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RESUMO 
 

USO DA FILOSOFIA E HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO  
DAS 1ª E 2ª LEIS DE OHM  

 
 

Fabiano Quintino dos Santos 
 

 
Orientadora: Profª.  Dra. Neide Gonçalves  
                        
 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 
(UFF/ PUVR/ ICEX) no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de 
Física (MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do 
título de Mestre em Ensino de Física 

 
 
 

Com o objetivo de criar um ambiente que propicie uma discussão 
filosófica incipiente dos conceitos físicos que são apresentados aos aprendizes 
da Educação Básica, abordaremos algumas correntes filosóficas que estão 
presentes nesses conceitos de uma forma geral, e em particular, no 
desenvolvimento das Leis de Ohm da eletricidade.  

Nosso trabalho baseia-se em uma discussão sobre a construção e o 
constante refinamento, ao longo dos anos, de duas formas de fazer ciência, 
isto é, a vertente do Empirismo, que tem como representante inicial, o Filósofo 
grego Aristóteles e em oposição ideológica aos ensinamentos do também 
Filósofo grego Platão que defendia o Racionalismo. 

Pretendemos, portanto, estabelecer um diálogo diante dessas duas 
formas de interpretar a natureza e reforçar para os alunos que, ao longo do 
tempo, esse diálogo entre diversas interpretações científicas não cessa, e o 
que existe é um contínuo refinamento das propostas de se explicar o mundo ao 
longo da História da humanidade.  

Destacaremos a proposta de Immanuel Kant que apresenta para o 
mundo uma visão singular de como fazer ciência, e sugere através de suas 
obras, entre outras coisas, a fusão entre o Racionalismo continental (René 
Descartes) e o Empirismo Britânico (Francis Bacon).  

Na sequência, pretendemos construir um entendimento mais amplo 
sobre a obra do Físico Alemão George Simon Ohm, que se notabilizou através 
das leis que recebem seu nome e são de grande importância dentro do ensino 
de física. 

. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física; Empirismo e Racionalismo; Leis de Ohm. 
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ABSTRACT 

 
USE OF PHILOSOPHY AND HISTORY OF SCIENCE IN TEACHING THE  

1st AND 2nd LAWS OF OHM 
 
 

Fabiano Quintino dos Santos 
 
 
  Supervisor: Neide Gonçalves 
 
 
  Abstract of master’s thesis submitted to Programa de Pós-
Graduação (UFF/ PUVR/ ICEX) no Curso de Mestrado Profissional de Ensino 
de Física (MNPEF), in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Mestre em Ensino de Física. 
 
 

In order to create an environment that fosters an incipient philosophical 
discussion of the physical concepts that are presented to learners of Basic 
Education will discuss some philosophical currents that are present these 
concepts in general, and particularly in the development of Ohm's electricity 
Laws . 

Our work is based on a discussion of the construction and the constant 
refinement over the years, of two ways of doing science, that is, the side of 
empiricism, whose initial representative, the Greek philosopher Aristotle and 
ideological opposition the teachings of the Greek philosopher Plato also argued 
that Rationalism. 

We intend, therefore, to establish a dialogue on these two ways of 
interpreting the nature and reinforce for students who, over time, this dialogue 
between different scientific interpretations does not cease, and that there is a 
continuous refinement of proposals to explain world throughout human history. 

We highlight the proposal of Immanuel Kant presenting to the world a 
unique view of how to do science, and suggests through his works, among 
other things, the merger between Continental Rationalism (René Descartes) 
and the British Empiricism (Francis Bacon). 

Further, we plan to build a broader understanding of the work of the 
German physicist Georg Ohm, who distinguished himself through laws that are 
named and are of great importance in the physics teaching 
 
 
Keywords: physics education, empiricism and rationalism, Ohm's law 
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1 – INTRODUÇÃO 

Apresentaremos aqui um projeto que pretende contribuir para o 

aprimoramento da atividade do docente de um modo geral ou de servir como 

esteio para outros profissionais que orbitam em torno das atividades 

educacionais. Nossa finalidade principal é de contemplar professores que 

procuram se municiar de argumentações coerentes e justificativas 

sedimentadas, que enriqueçam a sua atuação e tendo como consequência o 

exercício pleno da função de professor de física.  

Pensamos em um primeiro momento, dentro de um ambiente com 

muitas variáveis, enxergar e delinear um possível motivo que respalde os 

sucessivos resultados, não muito animadores, que ocorrem a anos em nossa 

instituição, o Colégio Pedro II, em especial no Campus Realengo II, no que diz 

respeito aos resultados apresentados pelos alunos na disciplina de física. 

Quando nos referimos ao Colégio Pedro II não há motivos para nos 

fixarmos somente em um campus, pois é uma prática comum mudarmos de 

campus obedecendo a necessidade da administração ou a do próprio docente. 

A minha trajetória profissional confirma essa possibilidade da rotatividade entre 

os campi que existem na instituição. Somente no Colégio Pedro II, construí 

uma trajetória que me permitiu elaborar uma visão plural sobre a mesma. O 

ponto de partida inicia-se em 2005 no Campus Centro Rj (Unidade do Pedro II 

– 1837), em 2007 no Campus Engenho Novo e em 2012 Campus Realengo II, 

no qual leciono atualmente e desempenho a função de coordenador da 

disciplina de física.  

Essa característica da instituição nos permite estabelecer um 

entendimento mais autentico sobre o verdadeiro significado do ensino de física 

que é desenvolvido no Colégio Pedro II como um todo, nos confrontando com 

um espaço experimental mais amplo para que possamos identificar o 

significado e a dimensão desses resultados negativos, na caminhada do aluno 

ao longo do ensino médio. Sem dúvida esses resultados promovem e traduzem 

um distanciamento desses alunos da verdadeira concepção da construção de 

ciência e consequentemente torna descontextualizado o entendimento do 

mundo ao seu redor, seja na apropriação de possíveis desdobramentos que 

são explicados por conceitos básicos de ciência ou no que há de mais nobre na 
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caminhada para a construção de uma possível solução de problemas, que é 

justamente o ato de pensar, como pensar, a melhor maneira de pensar e o 

confronto do aluno com as múltiplas formas de pensar, lembrando sempre que 

não há forma ou maneira privilegiada de construir soluções para possíveis 

problemas. Caso não ocorra essa consolidação gradativa no entendimento dos 

conceitos e caminhos que a sociedade construiu, ao longo de sua história, esse 

discente sairá da escola com uma formação incompleta para o verdadeiro 

exercício de sua cidadania.  

Pelo fato de existirem múltiplas explicações para um dado fenômeno 

científico, essas diferentes visões devem coabitar os mesmos espaços dentro 

da ciência, isso não nos impede de transbordar os limites desse ambiente de 

discussão e transpor essa conduta para outros campos da sociedade. 

Consolidar em nossas vidas a assimilação das diferentes interpretações de 

mundo, e o entendimento de que algo pode e deve ser construído com 

contribuições diversas e que se uma explicação sobre algo ou fenômeno for 

abrangente e contemplativa, isso automaticamente nos convida numa imersão 

na questão proposta de identificar possíveis falhas ou exceções para uma dada 

visão de mundo. Lembremos que esse ato de múltiplo questionamento 

direcionado, por parte dos alunos, torna-os participantes e inseridos na 

construção de uma sociedade mais autentica e plural, como também reforça as 

atitudes que devemos desenvolver no ambiente escolar que se mostrarão de 

grande valia no futuro de suas vidas.  

Destacando o que há de mais singular no Colégio Pedro II, digamos o 

contato mútuo entre os docentes das mais diferentes áreas, torna-se natural 

que pensemos nos alunos, que de alguma maneira são influenciados por essa 

dinâmica própria e que gera desdobramentos que em um primeiro momento 

não conseguimos absorver ou até mesmo dimensionar o poder que há nessa 

relação. Mas inserido nesse prisma de observação surgem algumas perguntas 

que de alguma forma serão respondidas com o sucesso ou com um rendimento 

abaixo do esperado pelos alunos durante a sua vida escolar, o que certamente 

será objeto de nossa atenção ao longo do nosso trabalho. 

Observemos o primeiro e o segundo ciclo do ensino fundamental. O 

primeiro que é definido pelos primeiros cinco anos (chamados anos iniciais do 

ensino fundamental) e é desenvolvido, usualmente, em classes com um único 
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professor regente. O segundo ciclo corresponde aos anos finais, nos quais o 

trabalho pedagógico é desenvolvido por uma equipe de professores 

especialistas em diferentes disciplinas. Dessa forma o aluno inicia seu contato 

com as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e 

Ciências.  

Se analisarmos a formação e a vida escolar desses alunos, algumas 

disciplinas apresentam-se desde a alfabetização até o fim do ensino médio, no 

entanto, ao longo de sua formação ocorre uma inserção de novos temas e o 

refinamento e aprofundamento de conteúdos antes vistos, ao longo da 

sequência das séries. Nada mais justo e respaldado pelas teorias de 

aprendizagem, pois o contato com novos fatos, conteúdos e procedimentos 

não deve cessar. Diante desse cenário devem ocorrer redimensionamentos e 

acomodações no campo cognitivo desses alunos. Assim estaremos 

promovendo e conduzindo-os para uma legítima aprendizagem. Vale destacar 

que temos como meta a elaboração dessa postura participativa que deve ser 

assumida por qualquer pessoa dentro de nossa sociedade, e que é defendida e 

desenvolvida especialmente pela disciplina de Filosofia, no que diz respeito ao 

diálogo que não deve, em momento algum estagnar, pois caso isso ocorra, 

seremos testemunhas oculares de que algo não está bem entre nós.  

Certo de que o ensino deve ocorrer de forma dinâmica e com debates 

permitindo que haja reflexão e, considerando a grandiosidade e a densidade 

dos conteúdos que devem ser desenvolvidos, não devemos nos esquecer  que 

os tópicos que trabalhamos com os alunos são produtos de anos de 

discussões e reelaborações por parte da comunidade acadêmica. Logo, o que 

demorou anos para ser personificado e catalogado através dos livros, 

tornando-se conteúdos obrigatórios e instaurando-se como paradigmas 

vigentes, não podem ser conduzidos despretensiosamente sem respeitar a sua 

relevância. Isto é, a transposição didática dos conteúdos deve ser feita de 

modo denso e responsável. 

Assim pretendemos avançar na discussão sobre o ensino de ciência, em 

particular o da Física, propondo uma parceria que, apesar de muito citada e 

lembrada é da mesma forma esquecida quando efetivamente se trabalha em 

sala de aula. Logo se torna oportuno nos aliar a filosofia, pois é nela que se 

apresenta como essência a primazia das discussões, questionamentos e 



4 
 

reflexões com a qual estabeleceremos um diálogo de complementação e 

coerência, na confecção desse discurso que tem por objetivo inserir na sala de 

aula os elementos que são responsáveis pela epistemologia da ciência.  

Tentaremos trazer para algumas aulas os principais questionamentos 

cognitivos e processuais que foram necessários dentro da disciplina de 

Filosofia e que serviram de base para a construção e desenvolvimento da 

Biologia, da Física e da Química, não se esquecendo do verdadeiro lugar e 

representatividade da Matemática na construção da interpretação da natureza 

e quais habilidades são promovidas, para o ser humano, quando se apropria 

dos conceitos e elaborações cognitivas propostas por essa ciência, ao longo da 

história da sociedade.  

Ao recorrermos à Filosofia, não podemos iniciar qualquer debate sem 

nos reportarmos ao seu inicio, creditado aos gregos, que norteou e influenciou 

de forma significativa a ciência do mundo ocidental. Fazendo jus aos livros 

didáticos ressaltamos o cuidado que tivemos em selecionar livros de filosofia 

que estão na lista do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), como 

material de apoio, em especial os autores Marilena Chauí e Celito Meier, pois 

nada mais justo dialogar com os discentes tendo como pano de fundo o 

material que é utilizado por eles, ao longo do ensino médio, justificando o 

diálogo constante que tentaremos promover.  

Desejamos transpor para os alunos a verdadeira dimensão da Filosofia 

em nossas vidas, e não a interpretar como uma mera disciplina do currículo, 

mas saber que independente da área na qual atuamos certamente devemos 

refletir, reconstruir e elaborar novas soluções para antigos problemas.  

Assumida essa postura, vale destacar que dentro de uma sociedade que 

necessita de profissionais que exercitem a sua capacidade de transformação 

através do pensamento, não cabe dentro desse cenário a tão conhecia divisão 

de áreas tais como: Humanas, Biomédicas e Exatas. Na verdade quando todos 

nós estamos refletindo diante de uma questão, estamos fazendo e exercitando 

a Filosofia. Claro que cada um de nós irá se municiar de argumentos, 

procedimentos ou técnicas que são desenvolvidas e assimiladas em áreas 

distintas, mas nunca devemos nos esquecer de que as ciências, digo os 

campos de conhecimento, devem dialogar entre si. Algo que deu conta de 

algumas questões em uma dada área serve como ponto de partida para 
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resolver problemas de outras áreas, que em um primeiro momento não 

identificamos alguma relação, mas precisaremos de pessoas que consigam 

enxergar essa possibilidade onde ninguém vê. Sabemos que isso será possível 

se o olhar do aluno for treinado desde a idade mais tenra com o intuito de 

apurar essa visão de mundo e torna-lo plural e de grandes dimensões.  

 E como será promovido, em nosso trabalho, o debate entre as formas 

de pensar? Se nos atentarmos ao núcleo do que é ensinado na disciplina de 

História observaremos: a ascensão e declínio do modelo feudal; as cruzadas; a 

teoria divina; a constituição e consolidação dos reinos na Europa; o 

renascimento; a reforma e a contra reforma religiosa; as propostas de Martinho 

Lutero; o protestantismo britânico; o calvinismo; a expansão marítima, etc. 

Essencialmente será nesse ambiente histórico que iremos confrontar a 

consolidação do Modelo Empírico de fazer ciência, que apresenta suas raízes 

na Grécia antiga tendo Aristóteles como um de seus mais nobres expoentes 

concernente a essa postura empírica, tendo como contrapartida seu mestre, 

Platão, que inicia, mais ou menos no mesmo período, o fortalecimento do 

modelo Racional de interpretação da natureza. Os traços desse diálogo entre 

essas duas vertentes de pensamento influenciaram significativamente a 

maneira de agir e pensar e consequentemente as formas de produção 

científica dos homens desde os períodos mais remotos da história até os dias 

atuais.  

Faremos uma descrição cronológica que segue o refinamento e as 

discussões entre essas duas formas de pensar até a elaboração das 1ª e 2ª 

leis de Ohm, desenvolvidas por Georg Simon Ohm, e devemos nos atentar 

para uma postura única assumida por Ohm ao introduzir uma necessidade da 

inserção do diálogo racionalista na busca para a explicação dos fenomenos 

que ocorrem na estrutura da matéria, sendo um dos pioneiros na inauguração 

da física teórica alemã. Mas o que realmente será apresentado como objeto de 

nossa pesquisa para enriquecer os debates e construir e elaborar outro sentido 

para ciência como um todo, seria a de justamente expor as principais obras 

filosóficas, que de alguma maneira representam como características da 

defesa sobre o Racionalismo ou o Empirismo desde os gregos até o 

surgimento de Imannuel Kant, com a sua proposta singular que se traduz na 

união das duas vertentes de pensamento para atingirmos o máximo de 
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entendimento sobre algo ou fenômeno, o denominado Idealismo 

Transcedental. Garantindo o lugar legitimo do empirismo britânico e do 

racionalismo francês. 

  

 1.1 – Metodologia  

Certos de que o trabalho que desejamos desenvolver, em nossa unidade 

e que também se torne, no mínimo, um ferramental para a atuação dos 

professores, e que os mesmos se sintam seguros para se tornarem 

multiplicadores da nossa proposta, nós iremos exteriorizar as etapas a serem 

desenvolvidas.  

Iniciamos o nosso diálogo entrando nas particularidades do capítulo 2, 

que promove, em nós professores, a identificação sobre qual ambiente nos 

aguarda. A avaliação que foi elaborada tem como proposta o entendimento 

sobre o conceito de ciência impresso nos alunos, e recorremos aos referenciais 

teóricos da construção do conhecimento, com o intuito de nos ajustarmos ao 

comportamento e as estruturas cognitivas que esses alunos trazem, que de 

alguma forma serão traduzidas em suas palavras, para que possamos utilizar 

esses dados e elaborar as estratégias das etapas posteriores. Lembremos que 

essa proposta é a de justamente construirmos um pano de fundo mínimo para 

a inserção em um ambiente de grande dificuldade de mensuração e 

consequente apropriação das respostas concebidas pelos alunos, uma vez 

que, os signos literários não conseguem traduzir em totalidade a plenitude da 

ideia que esse discente trás impresso em suas percepções. Trazendo para 

enriquecer o nosso entendimento, temos as propostas de Jean Piaget e Lev 

Vygotsky que nos possibilita o uso de um ferramental teórico com o intuito de 

nos alicerçarmos diante dessas etapas a serem avançadas.     

O capítulo 3 insere a possibilidade real e factível sobre a construção da 

disciplina de física em conjunto com a disciplina de filosofia, orientados pelos 

PCN’S+. Nessa passagem devemos ter a dimensão do que realmente significa 

essa histórica e legítima união entre essas duas disciplinas e o seu valor 

científico, social e estratégico tanto para a manutenção do poder econômico de 

algumas nações quanto para a ocupação da figura do homem diante desse 
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diálogo e a efetiva busca pelo domínio da natureza, tentando eliminar a 

imprevisibilidade da mesma com um único intuito, a manutenção da vida. 

No capítulo 4 apresentamos um histórico sobre Ohm e seu trabalho, 

trazendo em um só tempo as influências e a importância dos pensadores 

antecessores e do seu tempo e a curiosidade que havia na comunidade 

cienífica em tentar elaborar um entendimento sobre as correntes galvânicas e 

os fenômenos associados a utilização das pilhas de volta. Testemunharemos 

nesse capitulo um grande erro que ocorreu na histórica tradução de sua obra 

mais famosa, "Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet" ("O tratamento  

matemático para as correntes galvânicas") publicado em 1827  e sobre os 

filósofos Platão, Aristóteles, Francis Bacon, Descartes e Kant que exerceram 

grande influência sobre a história da humanidade e sobre o pensamento 

científico. 

No capítulo 5 apresentamos formas de abordagem das 1ª e 2ª Leis de 

Ohm; considerando seu histórico desenvolvimento ao fazer uma anologia com 

a Lei de Fourier para a transmissão de calor; e também, uma outra abordagem,  

utilizando os conceitos de campo elétrico  e potencial elétrico.   

No capítulo 6 teremos o ativo desenvolvimento das aulas que tem a 

proposta de criar uma via alternativa para a disciplina de física, digamos uma 

nova concepção dos alunos e uma singular leitura diante dos princípios 

filosóficos, que descrevem uma possibilidade imensurável para a coerência dos 

fatos personificados pela ciência ao longo da história. Em sequência, faremos a 

análise dos resultados da 2ª e 3ª etapas de respostas que foram elaboradas 

pelos alunos, possibilitando a apropriação dos efeitos provocados pelos 

esforços somados por todos nós envolvidos. 

No capítulo 7 apresentamos nossas conclusões e a possibilidade de 

repensarmos qual caminho queremos trilhar e qual legado desejamos eternizar 

dentro do ensino de física em nossa sociedade. 
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2.0 – PRIMEIRA ETAPA: A CONCEPÇÃO DE CIÊNCIA 

 Neste capítulo, descrevemos a primeira etapa de nosso trabalho que 

consistiu na verificação de conceitos que estão impressos nos alunos até o 

presente momento e a consequente concepção de ciência que eles trazem. 

Isto, com a finalidade de nos colocar em condições de dimensionar a etapa 

posterior, que implica numa discussão filosófica sobre o que é ciência. Para 

tanto, aplicamos um questionário com três perguntas e aqui apresentamos a 

análise das respostas.  Em seguida, descrevemos os referenciais teóricos da 

construção do conhecimento que utilizamos para elaborar as estratégias que 

viabilizarão a edificação das etapas posteriores. 

  

2.1 - Análise da 1ª etapa de respostas que foram elaboradas pelos 

alunos da 3ª série do ensino médio do Colégio Pedro II, Campus 

Realengo II 

Diante das respostas que foram construídas pelos 127 alunos que 

compõem cinco turmas de um total de oito, da terceira série do ensino médio, 

teremos a oportunidade de desenhar um panorama mais amplo sobre os 

conceitos de ciência, ou sobre ciência, que estão impressos nos alunos até o 

presente momento e a consequente concepção de ciência que eles trazem. 

 Estabelecemos um critério de seleção das respostas dadas pelos alunos 

que os separam em três grupos: alunos que contemplaram plenamente a 

resposta dentro do padrão anteriormente definido; alunos que contemplaram 

parcialmente a resposta e alunos que não contemplaram a resposta. O padrão 

considerado para as respostas será exposto abaixo na forma de textos 

clássicos ou citações de obras reconhecidamente importantes. 

 Então citaremos na sequência as perguntas e os respectivos 

textos/citações que foram utilizados por nós como padrão para nos orientar na 

interpretação e consequente classificação das respostas dos alunos. 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 1ª ETAPA 

1ª Questão : O que é conhecimento? 

Resposta-padrão: 

(...) 1. cognição, percepção; 2. fato, estado ou condição de 

compreender, entendimento; 3. domínio, competência, experiência;        
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4. coisa ou pessoa conhecida; 5. erudição, sabedoria, cultura.(...) 

(HOUAISS, 2004) 

(...) (do lat. cognoscere: procurar saber, conhecer) 1. Função ou ato da 

vida psíquica que tem por efeito tornar um objeto presente aos sentidos 

ou à inteligência; 2. Apropriação intelectual de determinado campo 

empírico ou ideal de dados, tendo em vista, dominá-los e utilizá-los. O 

termo "conhecimento" designa tanto a coisa conhecida quanto o ato de 

conhecer (subjetivo) e o fato de conhecer; 3. A teoria do conhecimento é 

uma disciplina filosófica que visa estudar os problemas levantados pela 

relação entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido. As teorias 

empiristas do conhecimento (como a de Hume) se opõem às 

intelectualistas (como a de Descartes).(JAPIASSÚ, 2001, pg.40) 

 

2ª Questão : Como se constrói o conhecimento? 

Resposta-padrão: 

Em acordo com a proposta construtivista:  

1.dialética das relações entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido 

(mundo exterior), a Razão sendo ao mesmo tempo estruturante do real e 

estruturada por ele. 

2. Nome dado à corrente epistemológica inaugurada por Bachelard para 

designar que, no processo de conhecimento, o objeto não é um "dado" 

que se apresenta ao pensamento científico, sem colocar problemas 

como se fosse algo evidente, imediatamente percebido pela experiência 

empírica ou por ele representado, como protocolo de uma constatação 

isenta de toda implicação teórica, mas um constructo. Algo de 

construído, isto é, um objeto pensado, elaborado em função de uma 

problemática teórica que possibilita submeter a uma interrogação 

sistemática os aspectos do real relacionamento pela questão que lhe é 

posta pelo sujeito. Neste sentido, é construtivista toda teoria do 

conhecimento que não admite que o objeto "real" seja um mero produto 

do pensamento ou que se manifeste apenas em sua totalidade concreta, 

afirmando que ele é um objeto construído, um objeto concreto pensado: 

a Razão (sujeito) vai ao Real (objeto), não parte dele.  
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3. (...) teoria epistemológica interacionista de J. Piaget, segundo a qual, 

no processo de conhecimento, para estabelecermos as relações do 

sujeito com o objeto, devemos rejeitar as hipóteses empiristas, pois os 

conhecimentos científicos, longe de constituírem um simples reflexo do 

real, resultam de uma atividade do sujeito que organiza e estrutura os 

dados da experiência a fim de compreendê-los.   

4. Na lógica e na matemática, uma teoria é construtivista quando afirma 

que os objetos de que se tratam são reais e podem ser construídos, ou 

se for possível provar sua existência; e uma proposição só pode ser 

considerada verdadeira se for possível efetivamente construir uma prova 

de sua verdade. Opõe-se, portanto, às concepções realistas ou 

platônicas segundo as quais os objetos abstratos, como os objetos da 

matemática, existem de maneira autônoma independentemente de 

nossa apreensão deles. (JAPIASSÚ, 2001, pg.42) 

  
3ª Questão: O conhecimento é transmitido? 

Resposta-padrão: 

Utilizando o próprio diálogo Mênon, Sócrates (Platão) deixa claro na 

teoria da reminiscência a ideia da verdadeira construção do conhecimento. O 

mesmo afirma que de alguma forma as pessoas necessitam de um interlocutor 

(professor) que estabeleça perguntas apropriadas, com o intuito de construir 

um caminho que faça com que o aluno ou aprendiz se recorde de coisas que 

estão impressas em sua alma, resquício do ambiente em que a alma reside 

antes de haver a reencarnação. 

A efetiva construção do conhecimento depende simplesmente da 

vontade do aluno, sabendo que a sua predisposição em aprender o conduzirá 

para a apropriação dos mínimos detalhes a cerca do fenômeno a ser 

observado. Sempre com a devida atenção aos signos que lhes são mostrados, 

pois na maioria dos casos, as palavras não atingem a dimensão de traduzir 

esses signos e a consequente interpretação do objeto de estudo a ser 

conhecido. 

(...) se a verdade está no discurso ou na linguagem, não depende só do 

pensamento e das próprias coisas, mas também de nossa vontade 
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para dizê-la, silenciá-la ou deformá-la. O verdadeiro continua sendo 

tomado como conformidade entre a ideia e as coisas, mas depende 

também de nosso querer.(...)(CHAUÍ, 2014,pg.113) 

(...) segundo Piaget, na assimilação, o organismo se impõem ao meio 

(na acomodação, a mente se reestrutura para adaptar-se ao meio). 

Piaget prefere, então, falar em “aumento do conhecimento”, analisando 

como isso ocorre: só há aprendizagem (aumento do conhecimento) 

quando o esquema de assimilação sofre acomodação. (MOREIRA, 

1999, pg.102)  

Após estabelecermos o padrão das repostas faremos um estudo mais 

elaborado sobre esse cenário que foi apresentado, que certamente nos traz 

uma concepção sobre quais elementos estão impressos nesses alunos e qual 

seria a imagem que eles trazem sobre construção de ciência. Desde já 

deixaremos claro que o padrão de resposta assume um caráter de orientação, 

não estamos em busca de colocações perfeitas ou até mesmo que reproduzam 

fielmente ou com rigidez as suas respostas. Todo momento, durante a leitura 

das colocações feitas pelos alunos, definiu-se a busca pela mínima ideia que o 

mesmo traz dentro do nosso objetivo, digo que atenda de alguma forma 

através das suas colocações, a mínima e aceitável contemplação da resposta. 

Assim, iniciaremos a análise sobre as repostas dos alunos: 

1ª Questão: O que é o conhecimento? 

Observamos que 19,3% dos alunos contemplaram a resposta trazendo a 

ideia de conhecimento associadas ao empirismo e ao racionalismo 

concomitantemente. Identificamos que 51,8% dos alunos contemplaram 

parcialmente a resposta identificando o empirismo ou o racionalismo de formas 

distintas. Por fim 28,9% dos alunos não contemplaram a resposta, ou seja, não 

deixaram claro na sua resposta uma mínima percepção do conhecimento 

empírico ou racional. Estes resultados estão ilustrados no gráfico 1 abaixo. 

Analisando os textos, produzidos pelos alunos, que consideramos 

contemplar parcialmente a resposta, observamos que 89,6% dessas respostas 

associam o conhecimento ao empirismo em oposição aos 10,4% com 

apropriação racional somente, conforme ilustra o gráfico 2. 
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Gráfico 1 – Resultado das respostas da 1ª questão. 
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Gráfico 2 – Análise das tendências ao empírico ou ao racional  
        das respostas contempladas parcialmente. 
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Gráfico 3 – Análise das respostas que não associam ao  
conhecimento o racionalismo. 
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Diante desse resultado verificamos que ao unirmos os alunos que não 

identificam nenhuma das formas ou identificam somente o empirismo, os 

mesmos totalizam 74,8%, ou seja, esses desconhecem o racionalismo como 

(forma/estrutura de) conhecimento, conforme ilustra o gráfico 3. 

2ª Questão: Como se constrói o conhecimento? 

Na análise dos resultados identificamos que 12,6% dos alunos 

contemplaram a resposta, 55,1% contemplaram parcialmente a resposta e por 

fim 32,3% não contemplaram a resposta, como ilustra o gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Resultado das respostas da 2ª questão. 

 

Com o objetivo de identificar os alunos que desconhecem, o 

racionalismo como uma das possibilidades de construção do conhecimento 

humano, nos deparamos com 78,8% desses alunos. Em contrapartida, 22,2% 

dos alunos comungam com a possibilidade do racionalismo poder promover um 

entendimento de mundo.  

3ª Questão: O conhecimento é transmitido? 

Após análise dos resultados, conforme ilustra o gráfico 5, verificamos 

que 59,1% dos alunos pesquisados acreditam que o conhecimento pode ser 

transmitido e 40,9% trazem em suas respostas a ideia de que o conhecimento 

somente pode ser construído de forma individual que demande tempo e 

trabalho daquele que deseja conhecer.  
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Gráfico 5 – Resultado das respostas da 3ª questão. 

 
2.2 - Os referencias teóricos da construção do conhecimento que 

orientam o elaborar de estratégias, diante do panorama descrito 

pelos alunos do Colégio Pedro II. Jean Piaget e Lev Vygotsky. 

 
Atentos às respostas que foram elaboradas pelos alunos da 3ª série do 

ensino médio do Campus Realengo II, diante das seguintes questões: 

1ª Questão: O que é o conhecimento? 

2ª Questão: Como se constrói o conhecimento? 

3ª Questão: O conhecimento é transmitido? 

buscamos dentro das teorias de construção do conhecimento, elementos que 

possam nos fazer refletir sobre as respostas que foram explicitadas pelos 

alunos. Constatamos que existe uma lacuna a ser preenchida, pois as 

respostas constroem um ambiente singular e configuram um cenário que nos 

convoca para a elaboração de uma estratégia. Assim, devemos assumir uma 

postura investigativa que nos dê condições de nos familiarizarmos com essa 

construção por parte desses alunos que se encontram no final do processo de 

formação de ensino básico e prestes a entrarem no ensino superior, ou seja, 

quais fatores influenciaram esse aluno para que o mesmo pudesse fazer essa 

interpretação inesperada. É importante identificarmos o que ficou impresso em 

suas percepções no ato individual de conceber o conceito de ciência e termos 

a dimensão dessa interpretação, e a consequente sedimentação em sua forma 

singular de observar e interpretar a natureza que o cerca.  
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Assim, em um primeiro ato, desejamos notar quais competências esses 

alunos trazem como forma de argumentação diante das questões propostas e, 

desejosos em constatar as percepções que coloca Jean Piaget com a sua 

teoria sobre a Epistemologia Genética e Lev Vygotsky que coloca sobre a 

aprendizagem através de signos, instrumentos e linguagem que são reforçados 

pela relação social do aprendiz (MOREIRA, 1999).  

Buscamos nesses referenciais os elementos comuns e a consequente 

constatação do que é previsto na teoria de ambos e confrontar com os 

resultados obtidos. De tal modo esse panorama nos prepara de forma clara e 

objetiva para a elaboração da caminhada que viabilizará a edificação das 

etapas posteriores, com o objetivo de redimensionar o conceito de ciência que 

foi construído ao longo dos anos, no ensino formal desses alunos. 

Observando as propostas de Piaget diante das suas contribuições 

singulares para o fortalecimento do construtivismo, atentos em salientar que a 

percepção obrigatória que nós, professores de física, devemos aguçar diante 

dos estágios do desenvolvimento cognitivo e as consequentes etapas que 

nossos olhares devem captar a luz de sua teoria. O nosso objeto de atenção, o 

aluno, deve reunir condições para que certos conteúdos possam ser 

ministrados, e que o mesmo corresponda às etapas propostas dentro da 

construção da autonomia do mesmo. Em caso afirmativo, temos liberdade para 

confrontar o que está previsto dentro da teoria e as percepções que 

identificaremos através das respostas dos alunos.  

Vale salientar que para Piaget o conhecimento não é dado a um 

observador de forma passiva, o processo de descoberta deve ser construído 

pelo aluno ao interagir com o meio e usar a inteligência como elemento de 

mediação entre as constantes acomodações que ocorrem entre os estímulos 

externos e a organização interna promovendo as adaptações. Já para Vygotsky 

que busca promover a elaboração conceitual de que o meio em que o aluno 

vive exerce uma influência de forma decisiva na percepção de mundo que ele 

constrói para si. Assim ele propõe que o meio social interfere em seu 

desenvolvimento cognitivo atribuindo um caráter incrementador, nesse 

processo dialético. Referenciado pela teoria de Piaget, quando se confronta o 

aluno a uma nova situação, em que exige um concatenar de ideias, a mente se 

desdobra de forma esquemática pela busca do equilíbrio através da 
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restauração, assim justifica-se a postura que a escola, como um todo deve 

assumir, com o objetivo de submeter à mente dos alunos as mais variadas 

situações, para que ocorram em suas estruturas mentais múltiplas 

acomodações solicitando à inteligência uma eficiência quanto mais refinada 

forem as estruturas envolvidas que devem ser apaziguadas em busca do 

equilíbrio. Lembremos também que para Piaget o desenvolver cognitivo está 

atrelado à alternância entre o equilíbrio e desequilíbrio e quando o processo 

exige um refinamento, pela dinâmica que é própria das etapas a serem 

superadas, fica assim definida a Equilibração Majorante. 

(...) Equilibração majorante é o processo que leva a sucessivas melhoras 

no equilíbrio que ocorrem com o desenvolvimento. Cada novo equilíbrio 

se toma mais poderoso na sua habilidade de compreender as 

características físicas e as relações dos objetos no meio e também 

atribuir propriedades causais, lógicas e matemáticas a eles(...) 

(MOREIRA, 1999, pg.13) 

Para Vygotsky o manipular dos signos principalmente através da fala 

proporciona um elaborar na sequência interna do aprendiz, que promove a 

utilização dos instrumentos, que são vistos como sistemas que organizam os 

signos de forma coerente, com o objetivo de codificar a natureza, devido ao 

valor agregado que os signos possuem. Vale lembrar a dimensão conceitual 

que as palavras trazem, sendo as mesmas elaboradas e assumidas pelos 

alunos, fruto das relações sociais e produzindo novas formas de 

comportamento como desdobramentos da assimilação de conceitos que 

anteriormente não possuíam. Assumindo que a interação social que o aluno 

desenvolve implica, sobretudo, num intercâmbio de significados. Esses 

objetivos deverão ser contemplados à medida que o aprendiz se permita 

avançar na construção do seu próprio conhecimento, sendo encorajado pelo 

professor que produz a necessidade no aprendiz e fomenta a busca incessante 

de conhecimento. O professor assume assim uma postura de mediador desse 

diálogo que existe entre o aluno e a consequente apropriação das definições 

que há sobre a natureza a ser desvendada por ele, uma vez que ele não a 

conhece em termos técnicos e conceituais, mas o professor promove esse 

salto através da apropriação de novos signos, significados e o manusear dos 
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instrumentos traduzida pela ideia que ficou conhecida como Zona de 

Desenvolvimento Proximal.  

(...) O que os estudantes precisam é de oportunidades de aprender em 

um meio rico que contém muitos elementos potencialmente 

interessantes. O professor deve ser sensível às necessidades afetivas e 

cognitivas dos estudantes, deve saber julgar que materiais os 

desafiarão, em um dado momento, deve ser capaz de avaliar seus níveis 

intelectuais e apresentar novas ideias em um nível consistente com o 

desenvolvimento intelectual e linguístico dos alunos. Estas ideias devem 

ser apresentadas por um professor que confia na capacidade de 

aprender de seus alunos, despertando-lhes interesse e capacidade de 

ação.(...) (MOREIRA, 1999, pg.20) 

Retomando a construção dos estágios de desenvolvimento, Piaget 

propõe que diante dessas etapas a serem superadas pelos alunos, podemos 

observar o verdadeiro espetáculo que há no elaborar cognitivo de uma criança 

até que se torne adolescente e que a função do professor, no percorrer desses 

estágios, se traduz no ato de promover a autonomia nos alunos, o encorajando 

a avançar na sua própria construção do conhecimento. Assim, sendo objeto de 

nosso estudo os alunos da 3ª série do ensino médio, devemos destacar a 

última fase dos estágios que compreende justamente o estágio Operacional 

Formal. 

Nessa última etapa o adolescente consegue trabalhar cognitivamente 

construindo hipóteses e também possui o chamado pensamento reversível, 

podendo direcioná-lo para a construção de uma solução, utilizando vários 

métodos diferentes para retroceder e voltar ao ponto de partida, chegando a 

construir uma solução para um dado problema, pode assim, raciocinar e 

conduzir a sua mente para novas interpretações.  

Mas o que realmente chama a atenção nessa etapa é justamente a 

ausência da capacidade de utilizar operações lógicas como meio para a 

resolução de problemas e possível interpretação de ciência, de alguma forma 

isso fica prejudicado no entendimento do diálogo Racional, sendo utilizado 

como uma das formas de construção de ciência e a consequente interpretação 

da natureza.  
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(...) Em culturas ocidentais alguns adolescentes não parecem capazes 

de utilizar as operações formais, já em algumas culturas não ocidentais 

as operações formais parecem ser completamente ausentes, mesmo em 

adultos.(...) (MOREIRA, 1999, pg.16) 

Assim nos apropriaremos dessa dimensão que traz os estudos de Piaget 

sobre essa atitude da não assimilação sobre as operações lógicas, por parte 

dos adolescentes, que apresentam reflexos diretos do aparente uso e 

compreensão do Racionalismo, como um dos diálogos estabelecidos pela 

comunidade científica no que diz respeito ao desvendar da natureza 

construindo um código de interpretação. Sabemos que a outra vertente 

representada pelo Empirismo encontra-se sedimentada e compreendida por 

eles devido à apropriação de atos que são próprios do mesmo. 

(...) os estudos de Piaget sobre o desenvolvimento de conceitos 

específicos lógicos, matemáticos e físicos na criança podem auxiliar o 

desenvolvimento do currículo e práticas de ensino nestas áreas(...) 

(MOREIRA, 1999, pg.16) 

Ao nos referirmos sobre a existência de uma lacuna a ser preenchida, 

digamos na mente dos adolescentes justifica-se por completo a necessidade 

de um redimensionar dos fatos, de forma emergencial, a composição histórico-

filosófica na elaboração da proposta do uso da racionalidade e do empirismo 

na construção do conhecimento humano, embate esse que transborda os 

limites de ciência. Sendo utilizado como diálogo da manutenção do poder entre 

nações que se constituíram fiéis aos princípios de cada vertente, notemos que 

esse novo horizonte a ser construído os insere em uma visão ímpar no diálogo 

que há na sociedade e uma leitura crítica para que possa ser refinado por eles 

ao longo de suas vidas. 

(...) aprendem melhor a partir de uma atividade auto-iniciada é vital para 

conduzir a educação, segundo Piaget. Ele coloca grande ênfase no 

papel da atividade -- tanto física quanto mental -- no desenvolvimento 

intelectual. Na sua visão, "conhecer um objeto é agir sobre ele" (a 

essência do conhecimento é a atividade) Assim, para promover 

conhecimento genuíno, o professor deve encorajar a atividade na 

criança.(...) (MOREIRA, 1999, pg.17) 
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Certos de que existe um conhecimento a ser adquirido pelos alunos, e 

que a partir de agora devemos trazer as suas mentes para um diálogo que não 

é comum dentro do ensino de física, assumiremos com propriedade a utilização 

dos conhecimentos da filosofia e a suas abordagens com o propósito de inserir 

a importância que há na busca da compreensão epistemológica e consequente 

apropriação na construção e formalização da ciência que é esculpida através 

das visões empírica e racional. 

(...)"O momento de maior significado no curso do desenvolvimento 

intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência 

prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então 

duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, 

convergem"(...) (MOREIRA, 1999, pg.25) 

Assim essa preocupação que temos diante desse diálogo e que os 

alunos possam levar para a sua vida essa percepção, que insere de uma vez o 

privilegiar do ato, de pensar, refletir, discutir, priorizar e criar esquemas de ação 

como instrumentos indispensáveis para a atuação de qualquer profissional em 

nossa sociedade. Pois essas habilidades devem ser desencadeadas e traduzir 

os significados desses signos, diante do fazer ciência, e justificados no ensino 

médio. Não devemos acreditar de maneira ingênua que o ato de reprodução de 

exercícios por si só basta para inserir os alunos no debate, e que o verdadeiro 

ato de se apropriar dos fatos que se desdobram e conduzem com legitimidade 

a produção científica se inicia com a justificação epistemológica da construção 

da mesma, ao longo da história da humanidade e sensível as influências que 

foram se agregando e objetivando um refinamento dos seus conceitos visando 

o entendimento que se aproximasse da realidade.  

(...) Algumas vezes, professores a relacionam unicamente com atividade 

física; eles acreditam que a manipulação de objetos automaticamente 

leva à aprendizagem. Isto pode ser verdadeiro em algumas situações, 

mas nem sempre é o caso. Por exemplo, na idade pré-escolar, a 

manipulação de objetos pode levar à aprendizagem. No entanto, no 

ensino médio, dificilmente ocorrerá aprendizagem se as ações físicas 

dos estudantes não forem acompanhadas por atividade mental tal como 
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pensar em tipos de resultados alternativos e seus significados.(...) 

(MOREIRA, 1999, pg.19) 

 Definido o panorama de atuação do professor o mesmo deverá 

lentamente promover os conflitos cognitivos por apresentar uma nova situação 

aos alunos, mas sempre com atenção, pois esse embate intelectual deve ser 

feito de tal forma que possibilite a inserção gradual desse aluno no diálogo, 

atento aos detalhes para que não o afaste da possibilidade de comungar dessa 

nova visão que é apresentada a ele. O ato de privilegiar a atividade intelectual 

será reforçado, com a utilização dos debates e conceitos filosóficos, que são 

próprios da disciplina de filosofia. Sabemos que nessa etapa o aluno encontra-

se detentor de definições que se apresentaram como equilibradas e que 

sofrerão desequilíbrios e posteriores acomodações fruto desse novo elaborar 

epistemológico no educando. 

 Lembremos também que com essa proposta temos o objetivo de 

criarmos condições de redimensionar conceitos anteriormente trabalhados, 

mas que de alguma forma não fazia nenhum tipo de sentido para eles, pois no 

momento em que foi apresentado para a sua consequente assimilação não 

havia uma construção cognitiva coerente que pudesse contemplar os conceitos 

que foram apresentados por faltar adesão entre as peças envolvidas. Assim, 

conceitos que se mostram necessários para entender a elaboração da 

disciplina de física e seus conteúdos e desdobramentos, perdem significativo 

espaço, ou até mesmo não conquistam a atenção devida por parte dos alunos. 

(...) Muitos problemas de aprendizagem ocorrem devido ao desacordo 

existente entre o nível conceitual da maioria dos estudantes e os 

conceitos que lhes são apresentados. Avaliar as forças e fraquezas dos 

estudantes em relação ao conteúdo ensinado pode eventualmente levar 

ao desenvolvimento de um novo e mais eficiente 

currículo(...)(MOREIRA, 1999, pg.21) 

 



21 
 

3.0 – UM RESGATE NA CONSTRUÇÃO EPISTEMOLOGICA DA DISCIPLINA 

DE FÍSICA, COM A PARCERIA DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA, 

ORIENTADOS PELOS PCN’S. 

Como sabemos o que está previsto dentro dos PCN`S, digamos as 

habilidades mínimas que se apresentam como indispensáveis, assumindo a 

posição instrumento para o entendimento dos conteúdos posteriores, 

objetivando uma elaboração das competências que serão expandidas pelos 

alunos ao longo do ensino, e um constante refinamento ao longo de suas vidas, 

tendo como pano de fundo uma discussão e ponto de vista próprios da 

disciplina de física. Devemos de alguma forma contemplar e abranger o 

esculpir significativo próprio da formação do educando, tendo como objetivo 

principal preparar um cidadão que possa na mais ampla dimensão da palavra 

exercitar com maestria a sua cidadania, e com isso torna-se necessário à 

elaboração de uma tática que se mostre duradoura e que se consolide de 

forma expressiva, e que possa também inserir esse aluno em um diálogo 

amadurecido e visionário, para o momento em que vivemos, e que vise o 

constante exercício da pratica da tolerância.  

(...) o conhecimento de Física deixa de constituir um objetivo em si 

mesmo, mas passa a ser compreendido como um instrumento para a 

compreensão do mundo. Não se trata de apresentar ao jovem a Física 

para que ele simplesmente seja informado de sua existência, mas para 

que esse conhecimento se transforme em uma ferramenta a mais, em 

suas formas de pensar e agir.(...) (PCNEM, 2006, pg. 61) 

(...) Esse processo depende, ao contrário, de um movimento contínuo de 

reflexão, investigação e atuação, necessariamente permeado de diálogo 

constante. Depende de um movimento permanente, com idas e vindas, 

através do qual possam ser identificadas as várias dimensões das 

questões a serem enfrentadas, a ser constantemente realimentado pelos 

resultados das ações realizadas.(...) (PCNEM, 2006, pg. 59) 

Ao nos referirmos ao exercício do convívio e a construção da 

possibilidade do diálogo que está previsto dentro de qualquer campo do 

conhecimento, traremos também para esse debate a construção da disciplina 

de física pontuando que a mesma foi esculpida com a contribuição de diversas 
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visões, em uma primeira observação, extremamente afastadas mais que de 

certa forma tiveram que coabitar no mesmo espaço científico, reforçando o que 

há de legitimo quando nos referimos à construção do conhecimento que seria 

traduzido justamente pela incessante busca do saber, que se torna a meta a 

ser atingida por qualquer profissional, que deseja desempenhar as suas 

funções com propriedade e autonomia. Advirtamos que assim se personifica o 

desejo de toda a sociedade que se transfere pelo anseio de profissionais e 

cidadãos que tenham e exerçam as suas práticas com comprometimento e 

responsabilidade, não abrindo mão pela busca da verdade no sentido mais 

amplo. Dentro dessa dimensão que somos desejosos, em desenvolver, jamais 

devemos esquecer que os fatores históricos, sociais, comportamentais da 

sociedade, em muito tem relação com o desenvolvimento tecnológico e seus 

desdobramentos, que se constituem como os mais variados e imprevisíveis. 

(...)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, por elas 

sendo impulsionado.(...) (PCNEM, 2006, pg. 58)  

Assim diante desse panorama que desejamos desenvolver, torna-se 

emergente a convocação de outros atores que possam de forma significativa 

nos auxiliar nessa construção audaciosa e pertinente, que se traduz na 

inserção da disciplina de filosofia que apresenta, de forma robusta, um arsenal 

significativo de argumentações, propostas, posturas e interpretações que de 

certa forma contribuem expressivamente no redimensionar dos conteúdos a 

serem trabalhados. É legitimo da disciplina de filosofia atrair para debate o 

pensar, que lhe é próprio e valida a construção de ciência inserindo uma 

dimensão que não se traduz nos livros didáticos de física. 

(..)Competências em Física para a vida se constroem em um presente 

contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, 

impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido 

somente quando colocadas lado a lado, e de forma integrada, com as 

demais competências desejadas para a realidade desses jovens.(...) 

(PCNEM, 2006, pg. 60) 
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Não devemos esquecer que a física que procuramos desenvolver não se 

desassocia, em momento algum do processo de construção humana, que se 

manifesta pelo anseio de uma sociedade por soluções de questões que se 

tornam emergenciais, seja em um dado momento na história da humanidade, e 

que de alguma forma também podem se apresentar como atemporais, 

recordando que possíveis questões, que não apresentam soluções até o 

momento, podem vir a ser uma verdade inconveniente, para essa sociedade 

que aqui está. O grande objetivo também seria o de formar um cidadão que 

tenha por primazia a busca pela habilidade em concatenar todos os 

conhecimentos que possui, sendo um espectador crítico dos acontecimentos 

do passado, e que consiga pensar complexamente enxergando os atores 

envolvidos no fenômeno a ser contemplado, seria uma busca de um raciocinar 

diante da complexa relação dos fatos. 

(...)Não basta então o talento do professor se não houver igualmente 

uma formação filosófica adequada e, de preferência, contínua. Isto é, 

pois, parte essencial desta discussão. Ser capaz de valer-se de 

elementos do cotidiano pode tornar rica, por exemplo, uma aula de 

Física, mas não torna um discurso sobre a natureza uma aula de Física, 

no sentido disciplinar que estamos dispostos, coletiva e 

institucionalmente, a reconhecer(...) (PCNEM, 2006, pg.17) 

Devemos considerar nesse debate o afastamento que houve e a não 

obrigatoriedade do ensino de filosofia que excluiu, de forma significativa, o ato 

legítimo de pensar que é próprio de qualquer atividade profissional, seja para 

melhoramento das técnicas processuais, a compreensão do comportamento 

humano ou a efetiva construção do conhecimento. Assim os profissionais que 

se encontram em atividade no magistério, em especial no ensino de física, 

foram furtados em sua formação básica o corroborar que a filosofia nos 

proporciona para construir uma maior dimensão sobre os conteúdos 

obrigatórios a serem ministrados. O diálogo, que segue a linha cronológica dos 

fatos desenvolvidos pela filosofia, também merece destaque para que os 

alunos sejam inseridos no debate e assumam com propriedade os conteúdos 

de ouras disciplinas, inclusive a física. Para que não construam uma percepção 

errônea a cerca do processo de construção de ciência limitando as reflexões, 
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seja ela traduzida pela obediência a reprodução das técnicas que definem o 

atuar, sem ter a verdadeira dimensão do respaldar histórico e filosófico que 

orientou a sua formação profissional. E não acreditando que a ciência se 

respalda somente na utilização de uma linguagem própria da matemática que 

por primazia dialoga em um campo de abstração que afugenta e intimida a 

curiosidade e a participação do grande público. 

(...)A compreensão da Filosofia como disciplina reforça, sem paradoxo, 

sua vocação transdisciplinar, tendo contato natural com toda ciência que 

envolva descoberta ou exercite demonstrações, solicitando boa lógica ou 

reflexão epistemológica.(...) (PCNEM, 2006, pg. 18) 
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4.0 – OHM E OS FILÓSOFOS: PLATÃO, ARISTÓTELES, FRANCIS BACON, 

DESCARTES E KANT. 

 Destacamos que a nossa proposta é de construir um material que 

contribua significativamente para a atuação do profissional em ensino de física, 

trazendo o mesmo, tanto para um debate que não é comum na sua atuação, 

quanto propiciando efetiva reflexão sobre o que podemos desenvolver em sala 

de aula e o legado que desejamos eternizar. Assim de posse do panorama 

descrito pelos alunos do Colégio Pedro II - Campus Realengo II, personificado 

através da análise dos questionários e diante dos referencias teóricos, somos 

convocados para uma atuação no que tange a construção para uns alunos, a 

reconstrução para outros ou a ratificação para alguns poucos, dos conceitos 

que definem o empirismo e o racionalismo.  

 Em nosso trabalho pretendemos redimensionar o ensino de física, 

trazendo para o nosso discurso de docência essas possíveis formas de 

construção do conhecimento, e uma consequente interpretação de mundo, que 

abrange o exercício do que deve ser feito pelo aluno para estabelecer as 

devidas e coerentes conexões entre as mais variadas atividades em nossa 

sociedade. Enxergamos a possibilidade de convocar essas duas visões para o 

maior entendimento e consequente apropriação, seja dos fenômenos físicos, 

que é nosso objetivo principal, seja de todos os outros que porventura possam 

surgir.  

 Assim, tendo como parceiro o ensino de filosofia estamos certos de que 

no desenvolver dos conteúdos previstos no programa de física, identificando e 

usando tópicos dos conteúdos a serem desenvolvidos na terceira série do 

ensino médio, teremos condições de rediscutir a construção feita ao longo dos 

anos no que se refere ao empirismo e ao racionalismo.  

 Assumimos dentro da concepção da eletrodinâmica a união de 

possibilidades que de forma bem orientada nos coloca em uma marcha, pela 

busca e a consequente apropriação, por parte do aluno, na forma da edificação 

de ciência que nesse ambiente, inaugura também a chamada física teórica, 

iniciada por Georg Simon Ohm com traços nítidos no ato de assumir o 

racionalismo como via possível de construção de modelos abstratos na física 

(JUNGNICKEL, 1990, pg.1), e posteriormente admitida a qualquer campo do 
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conhecimento humano. Vale ressaltar que a construção da física, até o 

presente momento, era constituída em parte pela atividade empírica e a 

matemática assumia um viés regulador, digamos estatístico para interpretar os 

dados coletados da atividade experimental e que se traduzia na construção de 

uma relação algébrica que possibilitasse a reprodução do fenômeno e o seu 

consequente entendimento através dos parâmetros existentes dentro da 

questão a ser analisada. Essa forma de entendimento não foi assimilada pelos 

seus contemporâneos pesquisadores de língua alemã, que conduziram nos 

anos seguintes a produção de ciência após interiorizarem a proposta filosófica 

de construção da física utilizando a matemática de forma abstrata. Segundo 

JUNGNIGEL, essa proposta fica confirmada na própria frase de Georg Simon 

Ohm quando se refere, em seu modesto laboratório de uma escola secundária, 

como a "tocha da matemática". 

 
4.1 - Um panorama histórico sobre o período de consolidação da 

física teórica na Alemanha (séculos XVIII e XIX) e as influências 

sobre a vida e a obra de Georg Simon Ohm. 

Estamos diante de uma Alemanha que inicia um processo gradual de 

unificação, fruto das guerras Napoleônicas, que em momentos alternados entre 

derrotas e vitórias, possibilitou a construção de um sentimento que se traduziu 

pela união de algumas regiões, trinta e cinco monarquias e quatro cidades 

livres que puderam experimentar a proposta de elaboração de um conceito até 

então nunca antes vivenciado por eles, nos referimos à concepção de nação, 

através da Confederação Alemã (JUNGNICKEL, 1990, pg.3).  

 JUNGNICHEL afirma que, as várias regiões que compunham a atual 

Alemanha eram separadas não só pelas fronteiras físicas de limites territoriais, 

mas pela descontinuidade que se dava em termos da inexistência de uma 

língua única que permitisse uma fluente comunicação. A separação também 

era percebida na dificuldade que havia para se estabelecer uma efetiva 

comunicação entre as mais variadas regiões da Alemanha, principalmente 

devido a presença imponente de uma grande cadeia rochosa além das 

dificuldades impostas pelo clima. Assim com o objetivo claro de promover a 

comunicação entre as regiões, com a construção de estradas que gerou o 
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enlace entre as populações, a ciência assumiu também um papel fundamental 

nesse processo da unificação alemã.  

 Dentro desse ambiente de modificação dos limites territoriais na 

Alemanha, fruto dos desdobramentos de derrotas e vitórias contra os 

franceses, surge a figura de Georg Simon Ohm (Erlangen, 16 de março de 

1789 — Munique, 6 de julho de 1854)  que junto com seu irmão Martin Ohm 

receberam uma educação diferenciada de seus pais que podemos considerar 

como excelente e de vanguarda, considerando a época em que viveram. Em 

especial Georg Ohm colocaria seu nome na história da ciência, fruto de uma 

formação iniciação cultural bem sucedida e subsidiada pelo seu pai Johann 

Wolfgang Ohm. O patriarca conduziu a formação deles, enquanto crianças, 

orientando e ensinando matemática, física, química e a nobre filosofia. Essa 

formação estava em flagrante contraste com o ensino formal da época que não 

trazia a primazia das discussões, e a consequente e constante reflexão, sobre 

os passos a serem dados dentro do aculturamento científico (CANEVA, 1970-

1990). 

 No momento em que a exigência que ocorria dentro da Alemanha, no 

que diz respeito a formação de profissionais que dessem conta das 

necessidades que a Confederação clamava, para promover a unificação dos 

estados, Georg Ohm entra na Universidade de Erlangen em 1805, mas após 

cursar um curto período, seu pai exige que saia do curso, pois não estava 

aproveitando como deveria a oportunidade. 

 Segundo CANEVA, em 1809 por conselho e incentivo do amigo Karl 

Christina von Langsdorf, matemático e geólogo alemão, que vê em Ohm um 

imenso potencial para a produção científica. 

 Seguindo as orientações de seu amigo, continuou se dedicando ao 

estudo da matemática sempre em busca de uma vaga de professor em uma 

universidade, pois era o ambiente em que se dispunha das melhores condições 

de trabalho e salários mais atrativos. Concluiu o seu doutorado em 1811 na 

Universidade de Erlangen Nuremberg, onde conseguiu apresentar um trabalho 

sobre luzes e cores. Estava, nessa época, obstinado em buscar uma melhor 

posição como professor universitário, ciente de que esse desejo somente se 

realizaria caso publicasse algo inovador e de expressão. Assim, ele se vê 

atraído pelo que havia na época de mais intrigante no campo cientifico, o 
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entendimento sobre as correntes elétricas (Galvânicas) e os seus 

desdobramentos fruto do advento da pilha de Volta em 1800. O assunto era de 

tamanha curiosidade que trouxe naturalmente os profissionais da época de 

renome na física tais como: Ampère, Claude Pouillet, Joule, Faraday e Gustav 

Kirchhoff, cujos trabalhos permitiram a construção de equipamentos como o 

amperímetro e o voltímetro.  

 Segundo JUNGNICHEL, sem recursos, Ohm, se vê restringido a 

desenvolver as suas pesquisas em um laboratório localizado em uma escola 

secundarista na cidade de Colônia em 1817. Entre os anos de 1825 e 1826, 

fabricando fios metálicos de diferentes comprimentos e diâmetros que usou em 

seus experimentos sobre condução elétrica, tornou pública a sua conclusão de 

que a intensidade da corrente elétrica num condutor diminuía com o aumento 

do comprimento e aumentava com o aumento da seção, o que está relacionado 

com o que hoje chamamos de resistência do condutor.  

 Segundo POURPRIX (POURPRIX, 2007), nos anos de 1826 e 1827, 

Ohm professor de matemática, em Colônia, elaborou a primeira teoria 

matemática da condução elétrica, em circuitos galvânicos. Posteriormente 

identificada como a 1ª lei de Ohm ou lei básica da eletricidade. A mesma 

relaciona a tensão elétrica, a intensidade de corrente elétrica e a resistência 

elétrica ou utilizando a terminologia moderna que a intensidade de corrente 

elétrica é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à 

resistência. Os conceitos desenvolvidos por Ohm encontram-se explicados no 

seu livro "Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet" ("A corrente 

galvânica matematicamente"), publicado em 1827. A explicação científica de 

Ohm para justificar a sua lei foi muito mal recebida, na época, pela comunidade 

científica como um todo. 

Desde a sua formulação, a lei de Ohm sofre distorções em relação à 

forma como foi elaborada. Alguns a consideram que seria uma mera 

descoberta empírica, outros, como o resultado do raciocínio por analogia, isto 

é, uma simples aplicação, à propagação de eletricidade, da lei de Fourier que 

rege a propagação de calor em um sólido.  

O trabalho de Ohm foi traduzido para o francês uma única vez, em 1860, 

e é sobre essa tradução que se baseiam os leitores de Ohm até hoje. O 

tradutor, Jean-Mothée Gaugain, acentuou o que lhe pareceu ser semelhanças 
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entre Ohm e Fourier, reconstruindo o trabalho de Ohm, tomando como modelo 

o trabalho de Fourier. Gaugain, não considerou em sua tradução, as palavras 

de Ohm mais significativas, aquelas que expressavam os conceitos mais 

importantes. Ele olha para o trabalho de Ohm fazendo uma interpretação 

própria e dentro da cultura científica de sua época, Gaugain valoriza o trabalho 

experimental, apagando a componente teórica da pesquisa. E com alguma 

razão, já que a hipótese em que se baseou Ohm estava errada.  

No entanto, se analisarmos com um olhar mais cuidadoso, Ohm teve 

sucesso em promover um grande avanço, ao conectar na mesma fórmula dois 

fenômenos radicalmente distintos aos olhos da maioria dos galvanistas, um 

fenômeno estático a um fenômeno dinâmico. A distinção feita por Ampère, no 

começo dos anos 1820, entre eletrostática e eletrodinâmica, impediram que se 

projetasse uma relação entre os fenômenos de tensão (estático) e o fenômeno 

de corrente (dinâmico). É mérito de Ohm ter rompido com essa visão. 

No desenvolvimento de sua lei, o trabalho experimental precede a 

construção teórica, em que faz uso do método hipotético-dedutivo. Ohm se 

baseia em uma representação dinâmica da eletricidade. A propagação da 

eletricidade é compreendida como o movimento de uma substância/força 

elétrica, a que ele nomeia "força de ligação iônica", e essa, passa de um 

"elemento corpóreo" a outro "elemento corpóreo", conhecida como ação 

contígua. Os "elementos corporais" são os elementos do espaço, situados a 

uma distância infinitamente pequena um do outro, preenchida por uma 

distribuição contínua, a que ele nomeia de "força de ligação iônica".   

Assim, ele propõe um princípio unificador da ação elétrica, todo 

fundamentado numa teoria matemática. Ohm considera, em um condutor 

cilíndrico, três consecutivas fatias, infinitamente finas de espessura dx. 

Fazendo um balanço da quantidade de eletricidade ganhada ou perdida pela 

fatia intermediária durante o tempo dt, ele obtém uma equação de propagação  

du/dt = k d2u/dx2, onde u é a "força de ligação iônica" em função da abcissa  x 

e k é um coeficiente característico do material.   

Ohm trabalha dentro de um enquadramento conceitual dinâmico e 

contínuo, perfeitamente adaptado ao espírito do cálculo diferencial, no entanto, 

a concepção da "força de ligação iônica" está fundamentada sobre uma base 

empírica.  
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Em sua pesquisa sobre galvanismo, Ohm emprega dois métodos, que 

lhe permite percorrer a mesma direção, mas em sentidos opostos. A partir da 

experiência e da intuição, ele descobre um pequeno número de fatos 

primordiais que ele reúne numa proposição sintética. Este princípio unificador, 

em parte hipotético, constitui o ponto de partida para o processo inverso, 

aquele da análise matemática. POUPRIX afirma que, Ohm dá a esta lei uma 

demonstração dentro de um enquadramento dinâmico inspirado explicitamente 

nas concepções kantianas. 

Parece surpreendente, mas de fato, Ohm nunca se refere a Fourier, cuja 

teoria de calor foi construída baseada na física newtoniana. Ohm, em seu 

trabalho queria alcançar um ponto de vista unificador, construir uma física de 

ação contínua em oposição à física newtoniana de ação à distância. Ele vê no 

seu princípio de ação elétrica um princípio geral de ação contínua, base de 

uma nova física teórica visando estabelecer que todos os fenômenos naturais 

estariam reduzidos, em última análise, à uma ação contínua de "elemento" 

para "elemento". 

A teoria de Ohm parece claramente representativa da transição entre as 

"filosofias da dinâmica da natureza" propostas na Alemanha no início do século 

XIX (Friedrich von Schelling, Johann Ritter, Christian Oersted etc.) e aquelas 

que foram apresentadas  depois de 1840 (Wilhelm Weber, Gustav Fechner, 

Helmholtz, etc.). Com a sua teoria hipotético-dedutiva  original, Ohm representa 

na Alemanha um estilo de ciência totalmente novo, caracterizado por uma 

combinação de pressupostos metafísicos, de representações físicas e 

modelagem matemática. Sua obra é a ilustração exemplar de uma física 

teórica, se constituindo em sua especificidade comparada a física matemática 

que Fourier procurou promover.  

Ainda, segundo POUPRIX, a proposta de Ohm tem o claro objetivo de 

reforçar a ideia da validade da inserção da matemática como um instrumento 

legítimo para a descrição dos fenômenos físicos que anteriormente eram 

apenas explicados pelos sentidos humanos. 

Os anos se passaram e ele viveu boa parte da sua vida em más 

condições financeiras e sem prestigio algum, pois seus trabalhos, até então, só 

tinham recebido críticas negativas. Ele foi finalmente reconhecido fora da 

Alemanha, quando em 1841 recebeu a Medalha Copley (equivalente ao atual 
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Prêmio Nobel) da inglesa Royal Society, da qual se tornou membro estrangeiro. 

Ainda em 1841 tornou-se também membro da Academia de Turim e em 1845, 

membro efetivo da Academia da Baviera. Veio a falecer em 6 de Julho de 1854 

em Munique, com 65 anos (CANEVA, 1970-1990). 

 

4.2 – Os racionalistas, Platão e Descartes, os empiristas, Aristóteles 

e Francis Bacon e Kant com o idealismo transcendental. 

Nas aulas de física, em geral, os conhecimentos são expostos para os 

alunos sem que exista a mínima contextualização daquilo que se está tratando, 

ou até mesmo sem a verdadeira apropriação dos fatos históricos pelos 

professores de física. O que estaremos propondo a seguir, com a emergente e 

urgente necessidade, é a exposição dos fatos históricos de forma clara e 

pragmática, palco do desenvolvimento de um dado conceito físico, no caso as 

leis de Ohm, discutindo, também, novas formas de se entender e/ou aprender 

sobre o que seria o Racionalismo e o Empirismo na filosofia e seus 

desdobramentos na física. Para tanto, estabelecemos oito encontros com 

alunos, de 45 minutos.  

Iniciaremos essas aulas trazendo, para uma exposição orientada, as 

obras de alguns dos principais filósofos da antiguidade, para que dentro dessas 

obras fossem reconhecidos e se apresentassem caracterizados os atos de 

construção e legitimação dos modelos racionais e empíricos associados aos 

fenômenos naturais e seus refinamentos ao longo da história da humanidade. 

O nosso primeiro ato se dá através de uma breve exposição sobre alguns 

filósofos e do contexto de onde e quando surgiu o estabelecimento dos pilares 

da filosofia, que tanto influenciou e ainda influencia diretamente a física, objeto 

de nossas discussões.  

Devemos nos reportar ao momento em que o homem começa a 

questionar a sua posição diante da natureza, as relações que estabelece com o 

meio em que vive e com seus iguais. Vamos pensar em um momento distante 

em que as relações comerciais começam a ganhar maior volume, 

estabelecendo uma organização social mais complexa, deixando de ser um 

aglomerado de agricultores e artesãos (“os demos”) ao redor de um poder 

central. O modelo de cidade começa então a se modificar, pois se inicia, 
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através do comércio, a troca de informações, hábitos e costumes entre povos, 

gerando necessidades anteriormente desconhecidas e diversas 

transformações nas relações sociais. Nós faremos referência, portanto, à 

construção da pólis (cidade-estado) que concede legitimidade no exercício da 

cidadania para aqueles habitantes que fossem adultos e do sexo masculino 

(excluindo os estrangeiros e os escravos), que mais tarde Aristóteles 

denominará animal político (zoón politikón). 

Essa nova organização social privilegia membros da sociedade que se 

fazem conhecer pelo poder da oratória, ou seja, pelo domínio do logos 

(palavra, discurso ou razão). Uma sociedade que se constrói baseada na 

discussão e representatividade de todos os cidadãos que a compunham. Vale 

lembrar que a mitologia tem o seu poder gradualmente atenuado, não mais 

exerce sobre as pessoas influência significativa como em momentos anteriores, 

e a condição social também não é mais o maior impedimento para quem 

deseja se fazer representar, pois as leis são elaboradas em conjunto para que, 

pelo menos no discurso, todos possam conhecê-las. 

Lembremos que vários autores defendem que não ocorreu uma 

desaparição, atenuação ou desencantamento, mas sim uma transformação no 

modo de lidar e entender os elementos religiosos e as consequentes 

influências sobre a vida dos mortais. As figuras míticas são importantes nos 

escritos dos pré-socráticos e mesmo em Platão. A forma aqui exposta e 

escolhida por nós segue uma linha da historiografia sobre antiguidade, que é 

defendida por Jean Pierre Vernant. Lembremos também que essa exposição 

de ideias segue a maioria dos livros didáticos utilizados no ensino médio.  

(...)a filosofia nasce no momento em que o mito deixa de ser 

considerado a explicação mais convincente e satisfatória da realidade 

natural e humana. Apesar disso, a filosofia grega representa menos uma 

ruptura com a teologia e mais uma reformulação das narrativas míticas 

na tentativa de explicar a origem do mundo e das coisas(...) (CHAUÍ, 

2014, pg.40)  

Apesar desse ponto controverso, não há impeditivo para que possamos 

caminhar em nossa proposta de discussão no que diz a respeito ao ato de 
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esculpir a ciência que manipulamos e que foi construída ao longo da história da 

humanidade.  

Essa nova organização social foi fundamental para o desenvolvimento 

do pensamento humano, pois somente se justifica, diante dos demais, aquele 

cidadão que mantivesse o controle do raciocínio e a coerente exposição das 

ideias, em resumo, o poder do logos. Essa nova maneira de agir no coletivo se 

opunha à presença do pensamento mítico que esteve presente durante muito 

tempo, assim a comunidade assiste de forma lenta e gradual o surgimento dos 

expoentes que fariam valer o poder do discurso com o objetivo de explicar as 

relações naturais. Enquanto a mitologia apenas narra sucessão de eventos 

divinos, naturais e humanos frutos do capricho ou vontade dos deuses, a 

filosofia se apropria da capacidade de explicar os fatos através da razão, assim 

como fez surgir a pólis, centralizando o homem como elemento responsável 

pela construção de sua caminhada, assumindo a postura de intérprete dessa 

natureza que o cerca. O homem agora deseja se apropriar das relações que se 

estabelece entre os elementos, que em um primeiro momento foi criado pelos 

deuses, digamos terra, água, ar e fogo, para justamente tentar compreender a 

vida e desvendar a verdade sobre as causas primeiras, seus efeitos e 

consequentes desdobramentos. Com esse distanciamento do poder divino, o 

homem não encontra mais significado na explicação do poder dos deuses, 

sendo assim, a aristocracia que esbanjava luxo e riqueza se vê inserida no 

regime democrático, onde não havia mais como justificar diante do povo o 

poder que assumiam antes, respaldados pela vontade dos deuses.  

Inserido nesse ambiente de grande ebulição e questionamentos, o 

homem que vive na Grécia entre os séculos VII e V a.C, desenvolve um 

consciente coletivo que busca a construção de uma sociedade justa, de 

pensamento racional e livre de preconceitos. Sabemos que essa elaboração e 

desejo de uma sociedade, que garantisse a expressão de todos, não ocorreu 

de forma pacífica, tampouco foi igualmente representativa, mas de alguma 

forma havia a participação política de todos. Aquela sociedade tinha como 

prática a difusão da escrita, para que todos pudessem participar do processo 

de construção do estado e não era impregnada com uma estrutura religiosa 

que mantivesse o poder do conhecimento sob o domínio de poucos. Assim, 

com o caminho livre para que se possa discutir abertamente o que se pensa 
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sobre a vida e os anseios da população, os debates que são travados por 

esses cidadãos se traduziria através da política, que os representantes do povo 

iriam elaborar, e a forma de governo, que constituiria esse modelo de gestão. 

(...)Ao longo de alguns séculos, suas preocupações se ampliam para as 

questões humanas e, depois, para o que está além do mundo físico. 

Com os gregos, a filosofia também passa a categorizar as formas de 

saber e se coloca como campo privilegiado na busca do conhecimento 

de todas as coisas.(...) (CHAUÍ, 2014, pg.40)  

Notemos que com a instauração desse cenário e com o delinear sobre a 

forma de representatividade do coletivo, a grande maioria das questões 

referente à organização da cidade e do bem estar do povo, estariam em 

constantes discussões. Os filósofos daquele período assumiam posições de 

destaque nessa organização, tinham como atribuição a nobre missão de 

conduzir e orientar as atividades que deveriam ser desempenhadas pela 

população e a consequente orientação sobre as execuções e as práticas do 

estado, isso, por serem denominados como os mais capacitados para mediar 

os debates referentes a alguns temas de vital importância para os cidadãos, e 

que de alguma forma iria influenciar significativamente no cotidiano dessas 

pessoas. E assim, instaura-se a democracia. 

(...) Recordando “A alegoria da caverna”, do ponto de vista político, as 

pessoas não podem ficar entregues a si mesmas. Elas precisam de um 

guia. Só o filósofo, depois de uma história de educação e estudo, possui 

a “arte de governar os homens com o seu consentimento”, mediante o 

poder do diálogo livre e amadurecido. Assim, para que o Estado seja 

bem governado, é preciso que “os filósofos se tornem reis, ou que os 

reis se tornem filósofos” (Platão, A república, livro V).(...) (CELITO, 2014, 

pg.137) 

(...)os filósofos carregam a responsabilidade de governar a cidade, 

justamente por não serem desejosos e ambiciosos pelo poder político e, 

especialmente, por terem o conhecimento do que seja o Bem, a 

Verdade, a Justiça e Harmonia(...) (CELITO, 2014, pg.135)  

Destacaremos que dentro desse panorama o maior objetivo seria o da 

construção da justiça respeitando sempre as três virtudes cívicas que se 
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traduzem pela temperança, coragem e a sabedoria prática (prudência) que de 

alguma forma estão interligadas garantindo a legitimidade da justiça e o ato de 

apropriação a cerca dos fenômenos e comportamentos visto pelos homens 

(CELITO, 2014, pg.138). 

Observando essa nova estrutura comportamental do homem diante da 

natureza, ele se vê livre para começar a entender e, consequentemente, 

especular, discutir e elaborar explicações sobre várias atividades.  

Por conseguinte, esse mesmo homem se questiona: que natureza é 

essa que está diante de nós? Ela possui uma ordem ou é sem nexo? Em 

resumo, o homem se questiona sobre o que é a physis? (o que é a natureza?). 

Então, atentos aos questionamentos que se apresentam como intrigantes em 

nossa sociedade, até os dias atuais, destacamos os primeiros filósofos, que se 

apresentaram como porta vozes de explicações para os eventos naturais. 

Como é sabido que algumas explicações sobre a natureza não chegaram até 

nós através de textos originalmente da lavra dos próprios autores, tais teorias 

se propagaram através de gerações; e podemos incluir nessa primeira fase da 

filosofia, de grande influência para o mundo ocidental, alguns filósofos: Tales 

de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras entre outros. Denominados 

como pré-socráticos ou filósofos naturalistas, por terem surgido antes de 

Sócrates, esses homens exerceram grande influência sobre as gerações 

futuras de filósofos. Consequentemente eles possibilitaram a modelagem das 

mais variadas explicações sobre o comportamento peculiar da natureza 

acreditavam que existia uma lógica no comportamento do cosmo surgindo 

assim a Cosmologia (Chauí, 2014,  pg.41).  

Sócrates é creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental, a 

sua vida de questionamentos e a fidelidade aos seus princípios, ainda que 

instado à fuga, levaram-no a aceitar a pena de morte proferida pelos 

magistrados, cedendo sua vida em defesa dos direitos e do cumprimento das 

leis ao ingerir cicuta.  

Sócrates utiliza-se essencialmente do processo constante de perguntas 

sobre perguntas, com o contínuo refinamento das questões, pois ele acreditava 

que o exercício da aprendizagem ocorre justamente com questionamentos bem 

elaborados, os quais naturalmente inseririam e conduziriam os homens para o 

exercício de constantes reflexões: eis a prática da dialética que deve ser 
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sempre buscada pelos homens tendo como pano de fundo o desejo de se 

apropriar da verdade que há em todas as coisas. Assim com essa proposta por 

ele defendida que tenta chegar ao núcleo das indagações e as dúvidas que por 

ventura venham a surgir dentro desse processo, ele se respalda em sua 

experiência de vida e certo de que a intolerância nada constrói, Sócrates 

acredita que o diálogo deve sempre prevalecer. Assim estimula as gerações 

futuras de filósofos que busquem construir respostas ou reflexões sobre os 

fenômenos que observamos na natureza. Lembrando que a condução do 

caminhar se dará de forma vigilante na compreensão dos fatos e que dentro 

dessa trajetória de discussões torna-se fácil o desviar da direção e que nos 

conduzirá a um caminho provável de novas reflexões, ou seja, devemos 

sempre definir previamente o objeto de nosso estudo e quais são nossos 

objetivos e não se deixar impregnar por possíveis influências e certamente 

devemos nos desnudar de todos os possíveis pré-conceitos que certamente 

encontra-se dentro de cada uma de nós por motivos variados.  Sócrates nunca 

deixou nada escrito, o que é suposto como sendo atividades de Sócrates 

provém da imagem transmitida por seu discípulo Platão, que as descreveu 

através de diálogos. Muitos estudiosos afirmam que Platão certamente colocou 

o seu juízo de valor em todos os temas discutidos por Sócrates. Todavia, foram 

esses textos que nortearam a filosofia, seja através de temas que mereceram 

aprofundamentos, seja pelas respostas que neles sofreram refutações.  

Iniciaremos com Platão, autor que receberá uma atenção maior de 

nossa parte, exatamente por iniciar um diálogo que, devido às suas propostas, 

de forma significativa influenciaram a visão que devemos desenvolver para 

interpretar a natureza: essencialmente a física e sua construção enquanto 

campo do conhecimento humano. 

OS FILÓSOFOS 

Platão (*427 a.C - †347 a.C) 

 (Racionalista) 

Baseado em (coleção “Os pensadores” - Platão) 

Filósofo grego sendo um dos mais importantes de todos os tempos. 

Suas teorias, chamadas de platonismo, concentram-se na distinção de dois 

mundos: o visível, sensível ou mundo dos reflexos, e o invisível, inteligível ou 
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mundo das ideias. Discípulo distinto de Sócrates aprimora a teoria do método 

dialético e a teoria da reminiscência (imagem lembrada do passado; o que se 

conserva na memória), segundo o qual o homem (referindo-se a alma) vive no 

mundo das ideias, antes de sua encarnação e que também objetiva o retorno 

após a sua morte, e contempla esse ambiente em seu estado puro 

estabelecendo um dialogo através da matemática, música e a astronomia, 

sendo esses elementos que permeiam o tecido que preenche do campo das 

ideias. 

Após a morte de Sócrates, em 399 a.C., deixa Atenas e viaja por muitos 

anos, passando pelo Egito e pela Itália. Na Sicília, é incumbido de ensinar 

Filosofia ao rei Dionísio, que depois o expulsa de sua corte, vendendo-o como 

escravo. Volta a Atenas em 387 a.C. e funda a Academia, procurando reabilitar 

a filosofia de Sócrates. 

Seus livros mais conhecidos são Apologia de Sócrates, no qual retoma 

as teorias do filósofo sobre a ideia, dando-lhes novo sentido. O Banquete, que 

expõe de forma poética a dialética do amor; e A República, que contém em 

síntese toda a sua filosofia, aborda teorias sobre a imortalidade da alma, a 

política e a dialética. 

(...) dialética é um diálogo, um discurso compartilhado por dois 

interlocutores, ou uma conversa em que cada um possui opiniões 

opostas sobre alguma coisa e deve discutir ou argumentar com o outro 

de modo a superar essa oposição e chegar à unidade de uma ideia que 

é a mesma para ambos e para todos os que buscam a verdade.(...) 

(Chauí, 2014  pg.120) 

 Platão era um entusiasta da matemática, os grandes matemáticos do 

seu tempo, ou foram seus alunos, ou seus amigos. Nesse sentido, não se 

poderá deixar de referir que, à entrada da Academia, segundo fontes 

posteriores, se lia a máxima: “Que não entre quem não saiba geometria”. 

Para Platão, a matemática (iniciando a aprender) é, antes de tudo, a chave da 

compreensão do universo. Indagado certa vez sobre a atividade do demiurgo 

(o artesão divino ou organizador do universo), o mesmo respondeu: “Ele 

geometriza eternamente”. Além disso, a matemática é o modelo de todo o 

processo de compreensão. Se a missão da filosofia é descobrir a verdade para 
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além da opinião e da aparência, das mudanças e ilusões do mundo temporal, a 

matemática é um exemplo notável de conhecimento de verdades eternas e 

necessárias independente da experiência dos sentidos. Como Platão defende 

na República, o filósofo deve saber matemática porque “ela tem um efeito 

muito grande na elevação da mente compelindo-a a raciocinar sobre entidades 

abstratas”. 

Platão sempre considerou que a ciência dos números traduzida pela 

geometria e a aritmética se encontram acima de muitas outras que eram tidas 

como essenciais para as artes profissionais. Para Platão, o conhecimento 

matemático é muito mais do que uma simples ciência auxiliar para o combate 

ou até não se restringe simplesmente as suas aplicações práticas e ou 

auxiliadora nas atividades profissionais. Sem ela, o Homem não seria Homem. 

É com uma riqueza impressionante de análise que Platão determina o valor 

cultural da matemática como algo que purifica e estimula a alma, um saber que 

faz voar o pensamento para os objetos mais sublimes, que arrasta a alma para 

contemplar o estado fundamental de tudo. 

(...)É possível obter conhecimento, o que implica ultrapassar o nível da 

opinião? Sim, com uma condição: a de que as essências existam. Para 

Platão, elas existem, e disso a geometria fornece exemplos. Afinal, essa 

ciência trabalha com figuras perfeitas (triângulos, círculos etc), que, 

embora não se encontre no mundo sensível, existem no universo 

intelectual.(...) 1
 

A sua eficácia reside em facilitar a capacidade para compreender toda a 

classe de ciências. Mas devemos nos perguntar onde nasce essa adoração por 

parte de Platão pelo conhecimento matemático? Não devemos esquecer que o 

ambiente que reinava no momento da morte de seu mestre, Sócrates, era 

dominado por uma rede de corrupção e intrigas, esse mundo seria aquele a 

que nos referimos inicialmente, encarado por ele como sendo um mundo de 

constantes mudanças, visível e sensível. Se o seu objetivo enquanto filósofo 

era o de justamente destinar-se em busca da verdade, ele não acreditava que 

isso seria possível entre os homens, antes, deveríamos nos direcionar ao 

campo das ideias. Nesta medida, devemos nos distanciar da vida prática dos 

                                                 
1
 Coleção os Pensadores (A história da filosofia). Editora Nova cultural. São Paulo: 2004. Pagina 50. 



39 
 

homens e seguir em busca da verdade, para que possamos alcançar a 

essência das coisas, fatos ou fenômenos com objetivo de estabelecer a 

construção de teorias sobre as coisas presentes na natureza (a theoría - 

conhecimento descritivo puramente racional). 

(...) É preciso afastar-se da vida prática dos homens, desviando o olhar 

para um outro lugar onde se possa encontrar a verdade, para fazer dela 

matéria de contemplação(theoría): o abandono da política significa essa 

opção radical pela teoria(...)2
 

Assim, Platão nos leva a pensar em um plano superior de fato. O mito da 

caverna se caracteriza justamente por afirmar que nós, homens, 

estabelecemos contatos com cópias imperfeitas de algo idealmente perfeito, o 

qual é externo ao homem. E a sua obra também apresenta características 

inovadoras, por fazer esse movimento mental de ascender ao perfeito e 

retornar, descender à realidade. Podemos certamente afirmar que é um 

exercício epistemológico individual de grande importância que cria a 

possibilidades reais de um constante treinamento de nossas capacidades 

mentais com o objetivo de externar para os demais essa busca pela verdade, 

que deve ser a cobiça de todos, então se faz possível que perguntemos pelos 

limites da mente humana.  

(...) Platão, que se retira do mundo instável da política para contemplar 

as ideias, não o faz por mero amor à teoria. Para ele, essa 

contemplação, pela qual se conhece o Bem, é condição para retornar ao 

universo sensível e imperfeito, a fim de moldá-lo, tal qual o demiurgo, á 

imagem e semelhança das ideias. Nesse longo percurso, que vai ao 

mundo da injustiça até o Bem e que volta ao mesmo mundo injusto- 

“dialética ascendente” e “dialética descendente”-, ele teve de abranger 

praticamente todos os temas que mais tarde alimentariam a história e a 

filosofia.(...) 3  

Platão acreditava que com esse desenvolvimento, promovido 

exclusivamente pela matemática, ajudaria qualquer pessoa a se desvencilhar 

de quaisquer problemas que por ventura pudesse surgir e emergir, tornando-o 

                                                 
2
 Coleção os Pensadores (A história da filosofia). Editora Nova cultural. São Paulo: 2004. Pagina 47. 

3
 Coleção os Pensadores (A história da filosofia). Editora Nova cultural. São Paulo: 2004. Pagina 49. 
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capaz de criar uma solução genuína, ou pelo menos elaborar condições de 

uma orientação possível para uma futura solução.  

 (...)Nesse mundo sensível, cada um se apega a um aspecto das 

aparências e o transforma em certeza, em “verdade”. E, como cada um 

percebe o mundo de maneira diferente, as opiniões que resultam dessa 

percepção também são variadas e divergentes. Além disso, é comum 

que as opiniões ocultem interesses pessoais. Desse modo, a opinião 

(doxa) jamais pode proporcionar o verdadeiro conhecimento, que é a 

ciência (episteme)(...)4  

Assim, rastreando a vasta obra de Platão, atentamos para as 

orientações que são dadas pelos filósofos da atualidade que, em sua grande 

maioria, afirma que a obra platônica é dividida em três partes. Em um primeiro 

momento, é organizada através dos diálogos expondo as opiniões e conceitos 

que foram ensinados por Sócrates. Em um segundo momento, os diálogos 

permanecem, mas não conseguimos identificar quais seriam os pensamentos 

de Sócrates ou de Platão, uma vez que eles se fundem. No último ato, temos 

justamente a etapa que retrata a maturidade de Platão. Lembremos que o 

objetivo de Sócrates era o de justamente conduzir as pessoas a um exercício 

de reflexões diante de questões ou até mesmo sobre a sua prática e de alguma 

forma construíssem a aceitação de que nada sabiam. Se tratando de Platão o 

mesmo acreditava que ao atingir esse objetivo deveríamos conduzir o mesmo 

em prol da apropriação e construção da verdade a cerca do assunto.  

(...)Mas Sócrates produzia um saber negativo: levava seus interlocutores 

a saber que nada sabiam. Platão, ao contrário, quer ir além e produzir 

um saber positivo(...)5  

Certamente, dentro dessa vasta obra, devemos fazer um recorte capaz 

de explicitar o entendimento e as conseguintes apropriações da obra platônica. 

Platão elabora, dentre os seus escritos, um pequeno diálogo intitulado Mênon. 

Nele observaremos que o autor coloca Sócrates dialogando com o estudante 

Mênon, o qual pretende que Sócrates lhe explique o que é a virtude, bem como 

se a mesma pode ser ensinada. Mênon pede que o mesmo lhe explique sua 

                                                 
4
 Coleção os Pensadores (A história da filosofia). Editora Nova cultural. São Paulo: 2004. Pagina 50. 

5
 Coleção os Pensadores (A história da filosofia). Editora Nova cultural. São Paulo: 2004. Pagina 48. 
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opinião sobre o aprendizado, pois Platão, através da figura de Sócrates, 

destaca que nada aprendemos, mas apenas nos recordamos de conceitos que 

já sabíamos através de nossa alma (Teoria da Reminiscência). O Sócrates de 

Platão passa a demonstrar essa afirmação usando conceitos matemáticos e, 

durante o diálogo, é inserida a figura de um escravo, que será utilizado para 

demonstrar esse escalonamento na construção do saber. O diálogo que se 

desenvolve entre Sócrates e Mênon destaca justamente a elaboração dessa 

caminhada, em busca da essência das questões e acredita-se que não é 

preciso aprender sobre a verdade da matemática para resolver algo, o 

importante seria como esse conhecimento é retirado do próprio saber de 

alguém, valorizando as perguntas que devem ser conduzidas e elaboradas, 

com o objetivo de recordar conhecimentos que estão adormecidos em nós, 

assim surge dentro do diálogo o escravo que será utilizado como exemplo da 

possibilidade que é defendida por Platão usando a figura de Sócrates. A 

discussão que Platão propõe sobre a virtude não chega a uma conclusão, mas 

ele quer mostrar a dificuldade que envolve a questão. A questão inicial de 

Mênon, quando pergunta a Sócrates se a virtude pode ser ensinada ou 

adquirida pelo hábito, será convertida gradualmente numa questão central e 

anterior a todas aquelas apresentadas pelo Mênon. Platão prefere deixar a 

questão em aberto, alertando para o ponto principal de qualquer investigação, 

ou seja, é preciso que se defina a coisa de que se está falando, assim não 

basta dizer que há várias virtudes, mas é preciso que se encontre uma 

definição que valha para todas as virtudes. 

Com o trecho definido na obra Mênon, usaremos o diálogo para destacar 

justamente como nasce o uso de conceitos matemáticos, a teoria da 

reminiscência que introduz a concepção de ideias inatas, que são incorporadas 

para reforçar a dialética e o consequente convencimento sobre os demais no 

que diz respeito à construção de ciência. 

Assim nos posicionaremos como construtores de uma abordagem de 

extrema relevância, que para muitos é destinada somente para a disciplina de 

filosofia, e traremos em nossa aula uma das vertentes que seria denominada 

pelas gerações posteriores como o conhecimento Racional diante da 

natureza. Assumindo uma postura de continuidade no que diz respeito ao 

debate que se iniciou sobre o desvendar da natureza (physis), entra em cena a 
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figura de Aristóteles que propõe uma visão singular e outras explicações sobre 

os fenômenos naturais, rompendo de forma ideológica com o seu mestre 

Platão. 

Lembremos que temos como proposta uma releitura no ensinamento 

dos tópicos de física ou que pelo menos o aluno construa uma concepção 

diferente do que vem sendo apresentado para ele, do que venha ser ciência. 

Com foco ao que se deve discutir em sala e ter nitidez no processo de 

construção do conhecimento desses alunos. Digamos a falta de importância 

que há ao percebemos que são raros os momentos, durante o ensino médio, 

em que exista a objetividade e a preocupação em inserir esse diálogo que foi 

delineado e ainda nos dias atuais vem se justificando, personificando um furto 

ao processo epistemológico desses alunos, uma vez que não há nexo no que 

se ensina e qual seria a justificativa dos tópicos que constituem a disciplina de 

física. 

Aristóteles (*384 a.C - †322 a.C)  

(Empirista) 

Nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Viveu em Atenas 

desde 367, filho de Nicômaco, médico do rei Amintas II da Macedônia, 

descendente de uma das famílias de Asclépiades, que eram famílias que se 

dedicavam à arte da medicina e cujos ensinamentos eram transmitidos de pai 

para filho. Foi por vinte anos discípulo de Platão, vale lembrar que o mesmo foi 

admitido na Academia de Platão mesmo sem saber geometria. É chamado em 

343 à corte de Filipe da Macedônia (filho de Amintas II) para cuidar da 

educação de seu filho, que seria conhecido mais tarde como Alexandre o 

Grande. Pouco depois da morte de Alexandre, Aristóteles funda o Liceu, que 

ao contrário da Academia que se voltava essencialmente para o estudo e 

desenvolvimento da matemática, este, se constitui em um centro de estudos de 

ciências naturais. 

(...) Ao contrário da Academia, que se ocupa sobretudo da matemática, 

o Liceu é antes um centro de estudos de ciências naturais. Ali, 

Aristóteles mantém dois tipos de cursos: o chamado “exotérico”, 

destinado a um público amplo, e o “esotérico”, ministrado a um círculo 

mais restrito de discípulos. (...) 
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Durante 13 anos dedicou-se ao ensino e à elaboração da maior parte de 

suas obras. Fruto de suas origens e de sua formação familiar ele se inclinou 

para o estudo da biologia, onde conseguiu construir um acervo significativo, 

fruto das expedições e conquistas de Alexandre “O grande”, que sempre 

enviava exemplares de plantas, animais, tudo que fosse exótico encontrado 

nas terras conquistadas. Se com Platão a filosofia já havia avançado de forma 

significativa, com Aristóteles através do rigor de sua metodologia (explicação 

minuciosa, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida em seus trabalhos de 

pesquisa) e pela amplitude dos campos em que atuou, foi o primeiro 

pesquisador científico no sentido atual do termo. 

Aristóteles compreendeu a necessidade de integrar de forma coerente o 

pensamento anterior à sua obra. Por isso começa procurando resolver as 

contradições do conhecimento do ser desenvolvidas por filósofos anteriores: 

unidade e multiplicidade, percepção intelectual e percepção sensível, 

identidade e mudança, problemas fundamentais, ao mesmo tempo, do ser e do 

conhecimento. A obra de Aristóteles visa elaborar um autoconhecimento e uma 

nova leitura de mundo, tanto quanto o projeto de Platão. Entretanto, Aristóteles 

questiona Platão por ter seguido um caminho ilusório, a abstração levada ao 

extremo, que retira a natureza em que vivemos e interagimos e que assistimos 

a constantes modificações. 

(...) Rejeitando o mundo transcendental das ideias pensado por Platão, 

seu mestre, Aristóteles elaborou um sistema filosófico abrangente, no 

qual a ciência tem um papel fundamental. (...) 

Essa opinião contrária é de fácil percepção, com a sua investigação 

diante do comportamento e relações que os seres vivos estabelecem com o 

meio em que vive e com a sua comunidade. Acredita que existe uma 

incoerência ao nos distanciarmos da natureza que desejamos investigar, a 

ciência deve ter como tema principal a realidade dos fatos. Sabendo que ao 

observarmos um palco de eventos, devemos ter como objetivo a busca de algo 

que seja repetitivo e que caracterize de forma universal o fenômeno observado 

e que nos de condições de elaborarmos uma teoria, que possa de forma ampla 

e precisa construir um representante ideal, ou seja, uma forma última que 

somente será possível conceber como concluída, após submeter à análise da 
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maior quantidade possível de exemplares. Assim, Aristóteles convicto do que 

deseja compreender e abstrair tem como morada o mundo sensível, então é 

justamente nele que devemos nos debruçar com o objetivo de identificar, 

selecionar e subdividir, elegendo atores e suas características que são 

relevantes, elaborando um viés de como devemos direcionar os olhares de 

quem estuda, trazendo esse conhecimento que é agrupado em uma situação 

particular e promover uma expansão para os demais campos do conhecimento, 

ou seja, uma generalização das características que são comuns em todos os 

seres vivos, relações, atividades ou fenômenos. A abstração que era defendida 

por Aristóteles seria aquela que fosse capaz de selecionar, subdividir e 

classificar, com o objetivo de construir conceitos universais, fazendo uso 

também do método indutivo que tem como objetivo atingir a maior das 

particularidades do objeto a ser estudado, então propõe que o caminho para o 

entendimento sobre algo se constituirá, à medida que nós interagíssemos com 

esse experimento ou fenômeno, interpretando-os sempre através dos nossos 

sentidos, afirmando que eles constituem os meios, que de fato promovem a 

comunicação e o consequente desvendar desse mundo sensível, repleto de 

modificações. Destacamos também que para Aristóteles a natureza da 

cognição e a natureza dos objetos do conhecimento são de vital importância. 

Sabendo que a lógica também é um processo abstrato, cuja validade está 

assentada na ontologia, tal aspecto fica evidente na obra Metafísica. Para 

Aristóteles, os objetos da matemática não possuem estatuto ontológico de uma 

realidade por si subsistente, mas sim de acidentes que a mente abstrai dos 

objetos empírico. Cabe lembrar que, em Aristóteles, nós temos o sensório 

comum, ligado à capacidade da imaginação, o intelecto passivo e o intelecto 

ativo. No intelecto passivo, se registra a multiplicidade de imagens, enquanto o 

intelecto ativo é responsável por reunir o que há de comum, nessa diversidade.  

 (...) Se o mundo inteligível é uma ficção desnecessária e inútil, só resta 

ao conhecimento tornar-se o conhecimento do mundo sensível, onde 

existe não a ideia de Homem ou Cavalo, como queria Platão, mas 

homens e cavalos individuais (...) 

(...) A atividade do intelecto consiste em separar dessas imagens os 

aspectos acidentais, como o tamanho a cor, para ficar com o que lhes é 
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comum e essencial. O resultado dessa operação, que é a abstração, é o 

conceito de cavalo (...) 

Contrário à proposta de Platão em que sugere a separação das coisas 

ou formas do intelecto, em suas próprias palavras afirma que essa é escolha 

de privilegiar o mudo das ideias, não atinge de fato o problema, é uma perda 

de tempo. Assumindo a postura de que somente observando a natureza 

teremos condições reais de interpretar, e que o elemento motivacional que gera 

vários outros desdobramentos, dentro da obra de Aristóteles, e que nos faz 

compreender toda a sequência de fatos posteriores que também serão 

estudados, por ele se traduz em apenas uma pergunta: O quê é o movimento? 

Lembremos que esse questionamento não pode ser encarado somente com 

viés físico, mas sim biológico, comportamental, entre outras interpretações, 

afinal de contas estamos estudando uma obra de um filósofo.  

A questão relativa ao movimento, sendo este justamente um tema que 

propulsiona muitas questões dentro da filosofia e que mereceu grande 

destaque na obra aristotélica. A ideia de movimento também pode ser 

enxergada como mudança, transformação contínua, crescimento, etc., então 

para dar conta de tudo isso Aristóteles insere alguns termos em seus escritos, 

que trazem um grande valor agregado no que se diz respeito aos conceitos que 

influenciaram a física e as ciências como um todo. O mesmo constrói o 

conceito de ato (energeia), o conceito de potência (dynamis), causa material, 

causa formal, causa motriz e causa final. Assim os termos citados estão 

intimamente ligados às dúvidas referentes à explicação do movimento, uma 

elaboração de termos e significados que dessem conta do fenômeno.  

Mas para Aristóteles não há a ideia de criação de mundo, a sua defesa 

baseia-se na proposta de um universo eterno, assim como se justifica o 

movimento de tudo, que explique o ciclo infindável de potência-ato-potência. 

Aristóteles propõe que causa não poderia encontrar-se em movimento caso 

isso acontecesse não seria mais o inicial, sugerindo que algo o colocou em 

movimento. Com isso ele constrói a ideia de que o elemento que gera o 

movimento dos demais, somente pode estar em repouso, também não possui 

potencialidade visto que em um momento qualquer se moveria e se 

transformaria em ato. Também não pode ser matéria, pois a matéria somente 
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existe em uma forma que trás a ideia de que a causa eficiente a elaborou. 

Assim a primeira causa deve ser pura forma, ato puro, imóvel e sem potência e 

contempla somente a si mesmo não transborda os limites da sua natureza, 

caso ele venha desejar conhecer algo exterior violará a concepção inicial, 

assim remonta a ideia de movimento transformando a potência em ato. 

(...) A causa material indica a matéria de que uma coisa é feita, como, 

por exemplo, a madeira com que se fabrica uma mesa. A causa formal 

dá forma a essa matéria: no exemplo, a forma mesa torna a matéria 

reconhecível como objeto mesa. Mas, para isso, é preciso que algo 

unifique a matéria e a forma: é a causa motriz ou eficiente, que, no 

exemplo, pode ser o artesão que trabalha a madeira, dando-lhe a forma 

de mesa. Por fim, a passagem da potência (madeira) ao ato (mesa) faz-

se segundo um objetivo, uma finalidade, uma causa final. No caso da 

mesa, a causa final pode estar em ser vendida ou usada pelo próprio 

artesão, e assim por diante.(...) 

A ideia que Aristóteles constrói sobre deus em quase nada se 

assemelha ao demiurgo defendido por Platão que de alguma maneira interfere 

em nossas vidas, se tratando de Aristóteles ele é autocontemplativo ele por si 

só se basta, não toma conhecimento da existência dos homens. Sendo a 

proposta de existência em que a introspecção define a ideia desse deus que 

reside em constante repouso, que trás á reboque, a concepção do equilíbrio e 

é justamente esse o objetivo dos homens, que Aristóteles defende. A proposta 

em que se materializa pelo desejo da busca pelo perfeito, seria o de justamente 

copiar a esse deus que tem uma relação intrínseca e harmônica que se traduz 

através do repouso. A ideia que se constrói através do repouso é o de 

justamente ser o objeto de desejo de todos nesse mundo que se modifica a 

todo instante, pois o movimento traduz essa aspiração de mudança e o 

repouso seria justamente a etapa final de que todos os corpos e fenômenos 

desejam atingir, fazendo sempre referência á relação potência-ato-potência. 

(...) Como esse deus, satisfeito consigo mesmo, tão incomunicável e 

alheio, pode constituir-se na suprema finalidade do mundo? Sendo 

imóvel e bastando-se a si mesmo, a “iniciativa” de pôr o mundo em 

movimento não pode, a rigor ter partido dele. É antes o mundo que se 
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move pela atração que a sua perfeição provoca. Tal atração é o amor. 

Deus, porém, não ama o mundo-ele não é o deus dos cristãos. É o 

mundo que o ama e quer se assemelhar a ele, repetir sua eterna 

perfeição (...) 

Assim certo de que não há perfeição nesse mundo de constantes 

mudanças isso de alguma forma nos direciona para o estudo e o desvendar 

desse mundo repleto de modificações, ou seja, o mundo sensível, pois 

somente desta forma iremos criar condições de nos apropriarmos dessa 

natureza que nos cerca, contrariando de uma vez por todas a proposta de 

Platão que nos direciona para o mundo das ideias, a morada da perfeição, que 

para ele nada contribui para o entendimento do comportamento da natureza. 

Mas imersos nessa proposta visionária e genuína de Aristóteles devemos 

também destacar a construção do que seria a matéria e a forma conceitos que 

merecem uma grande atenção de sua parte, sendo discutido em sua obra 

chamada de Metafísica. Em um dado momento dentro de sua obra Aristóteles 

orienta que o caminho para a compreensão da natureza se dará através dos 

sentidos que reúne justamente a ideia do empirismo, ou seja, todo o qualquer 

conhecimento que o homem constrói é fruto de uma experiência. Ficaremos 

atentos, pois não devemos desassociar os elementos substância, forma e 

privação, pois se encontram intimamente ligados, referenciados a ideia de 

movimento. Sabendo que a matéria é algo que se define pela composição de 

uma dada substância, que em um dado momento pode assumir uma forma 

acidental ou substancial, sendo a segunda o objeto de curiosidade dos 

homens, pois assim chegaríamos ao entendimento das coisas. Pois nessa 

elaboração de conceitos, não podemos esquecer a ideia de movimento que 

está por trás disso, por exemplo, os elementos químicos (substância) podem se 

associar de diversas maneiras constituindo a matéria das mais variadas 

características e que vão assumir formas múltiplas. A água (H2O) composta por 

hidrogênio e oxigênio obedece a uma dada proporção, mas os mesmos 

elementos citados também podem dar origem ao peróxido de hidrogênio (H2O2) 

obedecendo outra proporção e condições iniciais diferentes. 

Caro professor, devemos perceber que as perguntas que são 

elaboradas em uma discussão filosófica constituem-se de forma mais 
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abrangente possível, não se restringindo a uma área ou campo do 

conhecimento. Essa postura assumida por algumas correntes na filosofia tem 

como objetivo o desejo de buscar uma causa primeira ou construir respostas 

que tragam a compreensão da universalidade dos fatos e dos acontecimentos, 

contemplando os mais variados temas aos quais nossas mentes possam 

imaginar ou que venha ser colocado á prova. É comum nos depararmos com 

questões dentro do ambiente filosófico que trata de algo que em um primeiro 

momento nos faz pensar, causando a impressão, de que esteja lhe dando com 

uma questão comportamental e vemos a mesma pergunta se repetindo em 

ciências, por exemplo. Vale ressaltar que ao imergirmos no ambiente da 

filosofia, em si, não cabe a argumentação de áreas que estamos acostumados 

a observar, digamos Humanas, Exatas e Biomédicas. Isso para a filosofia não 

existe e não faz o menor sentido, pois independente da área de atuação 

estaremos, pensando, refletindo e construindo condições de lidar com 

situações sejam elas novas ou não, logo estamos exercitando a pratica do 

pensar que é  permitir que diante dessa caminhada todas as visões coabitem 

no mesmo espaço de discussão, esse é o nosso objetivo. Então uma dada 

proposta que dá conta de uma demanda, por exemplo, na área da física pode 

perfeitamente criar condições do entendimento de um dado fenômeno a ser 

analisado na sociologia. 

O próximo passo a ser dado é o de justamente apontar os filósofos que 

reiniciaram os debates promovidos pelos gregos e voltam à tona no período do 

renascimento, e que ganharam muitos adeptos com as reformas religiosas, no 

momento em que a própria igreja católica estava sendo questionada nada mais 

coerente do que o ato de rever os filósofos que também foram elementos 

inspiradores para que a igreja elaborasse boa parte do seu discurso, 

enxergando nesses pensadores a construção de um ambiente muito rico para 

condicionar o seu discurso de acordo com os interesses do grupo ou até 

mesmo para confrontar necessidades distintas e anseios dos mais diversos 

possíveis. 

Francis Bacon (*1561 Londres - † 1626 Londres)  

(Empirista) 

Baseado em (coleção “Os pensadores” – Francis Bacon) 
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Atuou como político e filósofo sendo considerado por muitos como o 

fundador da ciência moderna. A influência que teve durante a vida, 

principalmente de seus familiares, foi decisiva na orientação de sua vida social 

e política, na qual exerceu posições elevadas.  

(...) foi chamado de “primeiro dos modernos e último dos antigos”, 

“inventor do método experimental”, “fundador da ciência moderna e do 

empirismo”. Diderot (1713-1784) afirmou que, numa época na qual “era 

impossível escrever a história daquilo que os homens sabiam, ele traçou 

um mapa do que eles deveriam aprender”(...) 6
 

(...) Desde muito cedo sofreu influências antagônicas. Seu pai 

desempenhava a importante função de guarda do Grande Selo e seu tio 

foi ministro da Rainha Elizabeth durante quarenta anos. Esse lado da 

família educou-o para a carreira diplomática (...)(...) Por outro lado, sua 

mãe, mulher de incomum cultura, tradutora de obras religiosas latinas, 

calvinista em teologia e puritana em moral, estimulou-o no sentido do 

zelo, da dedicação e da severidade. (...)7
 

Como filósofo, destacou-se com uma obra onde a ciência era exaltada 

como benéfica para o homem. Em suas investigações, ocupou-se 

especialmente da metodologia científica e do empirismo. Sua principal obra 

filosófica é o Novum Organum, onde podemos identificar o seu entusiasmo 

diante do desenvolvimento da técnica. A a filosofia não é, exclusivamente, a 

ciência das coisas divinas e humanas, não é a simples busca da verdade, é 

também algo de prático. O mesmo também afirma que devemos nos desnudar 

de todos os possíveis pré-conceitos ou ídolos, ou seja, para se construir um 

conhecimento correto sobre a natureza e descobrir os meios de manipular esse 

ambiente seria necessário ao investigador se libertar dos ídolos que enumera 

em quatro classes: “da tribo”, “da caverna”, “do foro” e “do teatro”. 

 (...)” Os ídolos e noções falsas que ora ocupam o intelecto humano e 

nele se acham implantados não somente o obstruem, a ponto de ser 

difícil o acesso à verdade, como, mesmo depois de seu pórtico logrado e 

descerrado, ressurgirão como obstáculo à própria instauração das 

                                                 
6
 Coleção os Pensadores (Francis Bacon). Editora Nova cultural. São Paulo: 2005. Pagina 5. 

7
 Coleção os Pensadores (Francis Bacon). Editora Nova cultural. São Paulo: 2005. Pagina 12. 
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ciências, a não ser que os homens, já precavidos contra eles, se cuidem 

o mais que possam” (...)8
 

(...) Idola Tribus (ídolos da tribo): Ocorrem por conta das deficiências do 

próprio espírito humano e se revelam pela facilidade com que 

generalizamos com base nos casos favoráveis, omitindo os 

desfavoráveis. O homem é o padrão das coisas, faz com que todas as 

percepções dos sentidos e da mente sejam tomadas como verdade, 

sendo que pertencem apenas ao homem e não ao universo. Dizia que a 

mente se desfigura da realidade. São assim chamados porque são 

inerentes à natureza humana, à própria tribo ou raça humana. (...)9
 

(...) Idola Specus (ídolos da caverna): De acordo com Bacon, cada 

pessoa possui sua própria caverna, que interpreta e distorce a luz 

particular, à qual estão acostumados. Isso quer dizer que, da mesma 

maneira presente na obra 'República' de Platão, os indivíduos, cada um, 

possui a sua crença, sua verdade particular, tida como única e 

indiscutível. Portanto, os ídolos da caverna perturbam o conhecimento, 

uma vez que mantêm o homem preso em preconceitos e singularidades. 

(...)10
 

(...) Idola Fori (ídolos do foro): Segundo Bacon, os ídolos do foro são os 

mais perturbadores, já que estes se alojam no intelecto graças ao pacto 

de palavras e de nomes. Para os teóricos matemáticos um modo de 

restaurar a ordem seria através das definições. Porém de acordo com a 

teoria baconiana, nem mesmo as definições poderiam remediar 

totalmente esse mal, tratando-se de coisas materiais e naturais, posto 

que as próprias definições constam de palavras e as palavras 

engendram palavras. Percebe-se, portanto, que as palavras possuem 

certo grau de distorção e erro, sendo que umas possuem maior 

distorção e erro que outras. (...)11
 

(...) Idola Theatri (ídolos do teatro): Os ídolos do teatro têm suas causas 

nos sistemas filosóficos e em regras falseadas de demonstrações. Os 
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falsos conceitos são as ideologias, essas são produzidas por 

engendramentos filosóficos, teológicos, políticos e científicos, todos 

ilusórios. Os ídolos do teatro, para Bacon, eram os mais perigosos, 

porque, em sua época, predominava o princípio da autoridade – os livros 

da antiguidade e os livros sagrados eram considerados a fonte de todo o 

conhecimento. (...)12  

Assumindo a precaução diante dos ídolos podemos seguir na proposta 

de Bacon para fazer valer o método, que seria uma nova forma de se estudar a 

natureza. A experimentação e a observação se tornam emergentes, quando 

reguladas pela aplicação do raciocínio indutivo, sendo assim, quando um 

fenômeno é bem investigado podemos enxergar sua causa real. Mas com o 

objetivo de fazer uma investigação minuciosa e com a maior riqueza de 

detalhes, o investigador deve descrever os fatos observados para confrontar 

com as três tábuas da investigação: a da presença, a da ausência e a da 

comparação. 

A primeira tábua, da presença ou afirmação, é responsável pelo registro 

de presenças das formas que se investigam.  

(...) Nela são colocadas todas as instâncias de um fenômeno que 

concordem por apresentar as mesmas características. Se o problema 

investigado for, por exemplo, o calor, é necessário estudar todos os 

casos em que ele se apresenta, como a luz do sol, as labaredas do fogo, 

a temperatura do sangue humano, e assim por diante. (...)13
 

A segunda tábua, da ausência ou negação, é responsável pelo controle 

de situações nas quais as formas pesquisadas se revelam ausentes. 

(...) Impõe-se verificar também aqueles casos em que o fenômeno não 

ocorre. Assim, em relação ao calor, seria necessário conhecer e atentar 

para fenômenos como os raios de luar ou do sangue frio dos animais 

mortos. (...)14
 

A terceira tábua, das comparações ou graduações, é responsável pelo 

registro das variações que as referidas formas manifestam. 
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(...) que consiste na anotação dos diferentes graus de variação ocorridos 

no fenômeno em questão, a fim de se descobrirem possíveis correlações 

entre as modificações. (...)15 

Bacon aconselha que, para se alcançar  o conhecimento da verdadeira 

causa de um fenômeno, deve-se descrever os fatos e em seguida, que sejam  

colocados numa tábua de exemplos de ocorrência do fenômeno e, em outra, os 

de sua ausência. Por esse processo eliminam-se as várias causas que não se 

relacionam ao efeito ou fenômeno estudado. Numa terceira tábua registra-se a 

variação de sua intensidade. Seriam assim, eliminadas as causas não 

pertinentes e se chegaria, pelo registro da presença e das variações, à 

verdadeira causa. 

O método de Bacon visa apresentar uma nova maneira de estudar os 

fenômenos. A descoberta dos fatos verdadeiros não depende de esforços 

puramente mentais, mas sim da observação experimental guiada pelo 

raciocínio indutivo. A proposta do método de Bacon não para por aí, ele mesmo 

enumera vários procedimentos experimentais que visam abranger o maior 

número de observações indutivas e construir um entendimento o mais amplo 

possível. 

René Descartes (*1596 La Haye en Touraine - †1650 Estocolmo)  

(Racionalista) 

Baseado em (coleção “Os pensadores” – René Descartes) 

Ganhou notoriedade no mundo da ciência pela sua grande contribuição 

à filosofia, com a elaboração do método científico inaugurando assim, o 

racionalismo da era moderna, e também por unir conhecimentos próprios da 

matemática, fundiu a álgebra com a geometria plana gerando a geometria 

analítica e o sistema de coordenadas.  

Aos oito anos, ingressou no colégio Royal Henry-Le_Grand, em La 

Flèche, sendo orientado pelo padre Estevão de Noel, que lia a obra de Pedro 

da Fonseca nas aulas de lógica. Descartes mencionou, em sua principal obra 

"Discurso sobre o Método", sua decepção, não com o ensino da escola em si, 

porém com a tradição da escolástica. Devido ao conteúdo que considerava 
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confuso, obscuro e nada prático. Graduando-se em direito, em 1616, pela 

Universidade de Poitiers, profissão que nunca exerceu, e em 1618 foi para a 

Holanda, alistando-se no exército do príncipe Maurício.  

Observando com mais proximidade a vida de Descartes percebemos 

que foi um homem que se permitiu viajar, estando na Alemanha, Dinamarca e 

Polônia, e assim construiu em si uma possibilidade de ver em outros povos 

muitas formas de entendimento de mundo, que de certa forma o influenciou na 

maneira de pensar e conceber a busca pela perfeição ou até mesmo a 

construção e o refinamento de uma linguagem que fosse universal, que não se 

modificasse, isenta das possíveis influências e crenças que poderiam  interferir 

na incessante busca pela verdade. Para Descartes, o conhecimento seria 

concebido através do exercício promovido pelo intelecto, com a utilização da 

matemática como instrumento de acesso a essa perfeição, digamos, um 

diálogo amadurecido com Deus. 

(...) A natureza é uma equação. Conhecendo alguns termos com clareza 

e precisão, podemos conhecer os outros, aqueles que nos são 

desconhecidos. De uns para outros, portanto, segue-se o único caminho 

seguro: o da matemática. E por que ele é o único caminho seguro? Por 

que as suas demonstrações são incontestáveis – todos chegam aos 

mesmos resultados. Exatamente ao contrário do que acontece com as 

opiniões. Cada um tem a sua, e elas chegam a ser não apenas 

conflitantes como também contraditórias. E, se é assim, elas não podem 

levar a nenhum conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Apenas a 

matemática, produto do rigor e da razão, pode ser a base sólida para a 

ciência. (...)16
 

Descartes foi um visionário para a sua época, pois inserido em uma 

sociedade em que a igreja católica exercia uma grande influência sobre as 

pessoas, ele sugere em sua obra “O discurso sobre o método” a eliminação de 

um possível interventor, digamos um intermediário entre o homem e o criador, 

essa sua conduta teve como origem a sua decepção com a ordem religiosa.  

Sempre destacando que o ato de pensar é o que nos garante a 

existência, dizendo: “Penso logo existo”. Rejeitando assim a possibilidade de 
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vivermos em um mundo fantasioso ou em um sonho interminável, revelando 

que o diálogo com Deus se apresenta como necessário para entender o 

comportamento da natureza, se personifica de forma individualizada essa 

busca que deve necessariamente obedecer a um método e devemos assumir 

uma constante dúvida sobre os acontecimentos, pois somente através desse 

ato de duvidar é que construiremos o conhecimento.   

Apesar de toda a sua contribuição para a humanidade, com publicações 

de grande relevância, nos voltaremos para “O discurso sobre o método”, pois é 

dentro dessa obra que identificamos os elementos que compõem 

principalmente a epistemologia e a física, por ter elaborado as etapas a serem 

seguidas de forma metódica com uma postura vigilante sobre os atos a serem 

elaborados de forma investigativa e com o objetivo de que somente se pode 

seguir adiante, quando não resta a menor dúvida que seja, elaborando também 

a busca determinada pela situação mais simples possível, uma vez que diante 

dessa natureza de infinitas variáveis não há condições de assumirmos todas as 

possíveis contribuições, para analisarmos um problema, assim a busca pelo 

ideal se elabora respeitando a sequência de atos proposto por ele e assumindo 

com clareza a busca pelo o que há de mais elementar.  

(...) Reduzir a diversidade das coisas á medida comum, a fim de 

possibilitar a relação entre elas e torná-las comparáveis, é um dos 

elementos da mathesis universalis (matemática universal). Para isso é 

preciso dividir as partes de que se compõe um todo até chegar a um 

elemento simples, que sirva de medida. Esse procedimento, 

denominado análise, verifica-se, por exemplo, na redução de equações 

de grau superior em outras mais simples. 

Deve-se, em seguida, realizar a operação inversa: a síntese, pela qual o 

que foi dividido é recomposto segundo uma ordem que vai, aos poucos, 

do simples ao complexo. (...)17
 

Assim o método proposto por Descartes se estabelece com o chamado 

ceticismo metodológico, que propõe justamente no ato de duvidar a existência 

de tudo.  
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(...) O ceticismo, que de tudo duvida, chega com Descartes a uma 

formulação sistemática: não se trata mais de duvidar por duvidar, mas 

de examinar criteriosamente todas as coisas, a fim de nelas descobrir 

elementos sobre os quais possa recair alguma suspeita.(...) 18
 

Descartes afirma que somente existe aquilo que se consegue provar. 

Mas para construir os passos necessários para evidenciar a existência de algo 

ele propõe o método a ser seguido respeitando quatro regras básicas: 

VERIFICAR se existem evidências reais e indubitáveis acerca do 

fenômeno ou coisa estudada; 

ANALISAR, ou seja, dividir ao máximo as coisas, em suas unidades 

mais simples e estudar essas coisas mais simples; 

SINTETIZAR, ou seja, agrupar novamente as unidades estudadas em 

um todo verdadeiro; 

ENUMERAR todas as conclusões e princípios utilizados, a fim de manter 

a ordem do pensamento. 

Respeitando e seguindo a proposta de Descartes e assumindo o 

conhecimento próprio da matemática, ambiente esse que ele mesmo 

acreditava ser detentor dos mecanismos necessários para a construção de um 

diálogo direcionado com a verdade, digamos com Deus. Essa busca pode e 

deve ser feita de forma individualizada nos colocando em um prisma singular 

de observação que nos proporcionasse um entendimento e apropriação do 

elemento puro, na sua essência e isento de quaisquer influências humana.  

(...) Mas, por isso mesmo, o estudo das matemáticas serve, segundo 

Descartes, como exercício preparatório para a ciência universal. As 

investigações matemáticas do próprio Descartes já indicam o caráter 

desses “exercícios”. Nesse campo, sua principal realização é o que mais 

tarde receberia o nome de “geometria analítica”, isto é, a conversão de 

grandezas e de propriedades geométricas em fórmulas algébricas. (...)19 

 

Immanuel Kant (*1724 Konisgsberg - †1804 Konisgsberg) 

(Idealismo transcendental) 
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Considerado por muitos como o principal filósofo da era moderna, 

desenvolveu de forma significativa a epistemologia, apaziguando as disputas 

conceituais e metodológicas que ocorria entre o racionalismo continental de 

Rene Descartes e Gottfried Leibniz, que se constituiu através do uso do 

raciocínio dedutivo, e o empirismo inglês de Francis Bacon, John Locke, Isaac 

Newton e David Hume que se fazia valer através da utilização da 

experimentação aliada ao método indutivo. Kant se tornou profissional do 

magistério, exercendo a função de professor de geografia e mais adiante se 

volta para filosofia, física e matemática tendo completado a sua formação na 

mesma cidade onde nasceu.  

Ao contrario de alguns filósofos que se permitiram viajar e conhecer 

outras culturas com o intuito de enriquecerem as suas obras ou até mesmo de 

se permitir observar outras intervenções e adaptações do homem ao meio, 

Kant tem a sua formação e toda produção cientifica, resumindo, a sua vida 

sendo desenvolvida e lapidada em um mesmo lugar, onde nasceu na cidade de 

Konisgsberg no Reino da Prússia. Esse protagonismo em sua vida, que por 

muitos era taxada como monótona ou extremamente previsível, de alguma 

forma o fez atingir as mais elevadas reflexões e a consequente imersão em 

temas de grandes controvérsias para a sociedade até então, conseguindo 

proporcionar nitidez para todos aqueles que desejavam avançar em seus 

campos de pesquisa e exigindo dos adeptos constantes reflexões.  

Kant influenciou decisivamente na forma de se fazer ciência até os dias 

atuais e qual postura devemos assumir para a elaboração dessa ciência como 

um todo, elucida e conduz de forma a enxergarmos os pontos positivos e 

falhos, que havia tanto no método racional como no método empírico.  
(...) Proliferam doutrinas, cada uma sustentando a sua “verdade”, mas 

que se perdem no dogmatismo, isto é, em raciocínios sobre ideias 

produzidas apenas pela razão, sem indagar se a própria razão tem 

capacidade para isso (...) 
Diante dessa imprecisão certamente algo deve ser revisto, propõe Kant, 

pois a nossa atenção se dará para elementos cognitivos que são responsáveis 

por tomadas de decisões, e quais seriam as suas funções na organização, 

digamos epistemológica, para dar sentido ao mundo em que o homem 
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encontra-se inserido e a sua existência em si, lembrando que a existência de 

algo pode ser determinada no tempo e por quanto tempo, sabedor de que 

experimentamos o tempo através do movimento, alterando ou permanecendo 

as suas condições iniciais. O mundo para Kant é uma ideia da razão pura, a 

qual determina a relação da totalidade dos fenômenos. O tempo junto com o 

espaço faz parte da estética transcendental sendo condição de possibilidade 

de todo e qualquer fenômeno. Com a possibilidade de observar a modificação 

do mundo, nós constatamos a ideia de tempo e a certeza de que há eventos 

que se desenvolvem no ambiente externo ao homem, ou seja, fora de sua 

consciência, e que se apresenta em igual proporção para a existência dessa 

consciência, essa ultima que é intima ao homem, que assume uma 

possibilidade singular de dar sentido a esses eventos que acontecem 

independente da vontade do homem. O consequente desejo do homem em 

querer se apropriar da natureza, deve sem dúvida se aliar ao domínio e 

desenvolvimento dos códigos, sejam eles escritos através da língua e dos 

conhecimentos matemáticos.  
Sabedores da vasta e representativa proposta de Immanuel Kant e seu 

legado, faremos aqui uma exposição de alguns conceitos que nos interessam e 

se encontram em algumas de suas obras, tais como: Crítica da Razão Pura e 

Crítica da Razão Prática. Vale lembrar que essas obras tiveram origem no que 

o próprio Kant relata como o despertar de um sono dogmático, isso de deu 

após ler a obra do escocês David Hume (O tratado da natureza humana).  

(...) Leitor de David Hume – por meio do qual acordou de seu “sono 

dogmático” – e admirador de Rousseau, Kant dedicou a vida, 

basicamente, à investigação das possibilidades e dos limites do 

conhecimento, bem à questão da moralidade. Em relação à primeira 

investigação, ele estabeleceu premissas que levaram à conclusão de 

que a matemática e a física conduzem ao conhecimento. (...) 

Sendo, atrelado a Hume características de um empírico ou cético, 

muitos autores também o considera um naturalista. Kant sentiu-se fortemente 

atormentado ao ler a sua obra e acreditava que o argumento de Hume era 

indiscutível porem com conclusões inaceitáveis.  

Desejamos com essa exposição justificar, reorientar e trazer, para o 

ambiente de ensino de física, o enlace das duas teorias do conhecimento que 
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foi arrumado com o novo conceito denominado Idealismo Transcendental, pois 

temos a percepção de que essa discussão, extremamente necessária na 

formação do cidadão se perdeu ao longo dos tempos no ensino de física, por 

haver uma exacerbada valorização da utilização do ferramental matemático e 

seus operadores sem que houvesse uma devida comprovação do motivo pelo 

qual o mesmo foi construído e seus objetivos enquanto conceito. 

(...) “Denomino transcendental”, define Kant, “todo conhecimento que em 

geral se ocupa não tanto com objetos, mas com nosso modo de 

conhecimento de objetos, na medida em que este deve ser possível a 

priori” (...)  

Assim não podemos perder essa oportunidade ímpar, em direcionar os 

olhares de nossos colegas professores para a inserção dessa conduta que 

apresenta traços nítidos sobre a obra de Georg Simon Ohm, sendo o pioneiro 

em praticar e fazer valer essa percepção, de que para fazer ciência a partir de 

Kant, deveríamos assumir um procedimento que viesse contemplar a vertente 

empírica e a racional, destacando que para Kant o conhecimento tem origem 

em intuições adquiridas pela atividade empírica. Lembremos que a intuição, em 

Kant, ou bem é empírica ou bem é pura. A intuição pura diz respeito única e 

exclusivamente a objetos construídos a priori nas formas puras da 

sensibilidade: o espaço e o tempo. Os únicos objetos que podem ser 

construídos a priori são os matemáticos, a interpretação da intuição temporal é 

destinada à aritmética, e a síntese na forma pura do espaço fica a cargo da 

geometria. 

(...) Antes de Kant, o empirista John Locke enfatizou o que Kant 

denominou sensibilidade e o racionalista Descartes interpretou como o 

entendimento. Kant argumentava que nossa experiência de mundo 

sempre envolve ambos, então é dito com frequência que ele combinou o 

racionalismo com o empirismo. Depois de Kant, a filosofia alemã em 

particular progrediu rapidamente. Os idealistas Johann Fichte, Friedrich 

Schelling e Georg Hegel levaram as ideias kantianas as novas direções 

e por sua vez influenciaram todo o pensamento do século XIX (...) 

Afirmando também que esse homem que deseja se apossar dos 

acontecimentos da natureza, ambicionando intervir no ambiente, ele já o 
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descaracteriza, assim não há uma interpretação fidedigna e consequente 

apropriação, digamos totalitária dos fatos observados. Necessitamos enfatizar 

que a matemática que se coloca como instrumento dos empiristas, 

proporcionava uma abordagem de regulação e interpretação dos dados e 

valores provenientes da experimentação, digamos que essa matemática 

manifestava um viés estatístico. Prontamente a matemática que aqui 

desejamos validar, sobressair e representar conduz o raciocínio para um 

caminho epistemológico atrelado a abstração e enobrecendo a capacidade 

inventiva do pesquisador, reduzindo as possíveis alterações que possam 

ocorrer fruto dessa intervenção do homem no ambiente de experimentação, 

nos levando também a pensar se há verdadeiramente o nexo entre deus, 

homem e a natureza, e se essa relação se concretiza através dos modelos 

matemáticos, questionamento esse que sempre há de retornar dentro do 

diálogo da construção de ciência.  

(...) Kant propõe que a razão “estabelece um tribunal que, ao mesmo 

tempo que assegure suas legítimas aspirações, rechace todas as que 

sejam infundadas, e não o fazendo mediante arbitrariedades, mas 

segundo as suas leis imutáveis”. Nesse tribunal, a própria razão 

encontra-se no banco dos réus. Mas é a razão, também, o juiz, pois só 

ela tem competência para o alto julgamento. (...) 

Voltaremos para alguns conceitos necessários para a construção do 

conhecimento na física e na matemática, discutidos por Kant, são eles: a 

organização da ciência se dá através do juízo, que se apresentam inclusive 

com os desdobramentos em juízo analítico e o juízo sintético. 

(...)Juízo: (lat. judicium: julgamento, discernimento)  

1. Ato de julgar ou decidir sobre algo. Ex.: fazer mau juízo de 

alguém, capacidade de pensar ou discernir. "Como podemos relacionar 

todos os atos do entendimento a juízos, o entendimento em geral pode 

ser representado como uma faculdade de julgar''(Kant). Equilíbrio, 

racionalidade: ele tem juízo. 

2. Relação que se estabelece através do pensamento entre 

diferentes conceitos, constituindo na atribuição de um predicado ou 

propriedade a um sujeito e tendo a forma lógica básica "S é P" (juízo 
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predicativo). "Chamamos julgar a ação de nosso espírito, através da 

qual, unindo diversas ideias, este afirma de uma algo que pertence a 

outra, como quando tendo a ideia de Terra e a ideia de redondo, afirmo 

sobre a Terra que esta é redonda, ou nego que seja redonda". (Logique 

de Port-Royal. de Antoine*Arnauld e Pierre Nicole). 

3. Faculdade fundamental do pensamento humano que consiste no 

conjunto de condições que tornam possível o funcionamento do 

pensamento e sua aplicação a objetos. 

4. Na filosofia contemporânea a noção de juízo é derivada, 

sobretudo, de Kant, que estabelece as seguintes distinções: l) juízo 

analítico: juízo em que o predicado ou atributo está incluído na essência 

ou definição do sujeito. Ex.: Todos os corpos são extensos; 2) juízo 

sintético: quando o predicado acrescenta algo à compreensão do sujeito. 

Ex.: Os corpos são pesados. Os juízos sintéticos por sua vez, se dividem 

em sintéticos a priori, possuindo caráter necessário, mas ao mesmo 

tempo representando conhecimento, ex.: os juízos da matemática e as 

leis gerais da física: e juízos sintéticos a posteriori, aqueles que são 

simplesmente derivados da experiência. Ainda segundo Kant, os juízos 

podem ser caracterizados: quanto à qualidade: afirmativos: "S é P" 

("Sócrates é sábio"); negativos: "S não é P" ("Sócrates não é sábio"); 

indefinidos ou limitativos: "S é não P" ("Sócrates é não-sábio"), em que 

se nega uma qualidade, sem contudo atribuir uma outra que caracterize 

o sujeito. A distinção entre negativo e limitativo não é encontrada 

geralmente na tradição, sendo específica ao sistema kantiano, nem 

sempre aceita fora dele. Quanto à quantidade: universais: "Todo S é P" 

("Todo homem é mortal"); particulares: "Algum S é P" ("Alguns 

vertebrados são mamíferos"); singulares: "Esse S é P" ("Este homem é 

brasileiro"). Quanto à relação: categóricos: "S é P"("Brasília é a capital 

do Brasil"); hipotéticos: "Se S, então P" ("Se chover, ele não virá"); 

disjuntivos: "Ou S, ou P" ("Ou ele virá ou não virá"). Quanto à 

modalidade: assertóricos: "S é P" ("José é carioca"); problemáticos: "E 

possível que S seja P" ("E possível que João seja eleito"); apodíticos: "E 

necessário que S seja P" ("Todo triângulo tem como soma de seus 

ângulos internos 180°"). 6. A discussão sobre a natureza do juízo, se 
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lógica ou se psicológica, relaciona-se às tentativas de redução do 

pensamento à linguagem, ou vice-versa, e contemporaneamente, 

sobretudo na filosofia da linguagem, tem levado à tese de que o juízo se 

exprime sempre através de uma proposição, ou seja, tem uma estrutura 

necessariamente linguística. discurso: proposição: valor.(...) 

Feitas essas colocações percebemos que o juízo analítico se faz com 

referências e visões racionalistas enquanto o juízo sintético se pauta na 

proposta empirista. 

(...)A diferença entre juízos analíticos e sintéticos: 

Os juízos analíticos são típicos da tradição racionalista cartesiana que 

construía a ciência como explicação dedutiva a partir da algumas 

verdades evidentes. Os juízos sintéticos, ao contrário, são típicos da 

tradição empirista, que descrevia o conhecimento inteiro como 

aprendizado da experiência. O juízo analítico possui o mérito da não 

discussão (no fundo, limitando-se a afirmações óbvias), mas certamente 

não podem constituir a base de um processo cognitivo. Por outro lado, 

também os juízos sintéticos, mesmo fecundos de novos conhecimentos, 

encontram um limite insuperável por depender de uma experiência 

concreta. E se pudesse afirmar a existência de alguma coisa somente 

depois de ter passado pela sua experiência concreta evidentemente a 

ciência deveria renunciar a ser preditiva. Trata-se, segundo Kant, de 

formular uma abordagem cognitiva que una a certeza e a universalidade 

apriorística dos juízos analíticos à fecundidade cognitiva dos juízos 

sintéticos. Faz-se necessária, portanto, uma nova abordagem global do 

conhecimento, ultrapassando as tradições do Racionalismo e do 

Empirismo. (...) 

Assim Kant se perguntou: quais juízos constituem as ciências físicas e 

matemáticas? Sendo cada um tendencioso e com as suas particularidades e 

até mesmo limitados, não podemos acreditar que um se sobreponha ao outro, 

então que concebamos um juízo que seja ao mesmo tempo a priori, universal e 

necessário sendo esse um mínimo ferramental para entender e construir o 

conhecimento, e sintético com elementos constitutivos fundamentados na 

experiência. Portanto seriam elaborados os juízos sintéticos a priori na 
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matemática e na física, lembrando que os juízos sintéticos a priori relacionados 

aos objetos físicos, não bastam representar as formas puras da sensibilidade, 

mas são indispensáveis as categorias puras do entendimento, os mesmos são 

fundamentados no espaço e no tempo, formas essas que são a priori oriundas 

da sensibilidade e da intuição humana, não sendo conceitos de coisas, tais 

como objetos. Assim assumindo uma iniciativa em lidar com esses elementos 

que tratam simplesmente de representações, pois o homem que tenta se 

apropriar da natureza nunca saberá a coisa em si e sempre devemos nos ater 

ao fenômeno sendo esta uma representação através dos números do 

comportamento da atividade a ser entendida. Kant afirma que o espaço é a 

priori, pois não se fundamenta na experiência e podemos pensar no espaço 

sem coisas, mas não o contrário. O espaço é objeto de intuição e não se 

fundamenta enquanto conceito e não podemos ter ao mesmo tempo a intuição 

de um objeto. Nesse ambiente de conversa e em busca da enumeração lógica 

dos elementos que constituem esse emaranhado de atores, que edificam 

epistemologicamente o pensamento, Kant propõe a apresentação 

transcendental do espaço com o intuito de definir as condições subjetivas ou 

transcendentais da objetividade, colocando um divisor entre o sujeito e o objeto 

e promovendo uma ligação através do conhecimento entre esses dois atores, 

em resumo, seria a possibilidade da mente humana promover o exercício 

unificador entre o experimento e os números que o representa inserido na 

estrutura espaço-tempo. 

(...) A teoria do idealismo transcendental de Kant afirma que tanto a 

razão quanto a experiência são necessárias para compreender o mundo. 

(...) 

Essa medida nos insere em uma consequente meditação por não 

podermos conhecer as coisas em si, mas elaborarmos conhecimentos somente 

para nós utilizando os códigos que foram formados pelo homem e tendo a 

nitidez de que a linguagem não dará conta da quantidade de significados que 

acontecem no interior de um fenômeno a ser desvendado.  

Nesse momento inicia-se a orientação para os colegas professores 

como se deu a condução das aulas que agruparam o que foi exposto até então. 
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Concluída a inserção dos conteúdos mínimos, os filósofos que foram 

utilizados nas aulas e que julgamos como necessários, para o desenvolvimento 

das atividades, faremos aqui uma orientação do que foi desenvolvido com os 

alunos do Colégio Pedro II. 
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5.0 – ABORDAGENS SOBRE AS 1ª E 2ª LEIS DE OHM 

Sobre as abordagens apresentadas para as 1ª e 2ª Leis de Ohm, foi 

feita uma análise em alguns livros didáticos utilizados no ensino médio e na 

física básica do ensino superior. Observamos que nos livros analisados as 

duas Leis de Ohm são apresentadas como leis de origem empírica. Nenhum 

deles faz menção ao caráter racional da 1ª Lei de Ohm, nem mesmo fazem uso 

da analogia à Lei de Fourier desenvolvida na tradução, feita por Gaugain, do 

livro de Ohm "Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet". 

Relação dos livros analisados: 

- Maurício Pietrocola; Coleção Física em Contextos, vol.3, 1ªed. 2010. 

- H. Moysés Nussenzveig; Curso de Física Básica, vol.3, 4ªed. 2004. 

- Haliday, Resnick e Walker; Fundamentos de Física, vol.3, 9ªed. 2010. 

- Helou, Gualter e Newton; Tópicos de Física, vol.3, 20ªed. 2007. 

- Paul G. Hewitt; Física Conceitual, 9ªed. 2002. 

- Antônio Máximo e Beatriz Alvarenga; Curso de Física; vol.3, 3ªed.1994. 

- Guimarães e Fonte Boa; Física, eletricidade e ondas; 2ªed. 2004. 

- Sampaio e Calçada; Universo da Física; vol.3, 2ªed. 2005. 

- GREF; Física 3, eletromagnetismo; 5ªed. 2000 

Faremos a seguir a descrição dos conceitos e as respectivas analogias 

que podem ser desenvolvidas na apresentação das Leis de Ohm. 

Consideramos que desta forma os alunos podem assimilar essas leis de forma 

mais consistente, relacioná-las a conceitos anteriores e consequentemente 

manipular com mais segurança. 

Iniciaremos com uma lembrança sobre a Lei de Fourier para a condução 

de calor. Em seguida faremos a apresentação das Leis de Ohm, destacando a 

relação por analogia com a Lei de Fourier. Faremos também uma abordagem 

sobre os conceitos de campo elétrico e potencial elétrico, inserindo 

observações históricas quando essas parecerem didaticamente interessantes, 

sempre com o intuito de enriquecer a atuação de nossos colegas professores.  

A lei de Fourier para a condução de calor 

Chamamos de condução ao processo de transferência de energia 

através de um meio material, sem transporte de matéria. Assim, a energia 
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térmica se propaga quando moléculas (ou átomos) que estão a uma 

temperatura mais alta, consequentemente com um maior estado de vibração, 

transferem parte da sua energia para outras moléculas (ou átomos) adjacentes 

que se apresentam com menor vibração, assim associamos a menor energia.  

Desta forma, podemos dizer que a energia térmica se transfere de uma 

região de alta temperatura para uma região de baixa temperatura, visando o 

equilíbrio térmico do material. Essa transferência de energia térmica recebe o 

nome de calor. Sabendo que o calor flui pelo material, e reforçando a 

explicação de que na forma mais intima da estrutura das ligações, os átomos 

ou moléculas que compõem esse, corpo vibram mais intensamente e a energia 

dessas partículas é transferida sucessivamente de uma partícula para outra. 

           À quantidade de calor que atravessa um condutor, por unidade de área 

por unidade de tempo, é aqui representada por φ , e calculada pela seguinte 

expressão,  

A.tΔ

Q
φ  , 

onde Q é a quantidade de calor que atravessa a área A da secção reta do 

condutor no intervalo de tempo Δt. 

O matemático francês Jean-Baptiste Fourier (1768-1830) determinou 

experimentalmente a lei que rege o processo de transmissão de calor, que no 

caso particular de transmissão apenas na direção x, é representada por, 

x

θ
kφ



  

onde θ é a temperatura e k é uma constante, chamada condutividade térmica, 

que depende exclusivamente das propriedades do material do meio condutor. 

 No caso de gradiente linear a equação acima se reduz a, 

xΔ

θΔ
kφ   

 Desta forma, a quantidade de calor, Q, que atravessa uma parede, sob 

uma diferença de temperatura constante, é diretamente proporcional à área da 

secção transversal da parede, A, à diferença de temperatura, Δθ, entre as 

regiões separadas pela parede e ao intervalo de tempo,  Δt, de transmissão e 

inversamente proporcional ao comprimento, Δx, da parede. Assim, 
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xΔ

tΔ.θΔ.A.k
Q    

Na figura 1 abaixo, temos dois recipientes isolados termicamente do 

meio externo, mas que podem trocar calor entre eles através de uma parede de 

área A e espessura  Δx. Os dois recipientes estão a temperaturas diferentes, 

sendo θ1>θ2. 

Δx

A

φθ1
θ2

 

Figura 1 - Dois recipientes isolados do meio externo fazendo troca de calor 
através da parede de área A e espessura Δx 

 

Assim, segundo a lei de Fourier, a quantidade de calor que atravessa a 

parede de área A e de espessura Δx, num intervalo de tempo Δt é,  

xΔ

tΔ).θθ.(A.k
Q 12 
 . 

Como o calor que atravessa um corpo se faz pela transmissão de 

energia de partícula para partícula constituintes do material, corpos com maior 

número de partículas por unidade de volume, especialmente partículas livres, 

são bons condutores. Isto justifica a explicação do fato de alguns metais serem 

bons condutores enquanto, os líquidos e gases não são bons condutores de 

calor. Nos materiais chamados, genericamente, de isolantes térmicos, o 

fenômeno da condução térmica, para algumas aplicações práticas, pode ser 

considerado desprezível, como no caso do isopor, por exemplo. 

As Leis de Ohm desenvolvidas por analogia a Lei de Fourier. 
 

Como já mencionado anteriormente, na tradução do livro de Ohm, feita 

por Gaugain(1860), este último acentuou o que lhe pareceu ser semelhanças 

entre Ohm e Fourier. Gaugain reconstruiu o trabalho de Ohm, tomando como 

modelo o trabalho de Fourier. Portanto, faremos abaixo a exposição das Leis 

de Ohm, utilizando o mesmo paralelo utilizado por Gaugain.  
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Aqui também será considerado, como na época de Ohm, que o fluxo 

elétrico era positivo, ou seja, que um “fluido elétrico” migrava de um potencial 

elétrico mais alto para um potencial elétrico mais baixo. Lembremos que até 

hoje, por essa razão histórica, a corrente elétrica é representada com o sentido 

de movimento dos portadores de cargas positivas.  

Iniciaremos o nosso paralelo, pela expressão,  

A.tΔ

Q
φ   

onde agora, Q é a carga que atravessa a área A de um condutor, figura 2, no 

intervalo de tempo Δt.  

Região de 

menor 

potencial 

elétrico

Região de 

maior 

potencial 

elétrico φ

A

V2 V1

L

i

Fluxo de cargas positivas

 
Figura 2 - Fluxo de cargas positivas (corrente elétrica) 
atravessando a área de um condutor cilíndrico submetido a uma 
diferença de potencial. Partículas positivas fluem de uma região 
de maior potencial elétrico para uma região de menor potencial 

 

Na eletricidade o fluxo de cargas é nomeado como corrente elétrica, ou 

seja, a quantidade de carga Q que atravessa a área A na unidade de tempo 

tΔ

Q
i   

Assim, fazendo uso da lei de Fourier, 
xΔ

tΔ).θθ.(A.k
Q 12 
 , em 

analogia a essa, e utilizando o conceito de corrente elétrica i, temos, 

                                          
L

)VV.(A.σ

tΔ

Q
i 12 

                                                                              

onde σ (análogo a k) é uma constante que depende das características do 

material de que é constituído o condutor. Essa é chamada de condutividade 

elétrica. V2 V1 (análogo a 12 θθ  ), é a diferença de potencial aplicada às 
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extremidades do condutor, A continua sendo a área da secção reta e L, o 

comprimento do condutor.  

 Na eletricidade, chamamos de resistividade elétrica, ρ, ao inverso da 

condutividade. 

σ

1
ρ   

Desta forma, a expressão para corrente elétrica fica, 

R

)VV(
)VV(

L.ρ

A
i 12

12


  

Aqui surge uma nova constante, R, chamada de resistência elétrica. Ela  

dependente das características do condutor, ou seja, depende  do material de 

que é constituído o condutor (resistividade) e, também, de suas características 

geométricas (L e A). No nosso caso particular de um condutor retilíneo de 

comprimento L e de seção reta A, a resistência elétrica, R, fica, 

A

L
ρR          2ª Lei de Ohm 

Esta relação é a 2ª Lei de Ohm, e foi verificada experimentalmente pelo 

mesmo (de caráter empírico). Da equação para a corrente elétrica, temos a 1ª 

Lei de Ohm. 

i.RVV
R

)VV(
i 12

12 


  

Essa foi deduzida por Ohm, e verificada experimentalmente (de caráter 

racional). É usual representarmos, na eletrodinâmica, a diferença de potencial 

por V, ou seja, 12 VVV  . Assim,  

i.RV         1ª Lei de Ohm 

 

Importante relembrar que a 1ª lei Ohm foi originalmente deduzida 

teoricamente por ele e posteriormente confirmada experimentalmente. A 2ª lei, 

diferentemente da 1ª lei, se constitui numa elaboração empírica, verificada e 

estabelecida pelo próprio Ohm. 
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As leis de Ohm  
e os portadores de cargas negativas 

Somente no final do século XIX é que foi verificada a existência do 

elétron num experimento realizado, em 1897, pelo físico inglês Joseph John 

Thomson, no Laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge 

(Inglaterra). Em 1906 Thomson recebeu o prêmio Nobel pela descoberta do 

elétron.  

 
Figura 3 - Esboço do aparato experimental utilizado por J.J.Thomson na 

descoberta do elétron.  Imagem de Openstax, CC BY 4.0 
  

Em seu aparato experimental, esboçado na figura 3, J.J.Thomson 

acoplou duas placas metálicas, que funcionavam como eletrodos positivo e 

negativo, inseridos em um tubo de vidro cujas paredes eram recobertas com 

material fluorescente. No interior desse tubo foi injetado gás rarefeito. 

O raio catódico gerado no cátodo passa através de uma fenda no ânodo 

e então é desviado da placa elétrica de carga negativa em direção à placa 

elétrica de carga positiva. Thomson observou que ao aplicar uma grande 

tensão aos terminais das placas, um brilho iluminava a parede oposta ao 

eletrodo negativo. Sua explicação para esse brilho foi a emissão de partículas, 

pelo eletrodo negativo, que incidiam no material fluorescente. Essas partículas 

eram atraídas por placas carregadas positivamente; e repelidas por outras, 

carregadas negativamente. 

Vamos analisar agora que diferenças podem causar nas Leis de Ohm, o 

fato de termos uma inversão de sinal dos portadores de carga. 

Os efeitos elétricos causados por cargas elétricas positivas indo de um 

potencial elétrico mais baixo para um potencial elétrico mais alto é o mesmo 

que cargas elétricas negativas fluindo de um potencial elétrico mais baixo para 

um potencial elétrico mais alto. A mudança seria somente na definição do 

sentido da corrente elétrica, mas tal mudança não ocorreu. Ficou 

convencionado, pela comunidade científica, que o sentido da corrente elétrica 

http://cnx.org/contents/85abf193-2bd2-4908-8563-90b8a7ac8df6@9.58:11/Evolution-of-Atomic-Theory
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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continuaria sendo do potencial elétrico mais alto para o potencial elétrico mais 

baixo, sentido esse contrário ao movimento dos elétrons. Sendo assim, 

nenhuma mudança alterou as Leis de Ohm com a descoberta do elétron, 

somente passamos a ter uma compreensão mais clara do que realmente 

acontece no interior de um material condutor quando esse é submentido a uma 

diferença de potencial elétrico.  

Região de 

maiorr 

potencial 

elétrico

Região de 

menor 

potencial 

elétrico φ

A

V2 V1

L

i

Fluxo de cargas negativas

 
Figura 4 - Partículas negativas fluindo de uma região de menor 
potencial elétrico (ou região de maior potencial elétrico negativo) 
para uma região de maior potencial (ou região de menor 
potencial elétrico negativo)  
 

As Leis de Ohm utilizando os conceitos de  
Campo Elétrico e Potencial Elétrico 

Quando um condutor está isolado eletricamente, seus elétrons livres se 

movem aleatoriamente, sem que haja uma direção preferencial. No entanto, 

quando a esse condutor é aplicada uma diferença de potencial observamos 

que esses mesmos elétrons se movimentam numa direção preferencial que vai 

do potencial mais baixo para o potencial mais alto.  

Quando uma diferença de potencial é aplicada às extremidades de um 

condutor, ao mesmo tempo, temos um campo elétrico surgindo em seu interior. 

O potencial elétrico e o campo elétrico estão relacionados. Esta relação é 

descrita matematicamente por, 

VE 


, 

ou seja, o campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial elétrico. 

Vamos aqui considerar, um condutor cilíndrico, de comprimento L e 

secção reta A, cujo eixo central coincide com o eixo x. Vamos considerar 

também que esse cilindro está submetido a uma diferença de potencial 

12 VVV  , conforme indica a figura 4 abaixo. Para o caso particular, onde a 
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queda de potencial ao longo do material é linear, a relação entre o campo 

elétrico e a diferença de potencial fica reduzida a, 

î
L

V
î

L

VV
î

dx

dV
VE 21 
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Figura 4 - Condutor cilíndrico submetido a uma diferença de potencial 

12 VVV   

 

Assim temos, para este caso particular, 
L

V
E  . 

Analisando qualitativamente o comportamento dos elétrons livres do 

material quando estão submetidos ao campo elétrico, se obseva que são 

acelerados no sentido contrário ao campo devido a ação da força elétrica. 

ee

e

m

E.e

m

F
a




  

onde, e é a carga elementar (1,6.10-19C) e me é a massa do elétron. 

 Inicialmente esses elétrons ganham velocidade, no entanto, devido às 

várias colisões que esses elétrons sofrem com os átomos e outros elétrons do 

material, uma força de resistência média vai surgindo, em oposição ao seu 

movimento. 

e
eF


RF


eeF


RF


e
eF


RF


e

eF


v=0
v


v


v


 

Essa força vai aumentando à medida que a velocidade desses elétrons 

aumenta, até que em determinado momento esta força de resistência média se 

iguala à força elétrica. A partir daí, a velocidade desses elétrons permanece 

constante e a corrente elétrica se estabelece. 
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É fácil intuir que para condutores diferentes, constituídos de elementos e 

estruturas diferentes, essa força de resistência deva variar. A grandeza que 

especifica essa facilidade ou dificuldade dos elétrons livres se movimentarem 

pelo material é chamada de resistividade elétrica, ρ, cujo valor para cada 

material é obtido experimentalmente. 

A resistência elétrica, R, oferecida por um condutor à passagem de seus 

elétrons livres depende da resistividade elétrica mas, também de sua 

geometria. Imagine que para um condutor com maior comprimento L, a 

dificuldade do elétron  alcançar a região de maior potencial deva ser maior. No 

entanto, quanto maior a secção reta do condutor, mais elétrons livres ele terá 

para a formação da corrente elétrica. 

A 2ª Lei de Ohm, verificada experimentalmente pelo próprio Ohm em 

1826, confirma nossa intuição, ou seja, a resistência elétrica é diretamente 

proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional a área 

de sua seção reta, sendo que a constante de proporcionalidade é a 

resistividade elétrica do material de que é constituído o condutor.  

A

L
ρR           

Continuando com a nossa análise, é razoável imaginar que para um 

mesmo condutor, quanto maior o valor da diferença de potencial elétrico 

aplicada em suas extremidades, maior será o campo elétrico. Sendo assim, 

maior será a força elétrica a que o elétron estará submetido. Logo, ele deverá 

alcançar uma velocidade constante maior, já que a força de resistência média 

deverá ser maior. Assim a corrente elétrica que é a carga que atravessa a 

seção reta do condutor na unidade de tempo, também será maior. Ou seja, 

quanto maior a diferença de potencial aplicada ao condutor, maior será a 

corrente elétrica estabelecida. 

A 1ª Lei de Ohm, também confirma nossa intuição, ou seja, a corrente 

elétrica estabelecida em um condutor é diretamente proporcional à diferença de 

potencial aplicada, sendo que a constante de proporcionalidade é o inverso da 

resistência elétrica, ou seja, 

R

V
i       
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Portanto, devemos considerar que tanto a primeira lei quanto a segunda 

lei de Ohm desenvolvidas por Georg Simon Ohm, estão em perfeito acordo 

com nossa intuição.  

Analisando com mais detalhes a  
resistência elétrica dos condutores e a resistividade dos materiais 

 
Os condutores que devido as suas características internas constitutivas 

consigam promover uma relação constante entre a diferença de potencial (ddp) 

e a corrente elétrica são denominados resistores ôhmicos, ou seja, obedecem 

a 1ª Lei de Ohm. 

 

Esse tipo de comportamento reforça a ideia racionalista, em que um 

resistor apresenta um valor constante, ou seja, é a certeza de que em um 

primeiro ato, pensaremos na possibilidade ideal, fruto da inventividade abstrata 

da mente humana.  

 

Com esse ferramental em mãos conseguimos nos direcionar a atividade 

experimental com mais segurança, teremos condições de discutir o resistor não 

ôhmico, onde a razão (V/i) não é uma constante, e os elementos relevantes em 

sua análise.  

Contrapondo a ideia de que o resistor permanece constante, a atividade 

experimental, ou seja, o empirismo nos permite discutir se essa relação 
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constante que foi definida na primeira lei de Ohm, realmente faz sentido na 

realidade ou seria um ponto de partida para entender o comportamento da 

natureza. 

Diretoria de Ensino de Votorantim Oficina Pedagógica Adriana Ribeiro - PCOP de Física 4° Encontro 

IFUSP/Escola Curso: Energia – Prof. Cláudio Furukawa.http://slideplayer.com.br/slide/50982/ 

Analisando à tabela acima, percebemos que as medições foram feitas 

em um ambiente controlado, em que os materiais se encontravam em uma 

temperatura de 20°C. Caso sejam feitas medições em outras temperaturas a 

resistividade se altera estabelecendo um comportamento linear atrelado à 

temperatura. 

 
Corrente e resistência Revisando Física 1 Universidade Estadual do Piauí Campus Parnaíba Professor : Olímpio Sá 

Curso de Física 2 para Ciências da Computação.http://slideplayer.com.br/slide/1837327/ 
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6.0 – 0 DESENVOLVIMENTO DAS AULAS E A ANÁLISE DAS 2ª e 3ª 

ETAPAS DE RESPOSTAS QUE FORAM ELABORADAS PELOS ALUNOS 

DA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO PEDRO II, CAMPUS 

REALEMGO II 

 
Iniciamos este capítulo apresentando o que foi desenvolvido no conjunto 

de 5 aulas com os alunos do Colégio Pedro II. 

1ª aula (2 tempos de 45 minutos): Fizemos uma exposição, na integra, 

do diálogo Mênon, de Platão, com a participação direta dos alunos que se 

encarregaram de ler os trechos que compõe o fragmento. 

Lembrando que nesse fragmento surge a discussão sobre a teoria da 

reminiscência e que voltaremos a falar sobre a mesma utilizando a obra 

musical intitulada Bolero de Ravel. 

Usamos nessa mesma aula os capítulos iniciais da obra Metafísica, de 

Aristóteles. Centramos nossas atenções, mais precisamente, para o primeiro 

capítulo, onde destacamos os elementos que compõem tanto o racionalismo 

quanto o empirismo. Os dois textos encontram-se no apêndice 1. 

 2ª aula( 1 tempo de 45 minutos): Retornamos a discussão sobre a 

teoria da reminiscência usando a obra Bolero de Ravel que se encontra no 

endereço: https://www.youtube.com/watch?v=3KgpEru9lhw. 

Vale destacar que essa música foi utilizada com o intuito de promover 

uma breve sessão de relaxamento com os alunos, pedindo para que os 

mesmos se mantivessem sentados, da forma que julgassem a mais 

confortável, mantendo os olhos fechados. Essa música foi escolhida por 

possuir uma divisão de compassos bem definida, inserindo os alunos no 

diálogo matemático que há na música e os colocando em uma vivência sobre o 

ambiente, que o próprio Platão intitula, como sendo um dos componentes da 

morada da alma, ou seja, a alma antes de encarnar fica embebida na 

matemática, música e outros elementos. Devemos manter esse diálogo quando 

nos encontramos no plano terreno, com o intuito de promover a elevação da 

alma.  

Sugerimos aos alunos que fizessem um breve relato das experiências 

que tiveram ao libertar suas mentes. Vale ressaltar que a maioria dos alunos, 

https://www.youtube.com/watch?v=3KgpEru9lhw
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que se tornaram voluntários para tal exposição, relataram experiências que de 

alguma maneira os conduziram para fora do ambiente escolar.  Neste momento 

intervimos, realçando essa capacidade que a mente possui de não se restringir 

aos limites físicos, pois essa capacidade inventiva todos nós possuímos. 

No relato dos alunos percebemos que as construções convergem para 

ambientes ideais tais como: florestas, campos belíssimos, amanhecer ou 

entardecer perfeitos. Novamente intervimos, realçando essa busca natural da 

mente convergindo para o ambiente de perfeição, e destacamos em seguida, 

que a matemática é constituinte dessa morada, lugar em que sua mente pode 

naturalmente te conduzir. 

Observamos também o movimento espontâneo dos corpos dos alunos, 

durante a música, respeitando seu ritmo. Novamente intervimos, chamando a 

atenção sobre a naturalidade de tal comportamento e que este, representa algo 

muito maior do que a nossa mente pode conceber. Destacamos que não foi 

pedido nenhum tipo de movimento durante a música ou até mesmo uma 

contagem rítmica, no entanto, a mente estabelece com naturalidade esse 

diálogo com algo que lhe é familiar. 

3ª aula (2 tempos de 45 minutos)  

Trabalhamos fragmentos que foram agrupados do livro de filosofia da 

professora Marilena Chauí (Iniciação à filosofia), que está listado nos livros que 

compõem o PNLD (Programa nacional do livro didático). Tivemos o cuidado em 

selecionar as passagens que reforçam as propostas empiristas de Francis 

Bacon e as contribuições de Rene Descartes ao racionalismo, destacando a 

elaboração do método científico edificado a partir do Renascimento. Vale 

ressaltar que tivemos o cuidado de destacar os pontos positivos das duas 

propostas. E com um olhar direcionado para a aula seguinte pedimos que os 

alunos pensassem nas falhas dos dois modelos previstos. Os textos utilizados 

encontram-se no apêndice 2.  

4ª aula (1 tempo de 45 minutos) 

Retornando ao assunto sobre as falhas encontradas nos dois modelos 

entramos direto com fragmentos de textos, também usados do livro Iniciação à 

filosofia, mas utilizando agora as propostas de Immanuel Kant, organizando e 

orientando a solução das dúvidas que porventura surgem e direcionando o 
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caminho do pensar, comungando das dificuldades e avanços que foram 

alcançados com essa proposta denominada Idealismo transcendental. Os 

fragmentos utilizados para essa aula encontram-se no apêndice 2. 

5ª aula (2 tempos de 45 minutos)   

Nessa aula em especial, lançamos mão da praticidade e do 

pragmatismo que há nos conhecidos mapas conceituais, em que colocamos 

em ordem cronológica todos os nomes, em blocos, dos envolvidos na 

contribuição da vertente empírica e racional, que foram trabalhados 

anteriormente. Lembramos que o nosso objetivo, nesta aula, além da 

apresentação das leis de Ohm, é o de justificar através da história da ciência e 

da filosofia o valor agregado que há na construção das mesmas. O conteúdo 

apresentado nesta aula está exposto no apêndice 3, com base no que foi 

desenvolvido no capítulo 5. 

Observação: Ao longo do trabalho, associamos a concepção racional do 

trabalho de Ohm, à analogia feita “por esse” com o trabalho de Fourier de 

propagação de calor. E com base nesse dado é que desenvolvemos e 

aplicamos esta 5ªaula. Somente, no período desta redação, nos deparamos 

com nossas próprias deficiências, ao verificarmos pontos discordantes sobre a 

concepção do trabalho de George Symon Ohm. Verificamos no artigo de 

POUPRIX, que o desenvolvimento teórico feito por Ohm, em muito supera o 

que foi apresentado aos alunos. No entanto, este inesperado, não promove 

mudanças em nossos resultados.  

Lembramos também que o nosso ganho, no elaborar dessa proposta, 

seria o de poder estabelecer uma prática comum comparada a dos alemães, 

inserir em nossas atuações profissionais o viés epistemológico lapidado ao 

longo dos anos pela filosofia, conhecimento esse que se torna indispensável 

para atuação do professor de física, com o intuito de promover uma 

aproximação mais suave e sedutora sobre os alunos no comungar dos 

conhecimentos físicos. 

Após a sequência de aulas aplicadas que foram elaboradas, com o 

objetivo de reconstruir um novo panorama, fruto da constatação de que os 

modelos empírico e racional se apresentavam ausentes na grande maioria dos 

alunos e duvidosos para outros, faremos agora a exposição dos dados 
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coletados após a análise da 2ª e 3ª etapa de respostas, provenientes de dois 

questionários, onde solicitamos aos alunos que o fizessem com o intuito de nos 

reorientar para a aplicação destas aulas nas turmas futuras.  

O questionário investigativo da 2ª etapa continha as seguintes questões: 

 1ª Questão: A física descreve a verdade sobre o comportamento da 

natureza? Justifique sua resposta. 

 2ª Questão: Se a física é a ciência que descreve a natureza, porque a 

mesma utiliza os conceitos e operações próprios da matemática? 

 3ª Questão: Ao longo dos últimos anos você aprendeu sobre vários 

conceitos físicos, tais como: velocidade, aceleração, energia, carga elétrica, 

etc. Você considera que estes conceitos foram criados pelo homem ou pela 

natureza? Justifique sua resposta. 

 4ª Questão: Descreva de forma clara o que você pensa sobre o fato de 

sua formação e sua opinião enquanto aluno ser utilizado como objeto de 

pesquisa? 

Vale destacar que para a primeira sequência de perguntas havia 127 

alunos e no momento em que foram aplicadas a 2ª e 3ª etapas, 121 alunos. 

Essa redução se deu por falta, transferências de unidade e ou saída da 

instituição. 

Durante a leitura das respostas dos alunos, ficamos atentos aos jargões 

e a dificuldade relatada por alguns alunos em expressar literalmente suas 

opiniões. 

 Segue abaixo a análise sobre as respostas construídas pelos alunos. 

 1ª Questão: A física descreve a verdade sobre o comportamento da 

natureza? Justifique sua resposta.  

Constatamos que 18% dos alunos acreditam que a física descreve 

fielmente o comportamento da natureza e os outros 82% afirmam que não. 

 2ª Questão: Se a física é a ciência que descreve a natureza, porque a 

mesma utiliza os conceitos e operações próprios da matemática? 

Tomamos com ponto de partida a questão anterior, ou seja, dividimos os 

alunos em dois grupos, sendo o primeiro composto daqueles que responderam 
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que a física não descreve a verdade sobre o comportamento da natureza e o 

segundo, dos que responderam que a física descreve a verdade sobre o 

comportamento da natureza e destacaremos as palavras que apareceram em 

seus textos como confirmação de suas opiniões. 

 

 Gráfico 6 – Resposta dos alunos à pergunta: A Física 
descreve a verdade sobre o comportamento da natureza? 

Primeiro grupo - A física descreve a verdade sobre o comportamento da 

natureza (18%) 

A matemática é usada e traduz: Exatidão; Quantifica e trabalha com números; 

Prova os acontecimentos; Calcula o comportamento; A natureza tem um 

comportamento lógico; O mundo das ideias, mas está na natureza; Não sei 

opinar (é essencial até um ponto depois fica difícil e de grande relevância, que 

pena!). 

 Neste grupo alguns alunos não responderam esta pergunta. 

Segundo grupo -  A física não descreve a verdade sobre o comportamento da 

natureza (82%) 

A matemática é usada e traduz: Instrumento de diálogo; Padrão; Base para o 

pensamento; Embasamento para a construção do conhecimento; Busca a 

exatidão; Base de tudo; Está presente na natureza; Quantifica; Busca organizar 

a natureza; Não existe é um meio para utilizar instrumentos; Conclusões 

lógicas mais rápidas; Pesquisa experimental; Empírico não dá conta da 

natureza; A abstração para entender a natureza; Matriz de interpretação da 

natureza. 
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 3ª Questão: Ao longo dos últimos anos você aprendeu sobre vários 

conceitos físicos, tais como, velocidade, aceleração, energia, carga elétrica, 

etc. Você considera que estes conceitos foram criados pelo homem ou pela 

natureza? Justifique sua resposta. 

Repetimos o procedimento dividindo os alunos em dois grupos, os que 

opinaram pela construção dos conceitos feios pela natureza e os que afirmam 

ser uma construção do homem. Assim 25,4% dos alunos afirmaram que os 

conceitos físicos foram criados pela natureza e 74,6% acreditam que os 

mesmos são criações do homem (gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Resposta dos alunos à terceira pergunta. 
 

 Faremos a exposição das palavras que foram utilizadas nas justificativas 

dos alunos, caracterizando os dois grupos. 

Conceitos físicos criados pela natureza (25,4%): O homem tem que decifrar; 

Encontrar; Descobrir; Interpretar, teorizar e generalizar; O homem pressiona a 

natureza; Se dependesse do homem, o mundo só começaria a funcionar 

depois do Renascimento; O homem decifra para conhecer mais o mundo; A 

natureza apresenta um comportamento matemático. 

Conceitos físicos criados pelo homem (74,6%): A natureza existe por si só, o 

homem conceitua a fim de organizar o pensamento; É da natureza os eventos 

o homem padroniza; Tudo isso é do campo imaginário; Os eventos são 

naturais e o homem busca conceituar os eventos; Resultado do intelecto 
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humano; Tentativa de representar a natureza; Conceitos sim, os processos 

não; Criados não, descritos através da matemática. 

 4ª Questão: Descreva de forma clara o que você pensa sobre o fato de 

sua formação e sua opinião enquanto aluno ser utilizado como objeto de 

pesquisa? 

Dividimos as respostas em dois grandes grupos, os alunos que acreditam ser 

positiva a sua participação e os que julgam ser negativa a experiência. 

Assim identificamos que 8,3% dos alunos relatam de forma negativa a 

participação e 87,6% descrevem como positiva a proposta (gráfico 8). 

Faremos a exposição das palavras que foram utilizadas nas justificativas 

dos alunos, caracterizando os dois grupos.  

 

Gráfico 8 – Resposta dos alunos à quarta pergunta. 

 

Participação negativa: Uma experiência falha, pois o aluno não tem escolha; 

Não opinaram. 

Participação positiva: Tira o aluno da zona de conforto; Aumenta o diálogo com 

o professor; Formação tendenciosa; Sociedade falha; Minha formação é 

industrial; Verificar erros no sistema de educação; Promove mudanças; 

Necessário; Direito a visibilidade; Sinto me privilegiado; Eficaz; Possibilita uma 

reflexão sobre a construção do conhecimento; Valioso; Algo concreto; Pensar 

em sua formação é falar de algo que nunca foi feito; Significante; Melhor 

método nas escolas; Um aluno melhor para os meios acadêmicos. 
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 Agora exibiremos a análise do questionário investigativo da 3ª etapa que 

continha as seguintes questões: 

 Questão 1: Você está prestes a concluir o ensino médio. Quais são seus 

planos? 

(A)  (  ) Ingressar no mercado de trabalho e fazer um curso de nível 

       superior a noite em uma instituição de ensino superior particular. 

(B)  (  ) Ingressar no mercado de trabalho e não estudar mais. 

(C)  (  ) Ingressar no mercado de trabalho e fazer um curso de nível 

       superior a noite em uma instituição de ensino superior pública. 

(D)  (  ) Ingressar  numa instituição de ensino superior pública. 

(E)  (  ) Ingressar numa instituição de ensino superior particular. 

(F)  (  ) Ingressar no mercado de trabalho e fazer um curso técnico a noite 

 Se você pretende continuar a estudar, que curso gostaria de fazer? 

 Questão 2: Já cogitou sobre a possibilidade de seguir a carreira 

acadêmica (ser um professor e pesquisador)? Caso afirmativo, em que área? 

 Segue abaixo a análise sobre as respostas construídas pelos alunos.  

Questão 1: As opções dos alunos se personificaram da seguinte forma 

(gráfico9): (A) 0,8% ; (B) 0,0% ; (C) 3,2% ; (D) 82,8% ; (E) 0,8% ; (F) 2,4% 

 

Gráfico 9 – Resposta dos alunos à primeira pergunta. 

Com o objetivo de identificarmos as áreas de interesse dos alunos 

classificamos o curso escolhido fazendo a clássica divisão em exatas, 

humanas e biomédicas. Dentro desse panorama tiveram 31,5% dos alunos 
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optando a área de exatas, 38,5% a área de humanas e 30,0% a área 

biomédica (gráfico 10).  

 

Gráfico 10 – Segunda resposta dos alunos à primeira pergunta. 

Questão 2 : Já cogitou sobre a possibilidade de seguir a carreira acadêmica 

(ser um professor e pesquisador)? Caso afirmativo, em que área? 

 Para essa pergunta dividimos em dois grupos, os que responderam não  

cogitam a possibilidade de serem professores que correspondeu a 38,7% e os 

que pensaram sim, que representa 61,3% dos alunos (gráfico 11). 

 Dando continuidade e analisando o universo dos alunos que 

responderam sim para a possibilidade de serem professores, a distribuição 

ficou da seguinte forma: 30% na área de exatas, 40% na área de humanas e 

30% na área biomédica. 

 

Gráfico 11 – Resposta dos alunos à segunda pergunta. 
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7 – CONCLUSÕES 

 Os resultados, obtidos após a aplicação dos questionários da segunda e 

terceira etapa, mostram que os alunos adquiriram uma melhor compreensão 

sobre o que é ciência e os limites do que ela nos possibilita entender sobre a 

natureza. Isso ficou bem identificado nos resultados da primeira questão da 

segunda etapa, onde 82% dos alunos responderam que a física não descreve 

a verdade sobre o comportamento da natureza, assim como nos resultados da 

terceira questão onde 74,6% responderam que os conceitos físicos são criados 

pelos homens.  

 Em nossa análise, identificamos dificuldades dos alunos em expressar 

suas opiniões textualmente, como foi o caso da segunda questão, onde 

tivemos que examinar cuidadosamente cada resposta, que nem sempre 

expressava claramente as respectivas opiniões. Mesmo assim, verificamos que 

a maioria (80%) ganhou algum entendimento sobre o papel da matemática na 

descrição de um fenômeno físico, assim como as concepções de empírico e 

racional.  

Constatamos assim, uma inversão na estatística, quando inicialmente, 

após a primeira etapa de resposta, aproximadamente 70% dos alunos 

desconheciam o racionalismo como construção do conhecimento. 

Na quarta questão da segunda etapa, onde foi indagado aos alunos 

sobre a respectiva opinião com relação à participação dos mesmos num 

trabalho acadêmico como este, e verificamos que 87,6% enxergam esta 

participação de forma positiva.  

Diante destes resultados, esperamos que compreendendo o que é 

ciência e sabendo um pouco sobre os fatos históricos que envolveram o 

desenvolvimento das Leis de Ohm, assim como as concepções filosóficas 

envolvidas, que o interesse (ou curiosidade) do aluno pelo assunto tenha sido, 

de alguma forma, despertado, e que ele se sinta motivado a dedicar-se mais ao 

estudo dos assuntos que virão em sequência. 

Com a terceira etapa de perguntas indagamos sobre as pretensões que 

estes alunos tinham para o futuro em termos de formação. Verificamos, com 

bastante satisfação, que a maioria pretende continuar estudando, ingressando 

numa Universidade Pública.  



85 
 

Ao longo do trabalho, associamos a concepção racional do trabalho de 

Ohm, à analogia feita “por esse” com o trabalho de Fourier de propagação de 

calor. E com base nesse dado desenvolvemos e aplicamos as aulas, os 

questionários e a análise dos resultados. Durante o período de redação nos 

deparamos com nossas próprias deficiências, ao verificarmos pontos 

discordantes sobre a concepção do trabalho de George Symon Ohm. 

Verificamos no artigo de POUPRIX, que o desenvolvimento teórico feito por 

Ohm, em muito supera o que descrevemos inicialmente, ele vai muito além de 

uma simples analogia ao trabalho de Fourier (fruto de uma tradução 

intencionalmente deturpada). Ohm propõe um princípio unificador da ação 

elétrica, todo fundamentado numa teoria matemática baseada no cálculo 

diferencial.  No entanto, este inesperado, não promove mudanças em nossos 

resultados. Deixamos aqui, como dados para os professores que venham a 

fazer uso deste nosso trabalho. 

No entanto, o inesperado e enriquecedor conhecimento, que nos coloca 

em uma autorreflexão sobre nossas formações e qual alunado desejamos 

conduzir, não promove mudanças em nossos resultados. 

 Ratificamos aqui, como dados para os professores que venham fazer 

uso do nosso trabalho, a certeza de que somente foi possível construir essas 

etapas utilizando as nossas próprias reflexões, digo sobre a nossa atuação 

enquanto docente e nitidamente inserir em nossas pesquisas questionamentos 

sobre o que nos foi apresentado em nossas formações. Mas apesar de saber 

que não é uma tarefa simples, colocamos aqui a necessidade de introduzir, de 

fato, o uso da filosofia como mediador das concepções e interpretações diante 

do ensino de física, tornando comum em nossas práticas as reflexões sobre 

todos os materiais didáticos que nos são apresentados e certos de que somos 

interpretes de apenas uma visão diante do fenômeno, sendo assim legítimo na 

atuação dos professores de física o questionamento e consequente 

apropriação conceitual e filosófica diante dos temas que são ministrados em 

física.  
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APÊNDICE 1   

SÓCRATES e MÊNON 

Roberto Ribeiro Paterlini  

Introdução 

Mênon é um dos diálogos menores de Platão. Nele o autor coloca Sócrates 

dialogando com o estudante Mênon, o qual pretende que Sócrates lhe explique 

o que é a virtude. Em uma certa passagem do diálogo Mênon pede ao mestre 

que lhe explique o por que de sua opinião sobre o aprendizado. Pois Platão, 

através de Sócrates, propõe que nada aprendemos, mas apenas nos 

recordamos de conceitos que já sabíamos através de nossa alma. O Sócrates 

de Platão passa a demonstrar essa afirmação usando conceitos matemáticos.  

Detalhe do afresco 

"Causarum Cognitio" de 

Rafael Sanzio, em que o 

artista representa Platão e 

Aristóteles. Platão aponta 

com sua mão direita para 

cima, talvez se referindo às 

causas das coisas, e leva em 

sua mão esquerda um 

exemplar de sua obra 

Timeus. Confira Escola de 

Atenas.  

 

Segundo Fowler [1] pág. 7, essa parte do diálogo Mênon é o primeiro texto 

direto que conhecemos sobre a matemática grega. Data provavelmente de 

385a. C. Escritos mais antigos não sobreviveram, e são conhecidos apenas por 

referência de terceiros.  

http://www.dm.ufscar.br/hp/hp157/hp157001/hp902/hp902001/hp902001.html
http://www.dm.ufscar.br/hp/hp157/hp157001/hp902/hp902001/hp902001.html
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Neste presente texto estaremos examinando a parte do diálogo de Mênon que 

mais diz respeito à História da Matemática. Faremos alguns comentários sobre 

os argumentos utilizados. Não nos deteremos nos aspectos gnosiológicos e 

pedagógicos do diálogo, mas naturalmente temos aqui um exemplo do 

chamado "método socrático".  

Começamos apresentando a parte do diálogo que alguns especialistas 

intitulam Teoria da Reminiscência 

O Diálogo 

Mênon: - Seja, Sócrates! Entretanto, o que é que te leva a dizer que nada 
aprendemos e que o que chamamos de saber nada mais é do que recordação? 
Poderias provar-me isso? 

Sócrates: - Não faz muito, excelente Mênon, que te chamei de habilidoso! 
Perguntas se te posso ensinar, quando agora mesmo afirmei claramente que 
não há ensino, mas apenas reminiscência; estás procurando precipitar-me em 
contradição comigo mesmo!  

Mênon: - Não, por Zeus, caro Sócrates! Não foi com essa intenção que fiz a 
pergunta, mas apenas levado pelo hábito. Todavia, se te é possível mostrar-me 
de qualquer modo que as coisas de fato se passam assim como o dizes, 
demonstra-mo, pois esse é o meu desejo! 

Sócrates: - Não é uma tarefa fácil o que pedes; fá-la-ei, entretanto, de boa 
vontade, por se tratar de ti. Chama a qualquer um dos escravos que te 
acompanham, qualquer um que queiras, a fim de que por meio dele eu possa 
fazer a demonstração que pedes. 

Mênon: - Com prazer. (Dirigindo-se a um de seus escravos moços): Aproxima-
te!  
Sócrates: - Ele é grego e fala grego? 

Mênon: - Sim; nasceu em minha casa. 

Sócrates: - Então, caro Mênon, presta bem atenção, e examina com cuidado se 
o que ele faz com meu auxílio é recordar-se ou aprender. 

Mênon: - Observarei com cuidado. 

Sócrates: - (Voltando-se para o escravo ao mesmo tempo que traça no solo as 
figuras necessárias à sua demonstração): Dize-me, rapaz: sabes o que é um 
quadrado?  

Escravo: - Sei. 

Sócrates: - Não é uma figura, como esta, de quatro lados iguais? 

Escravo: - É. 

Sócrates: - E estas linhas, que cortam o quadrado pelo meio, não são também 
iguais? 

Escravo: - São. 
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Sócrates: - Esta figura poderia ser maior ou menor, não poderia? 

Escravo: - Poderia. 

Sócrates: - Se, pois, este lado mede dois pés e este também dois pés, quantos 
pés terá a superfície deste quadrado? Repara bem: se isto for igual a dois pés 
e isso igual a um pé, a superfície não terá de ser o resultado de uma vez dois 
pés? 

Escravo: - Terá.  

Sócrates: - Mas este lado mede também dois pés; portanto a superfície não é 
igual a duas vezes dois pés? 

Escravo: - É. 

Sócrates: - A superfície por conseguinte mede duas vezes dois pés? 

Escravo: - Mede. 

Sócrates: - E quanto iguala duas vezes dois pés? Conta e dize! 

Escravo: - Quatro, Sócrates.  

Sócrates: - E não nos seria possível desenhar aqui uma outra figura, com área 
dupla e de lados iguais como esta? 

Escravo: - Sim, seria. 

Sócrates: - E quantos pés, então, mediria a sua superfície?  

Escravo: - Oito.  

Sócrates: - Bem; experimenta agora responder ao seguinte: que comprimento 
terá cada lado da nova figura? Repara: o lado deste mede dois pés, quanto 
medirá, então, cada lado do quadrado de área dupla? 

Escravo: - É claro que mede o dobro daquele. 

Sócrates: - (A Mênon): Vês, caro Mênon, que nada ensino, e que nada mais 
faço do que interrogá-lo? Este rapaz agora pensa que sabe quanto mede a 
linha lateral que formará o quadrado de oito pés. És da minha opinião? 

Mênon: - Sou. 

Sócrates: - Mas crês que ele de fato saiba? 

Mênon: - Não, não sabe.  

Sócrates: - Mas ele está convencido de que o quadrado de área dupla tem 
também o lado duplo, não é? 

Mênon: - Está, sem dúvida. 

Sócrates: - Observa como ele irá recordando pouco a pouco, de maneira exata. 
Responde-me (disse voltando-se para o escravo): tu dizes que uma linha dupla 
dá origem a uma superfície duas vezes maior? Compreende-me bem: não falo 
de uma superfície longa de um lado e curta de outro. O que procuro é uma 
superfície como esta, igual em todos os sentidos, mas que possua uma 
extensão dupla, ou mais exatamente, de oito pés. Repara agora se ela 
resultará do desdobramento da linha.  

Escravo: - Creio que sim.  
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Sócrates: - Será, pois, sobre esta linha que se construirá a superfície de oito 
pés, se traçarmos quatro linhas semelhantes?  

Escravo: - Sim. 

Sócrates: - Desenhemos então os quatro lados. Esta é a superfície de oito 
pés? 

Escravo: - É. 

Sócrates: - E agora? Não se encontram, porventura, dentro dela estas quatro 
superfícies, das quais cada uma mede quatro pés? 

Escravo: - É verdade!...  

Sócrates: - Mas então? Qual é esta área? Não é o quádruplo? 

Escravo: - Necessariamente. 

Sócrates: - O duplo e o quádruplo são a mesma coisa?  

Escravo: - Nunca, por Zeus!  

Sócrates: - E que são, então? 

Escravo: - Duplo significa duas vezes; e quádruplo, quatro vezes.  

Sócrates: - Por conseguinte, esta linha é o lado de um quadrado cuja área 
mede quatro vezes a área do primeiro? 

Escravo: - Sem dúvida.  

Sócrates: - E quatro vezes quatro dá dezesseis, não é? 

Escravo: - Exatamente. 

Sócrates: - Mas, então, qual é o lado do quadrado da área dupla? Este lado dá 
o quádruplo, não dá? 

Escravo: - Sim. 

Sócrates: - A superfície de quatro pés quadrados tem lados de dois pés? 

Escravo: - Tem. 

Sócrates: - O quadrado de oito pés quadrados é o dobro do quadrado de 
quatro e a metade do quadrado de dezesseis pés, não é? 

Escravo: - É. 

Sócrates: - E seu lado, então, não será maior do que o lado de um e menor do 
que o de outro desses dois quadrados? 

Escravo: - Será.  

Sócrates: - Bem; responde-me: este lado mede dois pés e este quatro? 

Escravo: - Sim. 

Sócrates: - Logo, o lado da superfície de oito pés quadrados terá mais do que 
dois e menos do que quatro pés.  

Escravo: - Tem. 

Sócrates: - Experimenta, então, responder-me: qual é o comprimento desse 
lado?  
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Escravo: - Três pés. 

Sócrates: - Pois bem: se deve medir três pés, deveremos acrescentar a essa 
linha a metade. Não temos três agora? Dois pés aqui, e mais um aqui. E o 
mesmo faremos neste lado. Vê!, agora temos o quadrado de que falaste. 

Escravo: - Ele mesmo. 

Sócrates: - Repara, entretanto: medindo este lado três pés e o outro também 
pés, não se segue que a área deve ser três pés vezes três pés? 

Escravo: - Assim penso. 

Sócrates: - E quanto é três vezes três? 

Escravo: - Nove. 

Sócrates: - E quantos pés deveria medir a área dupla? 

Escravo: - Oito.  

Sócrates: - Logo a linha de três pés não é o lado do quadrado de oito pés, não 
é? 

Escravo: - Não, não pode ser. 

Sócrates: - E então? Afinal, qual é o lado do quadrado sobre que estamos 
discutindo? Vê se podes responder a isso de modo correto! Se não queres 
fazê-lo por meio de contas, traça pelo menos na areia a sua linha.  

Escravo: - Mas, por Zeus, Sócrates, não sei!  

Sócrates: - (Voltando-se para Mênon): Reparaste, caro Mênon, os progressos 
que a sua recordação fez? Ele de fato nem sabia e nem sabe qual é o 
comprimento do lado de um quadrado de oito pés quadrados; entretanto, no 
início da palestra, acreditava saber, e tratou de responder categoricamente, 
como se o soubesse; mas agora está em dúvida, e tem apenas a convicção de 
que não o sabe!  

Mênon: - Tens razão. 

Sócrates: - E agora não se encontra ele, não obstante, em melhores condições 
relativamente ao assunto?  

Mênon: - Sem dúvida!  

Sócrates: - Despertando-lhe dúvidas e paralisando-o como a tremelga, acaso 
lhe causamos algum prejuízo? 

Mênon: - De nenhum modo!  

Sócrates: - Sim, parece-me que fizemos uma coisa que o ajudará a descobrir a 
verdade! Agora ele sentirá prazer em estudar este assunto que não conhece, 
ao passo que há pouco tal não faria, pois estava firmemente convencido de 
que tinha toda razão de dizer e repetir diante de todos que a área dupla deve 
ter o lado duplo! 

Mênon: - É isso mesmo. 

Sócrates: - Crês que anteriormente a isto ele procurou estudar e descobrir o 
que não sabia, embora pensasse que o sabia? Agora, porém, está em dúvida, 
sabe que não sabe e deseja muito saber!  
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Mênon: - Com efeito.  

Sócrates: - Diremos, então, que lhe foi vantajosa a paralisação?  

Mênon: - Como não!  

Sócrates: - Examina, agora, o que em seguida a estas dúvidas ele irá 
descobrir, procurando comigo. Só lhe farei perguntas; não lhe ensinarei nada! 
Observa bem se o que faço é ensinar e transmitir conhecimentos, ou apenas 
perguntar-lhe o que sabe. (E, ao escravo): Responde-me: não é esta a figura 
de nosso quadrado cuja área mede quatro pés quadrados?  

Escravo: - É. 

Sócrates: - A este quadrado não poderemos acrescentar este outro, igual? 

Escravo: - Podemos.  

Sócrates: - E este terceiro, igual aos dois? 

Escravo: - Podemos. 

Sócrates: - E não poderemos preencher o ângulo com outro quadrado, igual a 
estes três primeiros? 

Escravo: - Podemos. 

Sócrates: - E não temos agora quatro áreas iguais? 

Escravo: - Temos. 

Sócrates: - Que múltiplo do primeiro quadrado é a grande figura inteira? 

Escravo: - O quádruplo.  

Sócrates: - E devíamos obter o dobro, recordaste?  

Escravo: - Sim. 

Sócrates: - E esta linha traçada de um vértice a outro da cada um dos 
quadrados interiores não divide ao meio a área de cada um deles? 

Escravo: - Divide. 

Sócrates: - E não temos assim quatro linhas que constituem uma figura 
interior? 

Escravo: - Exatamente. 

Sócrates: - Repara, agora: qual é a área desta figura? 

Escravo: - Não sei. 

Sócrates: - Vê: dissemos que cada linha nestes quatro quadrados dividia cada 
um pela metade, não dissemos? 

Escravo: - Sim, dissemos. 

Sócrates: - Bem; então quantas metades temos aqui?  

Escravo: - Quatro. 

Sócrates: - E aqui?  

Escravo: - Duas. 

Sócrates: - E em que relação aquelas quatro estão para estas duas? 
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Escravo: - O dobro.  

Sócrates: - Logo, quantos pés quadrados mede esta superfície? 

Escravo: - Oito. 

Sócrates: - E qual é seu lado? 

Escravo: - Esta linha. 

Sócrates: - A linha traçada no quadrado de quatro pés quadrados, de um 
vértice a outro? 

Escravo: - Sim.  

Sócrates: - Os sofistas dão a esta linha o nome de diagonal e, por isso, usando 
esse nome, podemos dizer que a diagonal é o lado de um quadrado de área 
dupla, exatamente como tu, ó escravo de Mênon, o afirmaste. 

Escravo: - Exatamente, Sócrates!  

 
Comentários 

Vamos acompanhar detidamente as figuras sugeridas pelo diálogo, e ver como 

Sócrates, através de um diálogo "socrático", conduz o jovem para a 

compreensão do resultado. Ou então, como afirma, ajuda o jovem a se lembrar 

de algo que já sabia. 

   

 

Sócrates desenha para o escravo um quadrado com lado igual a 2 pés. 

O escravo concorda que o quadrado é dividido ao meio pelo segmento 

que une os pontos médios de dois lados opostos. 
 

 

 

 

 

 

 

O escravo concorda que o 

quadrado de lado igual a 

2 pés tem 4 pés2 de área. 

O escravo concorda que é possível 
desenhar um quadrado com 8 pés2 de área. 

Afirma (erroneamente) que o lado desse 
quadrado tem 4 pés. 
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Sócrates desenha um quadrado com lado igual a  

4 pés, e o escravo concorda que esse  

quadrado tem área igual a 16 pés2. O escravo  

conclui que o quadrado com área igual a 8 pés2  

não pode ter lado igual a 4 pés. 

 

 

 

 

O escravo concorda que o lado do quadrado de área igual a 8 pés2 deve 

 ser maior do que 2 e menor do que 4. Propõe então o valor 3. 
 

 

Sócrates desenha um quadrado com lado igual a 3 pés, 

e o escravo concorda que esse quadrado tem área igual 

a 9 pés2. O escravo conclui que o quadrado com área 

igual a 8 pés2 não pode ter lado igual a 3 pés. 

Reconhece que não sabe o valor correto. 

  

  

 

Sócrates desenha um quadrado formado com quatro cópias do quadrado com 

área igual a 4 pés2. O escravo concorda que este quadrado maior tem 16 pés2 de 

área. Tomando uma diagonal de cada um dos quatro quadrados, Sócrates obtém 

um novo quadrado. O escravo concorda que este último tem área de 8 pés2. 
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Observações finais 

 Vemos nesse diálogo de Platão um exemplo típico da nascente 

matemática da antiga Grécia. Trata-se de uma geometria completamente não 

aritmetizada. Os objetos dessa geometria são pontos, linhas e figuras de duas 

ou três dimensões, e esses elementos são combinados, comparados, 

transformados.  

 Na linguagem matemática atual o raciocínio exposto acima pode ser 

sintetizado no seguinte teorema:  

Teorema da duplicação do quadrado. O quadrado cujo lado é igual à diagonal 

de um quadrado dado tem área igual ao dobro da área deste.  

1aDemonstração (usando a geometria não aritmetizada do tempo de Platão):  

Consideremos um quadrado ABCD de área a.  

Observemos dois fatos:  

1o) : Os triângulos ABC e ADC são isósceles,  

portanto seus ângulos agudos medem 45o cada um.  

O mesmo vale para os triângulos ABD e CBD .  
 

2o) : Os triângulos ABC e ADC têm, cada um, base igual à altura e igual ao lado 

do quadrado. Como a área de um triângulo é igual à metade do produto da 

base pela altura, segue que os triângulos ABC e ADC têm áreas iguais. Assim 

a área de cada um é a/2. O mesmo vale para os triângulos ABD e CBD .  

 

           Agora dispomos quatro cópias do quadrado 

dado de forma a termos um quadrado maior como 

na figura ao lado. Consideremos as diagonais ali 

desenhadas. Essas diagonais têm o mesmo 

comprimento e formam entre si, nos pontos em 

que se encontram, ângulos de 90o, em virtude da 

propriedade (1) acima. Portanto essas diagonais 

formam um quadrado. Esse quadrado tem área 

igual a a/2+a/2+a/2+a/2=2a, em virtude da 

propriedade (2) acima.  

 Consequentemente o quadrado cujo lado é igual à diagonal de um 

quadrado dado tem área igual ao dobro da área deste. Isto termina a 

demonstração do teorema.  
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Aristóteles - Metafísica 

LIVRO I  -  CAPÍTULO I 

(1) Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer: uma prova disso 

é o prazer das sensações, pois, fora até da sua utilidade, elas nos agradam por 

si mesmas e, mais que todas as outras, as visuais. Com efeito, não só para 

agir, mas até quando não nos propomos operar coisa alguma, preferimos, por 

assim dizer, a vista ao demais. A razão é que ela é, de todos os sentidos, o que 

melhor nos faz conhecer as coisas e mais diferenças nos descobre.  

(2) Por natureza, seguramente, os animais são dotados de sensação, mas, 

nuns, da sensação não se gera a memória, e noutros, gera-se. Por isso, estes 

são mais inteligentes e mais aptos para aprender do que os que são incapazes 

de recordar. Inteligentes, pois, mas sem possibilidade de aprender, são todos 

os que não podem captar os sons, como as abelhas, e qualquer outra espécie 

parecida de animais. Pelo contrário, têm faculdade de aprender todos os seres 

que, além da memória, são providos também deste sentido.  

(3) Os outros [animais] vivem portanto de imagens e recordações, e de 

experiência pouco possuem. Mas a espécie humana [vive] também de arte e 

de raciocínios.  

(4) É da memória que deriva aos homens a experiência: pois as recordações 

repetidas da mesma coisa produzem o efeito duma única experiência, e a 

experiência quase se parece com a ciência e a arte. Na realidade, porém, a 

ciência e a arte vêm aos homens por intermédio da experiência, porque a 

experiência, como afirma Polos, e bem, criou a arte, e a inexperiência, o acaso.  

(5) E a arte aparece quando, de um complexo de noções experimentadas, se 

exprime um único juízo universal dos [casos] semelhantes. Com efeito, ter a 

noção de que a Cálias, atingido de tal doença, tal remédio deu alívio, e a 

Sócrates também, e, da mesma maneira, a outros tomados singularmente, é da 

experiência; mas julgar que tenha aliviado a todos os semelhantes, 

determinados segundo uma única espécie, atingidos de tal doença, como os 

fleumáticos, os biliosos ou os incomodados por febre ardente, isso é da arte.  

(6) Ora, no que respeita à vida prática, a experiência em nada parece diferir da 

arte; vemos, até, os empíricos acertarem melhor do que os que possuem a 

noção, mas não a experiência. E isto porque a experiência é conhecimento dos 
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singulares, e a arte, dos universais; e, por outro lado, porque as operações e as 

gerações todas dizem respeito ao singular. Não é o Homem, com efeito, a 

quem o médico cura, se não por acidente, mas Cálias ou Sócrates, ou a 

qualquer outro assim designado, ao qual aconteceu também ser homem.  

(7) Portanto, quem possua a noção sem a experiência, e conheça o universal 

ignorando o particular nele contido, enganar-se-á muitas vezes no tratamento, 

porque o objeto da cura é, de preferência, o singular. No entanto, nós Julgamos 

que há mais saber e conhecimento na arte do que na experiência, e 

consideramos os homens de arte mais sábios que os empíricos, visto a 

sabedoria acompanhar em todos, de preferência, o saber. Isto porque uns 

conhecem a causa, e os outros não. Com efeito, os empíricos sabem o "quê", 

mas não o "porquê"; ao passo que os outros sabem o "porquê" e a causa.  

(8) Por isso nós pensamos que os mestres de obras, em todas as coisas, são 

mais apreciáveis e sabem mais que os operários, pois conhecem as causas do 

que se faz, enquanto estes, à semelhança de certos seres inanimados, agem, 

mas sem saberem o que fazem, tal como o fogo [quando] queima. Os seres 

inanimados executam, portanto, cada uma das suas funções em virtude de 

certa natureza que lhes é própria, e os mestres pelo hábito. Não são, portanto, 

mais sábios os [mestres] por terem aptidão prática, mas pelo fato de possuírem 

a teoria e conhecerem as causas.  

(9) Em geral, a possibilidade de ensinar é indício de saber; por isso nós 

consideramos mais ciência a arte do que a experiência, porque [os homens de 

arte] podem ensinar e os outros não. Além disto, não julgamos que qualquer 

das sensações constitua a ciência, embora elas constituam, sem dúvida, os 

conhecimentos mais seguros dos singulares. Mas não dizem o "porquê" de 

coisa alguma, por exemplo, por que o fogo é quente, mas só que é quente.  

(10) É portanto verossímil que quem primeiro encontrou uma arte qualquer, 

fora das sensações comuns, excitasse a admiração dos homens, não somente 

em razão da utilidade da sua descoberta, mas por ser sábio e superior aos 

outros. E com o multiplicar-se das artes, umas em vista das necessidades, 

outras da satisfação, sempre continuamos a considerar os inventores destas 

últimas como mais sábios que os das outras, porque as suas ciências não se 

subordinam ao útil.  
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(11) De modo que, constituídas todas as [ciências] deste gênero, outras se 

descobriram que não visam nem ao prazer nem à necessidade, e 

primeiramente naquelas regiões onde [os homens] viviam no ócios. É assim 

que, em várias partes do Egito, se organizaram pela primeira vez as artes 

matemáticas, porque aí se consentiu que a casta sacerdotal vivesse no ócio.  

(12) Já assinalamos na Ética a diferença que existe entre a arte, a ciência e as 

outras disciplinas do mesmo gênero. O motivo que nos leva agora a discorrer é 

este: que a chamada filosofia é por todos concebida como tendo por objeto as 

causas primeiras e os princípios; de maneira que, como acima se notou, o 

empírico parece ser mais sábio que o ente que unicamente possui uma 

sensação qualquer, o homem de arte mais do que os empíricos, o mestre de 

obras mais do que o operário, e as ciências teoréticas mais que as práticas. 

Que a filosofia seja a ciência de certas causas e de certos princípios é 

evidente.  

CAPÍTULO II 

(1) Ora, visto andarmos à procura desta ciência, devemos examinar de que 

causas e de que princípios a filosofia é a ciência. Se considerarmos as opiniões 

que existem acerca do filósofo, talvez o problema se nos manifeste com maior 

clareza.  

(2) Nós admitimos, antes de mais, que o filósofo conhece, na medida do 

possível, todas as coisas, embora não possua a ciência de cada uma delas por 

si. Em seguida, quem consiga conhecer as coisas difíceis e que o homem não 

pode facilmente atingir, esse também consideramos filósofo (porque o 

conhecimento sensível é comum a todos, e por isso fácil e não científico). Além 

disto, quem conhece as causas com mais exatidão, e é mais capaz de as 

ensinar, é considerado em qualquer espécie de ciência como mais filósofo.  

(3) E, das ciências, a que escolhemos por ela própria, e tendo em vista o saber, 

é mais filosofia do que a que escolhemos em virtude dos resultados; e uma 

[ciência] mais elevada é mais filosofia do que uma subordinada, pois não 

convém que o filósofo receba leis, mas que as dê, e que não obedeça ele a 

outro, mas a ele quem é menos sábio.  

(4) Tais e tantas são, pois, as opiniões que temos sobre a filosofia e os 

filósofos. E quanto a estes, o conhecimento de todas as coisas encontra-se 

necessariamente naquele que, em maior grau, possui a ciência universal, 
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porque ele conhece, de certa maneira, todos os [individuais] sujeitos. No 

entanto, é sobremaneira difícil ao homem chegar a estes conhecimentos 

universais, porque estão muito para além das sensações. Além disto, entre as 

ciências são mais exatas as que se ocupam predominantemente dos 

"primeiros"; e as que de menos [elementos precisam] são mais exatas do que 

as que são chamadas "por adição", como a aritmética relativamente à 

geometria.  

(5) Porém, a que ensina é a ciência que investiga as causas, porque só os que 

dizem as causas de cada coisa é que ensinam. Ora, conhecer e saber por 

amor deles mesmos é próprio da ciência do sumamente conhecível. Com 

efeito, quem procura o conhecer pelo conhecer escolherá, de preferência, a 

ciência que é mais ciência, e esta é a do sumamente conhecível; e sumamente 

conhecíveis são os princípios e as causas: é pois por eles e a partir deles que 

conhecemos as outras coisas, e não eles por meio destas, que são 

subordinadas.  

(6) A mais elevada das ciências, e superior a qualquer subordinada, é, 

portanto, aquela que conhece aquilo em vista do qual cada coisa se deve fazer. 

E isto é o bem em cada coisa e, de maneira geral, o ótimo no conjunto da 

natureza.  

(7) Resulta portanto de todas estas considerações que é a esta mesma ciência 

que se aplica o nome que procuramos. Ela deve ser, com efeito, a [ciência) 

teorética dos primeiros princípios e das causas, porque o bem e o "porquê" são 

uma das causas. Que não é uma [ciência) prática resulta [da própria história) 

dos que primeiro filosofaram.  

(8) Foi, com efeito, pela admiração que os homens, assim hoje como no 

começo, foram levados a filosofar, sendo primeiramente abalados pelas 

dificuldades mais óbvias, e progredindo em seguida pouco a pouco até 

resolverem problemas maiores: por exemplo, as mudanças da Lua, as do Sol e 

dos astros e a gênese do Universo. Ora, quem duvida e se admira julga 

ignorar: por isso, também quem ama os mitos é, de certa maneira, filósofo, 

porque o mito resulta do maravilhoso. Pelo que, se foi para fugir à ignorância 

que filosofaram, claro está que procuraram a ciência pelo desejo de conhecer, 

e não em vista de qualquer utilidade.  
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(9) Testemunha-o o que de fato se passou. Quando já existia quase tudo que é 

indispensável ao bem-estar e à comodidade, então é que se começou a 

procurar uma disciplina deste gênero. É pois evidente que não a procuramos 

por qualquer outro interesse mas, da mesma maneira que chamamos homem 

livre a quem existe por si e não por outros, assim também esta ciência é, de 

todas, a única que é livre, pois só ela existe [ por si ]. E por tal razão, poderia 

justamente considerar-se mais que humana a sua aquisição. Por tantas formas 

é, na verdade, a natureza serva dos homens que, segundo Simônides, "Só 

Deus poderia gozar deste privilégio”, e não convém ao homem procurar uma 

ciência que lhe não está proporcionada.  

(10) Se, como dizem os poetas, a divindade é por natureza invejosa, nisto 

sobretudo deveria ver-se o efeito, e todos os mais categorizados serem 

infelizes. Ora, nem é admissível que a divindade seja invejosa, e, segundo o 

provérbio, "os poetas dizem muitas mentiras", nem se pode admitir que haja 

outra ciência mais apreciável que esta. Com efeito, a mais divina é também a 

mais apreciável, e só em duas maneiras o pode ser: ou por ser possuída 

principalmente por Deus, ou por ter como objeto as coisas divinas. Ora, só a 

nossa ciência tem estas duas prerrogativas. Deus, com efeito, parece ser, para 

todos, a causa e princípio, e tal ciência só Deus, ou Deus principalmente, 

poderia possuí-La.  

(11) Todas as outras são, pois, mais necessárias do que ela, mas nenhuma se 

lhe sobreleva em excelência. E o estado em que nos deve deixar a sua 

aquisição é inteiramente contrário ao do das primitivas indagações, pois, 

dissemos nós, todas começam pela admiração de como as coisas são: tais os 

autômatos, aos olhos daqueles que não examinaram ainda a causa, ou os 

solstícios, ou a incomensurabilidade do diâmetro: parece, de fato, maravilhoso 

para todos que haja uma quantidade não comensurável pela menor unidade 

[que se quiser].  

(12) Ora, nós devemos acabar, segundo o provérbio, pelo contrário e pelo 

melhor como acontece nestes [exemplos], desde que se conheçam [as 

causas]; nada, efetivamente, espantaria tanto um geômetra como o diâmetro 

tornar-se comensurável. Fica assim estabelecida a natureza da ciência que 

procuramos e também o fim que a nossa investigação e todo o tratado devem 

alcançar. 
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APÊNDICE 2 

_______________________________________________________________ 

Inatismo Platônico 

Platão defende a tese do inatismo da razão ou das ideias verdadeiras em 

várias de suas obras, mas as passagens mais conhecidas se encontram nos 

diálogos Mênon e República. 

No Mênon, Sócrates dialoga com um jovem escravo analfabeto. Fazendo-lhe 

perguntas certas na hora certa, o filósofo consegue que o jovem escravo 

demonstre sozinho um difícil teorema de geometria. 

As verdades matemáticas vão surgindo no espírito do escravo à medida que 

Sócrates vai-lhe fazendo perguntas e vai raciocinando com ele. 

Como isso seria possível, indaga Platão, se o escravo não houvesse nascido 

com a razão e com os princípios da racionalidade? Como dizer que conseguiu 

demonstrar o teorema por um aprendizado vindo da experiência, se ele jamais 

ouvira falar de geometria? 

_______________________________________________________________ 

Na república, Platão desenvolve uma teoria que já fora esboçada no Mênon: a 

teoria da reminiscência. Nascemos com a razão e as ideias verdadeiras, e a 

filosofia nada mais faz do que nos relembrar essas ideias. 

_______________________________________________________________ 

Platão é um grande escritor e usa em seus escritos um procedimento literário 

que o auxilia a expor as teorias mito difíceis. Esse procedimento é a alegoria ou 

o mito. Já vimos uma das alegorias platônicas - o Mito da Caverna - também 

narrada na República. Para explicar a teoria da reminiscência, o filósofo narra o 

Mito de Er. 

_______________________________________________________________ 

Mito de Er 

O pastor Er, da região da Panfília, morreu e foi levado para o Reino dos 

Mortos. Ali chegando, encontra as almas dos heróis gregos, de governantes, 

de artistas, de seus antepassados e amigos. Ali, as almas contemplam a 

verdade e possuem o conhecimento verdadeiro. 

Er fica sabendo que todas as almas renascem em outras vidas para se 

purificarem de seus erros passados até que não precisem mais voltar à Terra, 

permanecendo na eternidade. Antes de voltar ao nosso mundo, as almas 
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podem escolher a nova vida que terão. Algumas escolhem a vida de rei, outras, 

a de guerreiro, outras, ainda, a de comerciante rico, outras, a de artista ou a de 

sábio. 

No caminho de retorno à Terra, as almas atravessam uma grande planície por 

onde corre um rio, o Lethé (em grego, "esquecimento") e bebem de suas 

águas. As que bebem muito esquecem toda a verdade que contemplaram; as 

que bebem pouco, quase não se esquecem do que conheceram. 

As que escolheram a vida de rei, de guerreiro ou de comerciante rico são as 

que bebem das águas do esquecimento, as que escolheram a sabedoria são 

as que menos bebem. Assim, as primeiras dificilmente (talvez nunca) se 

lembrarão, da nova vida, da verdade que conheceram, enquanto as outras 

serão capazes de lembrar e ter sabedoria, usando a razão. 

_______________________________________________________________ 

Inatismo cartesiano 

Descartes discute a teoria das ideias inatas em várias de suas obras, mas as 

exposições mais conhecidas encontram-se em duas delas: no Discurso do 

Método e nas Meditações metafísicas. Nelas ele mostra que nosso espírito 

possui três tipos de ideias que se diferenciam segundo sua origem e qualidade: 

1. Ideias adventícias (isto é vindas de fora): são aquelas que se originam de 

nossas sensações, percepções, lembranças, são as ideias que nos vem por 

termos tido a experiência sensorial das coisas a que se referem. São, de um 

lado, as ideias das qualidades sensoriais - cor, sabor, som, textura, tamanho, 

etc. - e, de outro, as ideias das coisas percebidas por meio dessas qualidades. 

São também as opiniões formuladas com base nessas ideias ou nossas ideias 

cotidianas e costumeiras, geralmente enganosas ou falsas. Por exemplo, olho 

para o céu e vejo o Sol mover-se de leste para oeste. Ensinaram-me que a 

Terra está imóvel e que o Sol se move à volta dela. Mas, quando estudo 

astronomia, descubro que tal opinião é falsa. 

2. Ideias fictícias: são aquelas que criamos em nossa fantasia e imaginação 

compondo seres inexistentes com  pedaços ou partes de ideias adventícias 

que estão em nossa memória. Por exemplo, cavalos alados, fadas, elfos, 

duendes, dragões, sereias, o super-homem, etc. São as fabulações das artes, 

da literatura, dos contos infantis, dos mitos, das superstições. 
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Essas ideias nunca são verdadeiras, pois não correspondem a nada que exista 

realmente e sabemos que foram inventadas por nós, mesmo quando as 

recebemos já prontas de outras que as inventaram. 

3. Ideias inatas: são aquelas que não poderiam vir de nossa experiência 

sensorial, porque não há objetos sensoriais ou sensíveis para elas, nem 

poderiam vir de nossa fantasia, pois não tivemos experiência sensorial para 

compô-las a partir de nossa memória. Por exemplo: a ideia do infinito é inata, 

pois não temos nenhuma experiência sensorial da infinitude. 

As ideias inatas são inteiramente racionais e só podem existir porque já 

nascemos com elas. Os princípios da razão (identidade, não contradição, 

terceiro excluído, razão suficiente) são ideias inatas. Também são inatas as 

ideias que Descartes denomina de "noções comuns da razão", como, por 

exemplo, "o todo é maior do que as partes". São também inatas as ideias 

simples conhecidas por intuição intelectual (como é o caso do cogito). Por 

serem simples, as ideias inatas são conhecidas por intuição, e são elas o ponto 

de partidas da dedução racional e da indução, que conhecem as ideias 

complexas ou compostas. 

As ideias inatas, diz Descartes, são "a assinatura do Criador" no espírito das 

criaturas racionais, e a razão é a luz natural inata que nos permite conhecer a 

verdade. Visto que as ideias inatas são colocadas em nosso espírito por Deus, 

serão sempre verdadeiras, isto é, sempre corresponderão integralmente às 

coisas a que se referem, e graças a elas, podemos julgar quando uma ideia 

adventícia é verdadeira ou falsa e saber que as ideias fictícias são sempre 

falsas. 

A tese central dos inatistas é a seguinte: se, desde nosso nascimento, não 

possuímos em nosso espírito a razão com seus princípios e leis e algumas 

ideias verdadeiras das quais todas as outras dependem, nunca teremos como 

saber se um conhecimento é verdadeiro ou falso, isto é, nunca saberemos se 

uma ideia corresponde ou não à realidade a que ela se refere. Não teremos um 

critério seguro para avaliar nossos conhecimentos. 

_______________________________________________________________ 

O empirismo 

Contrariamente aos defensores do inatismo, os defensores do empirismo 

afirmam que a razão, a verdade e as ideias racionais são adquiridas por nós 
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pela experiência. Antes da experiência, dizem eles, nossa razão é como uma 

"folha em branco", onde nada foi escrito. A razão é uma maneira de conhecer e 

a adquirimos (por meio da experiência sensorial) no decorre de nossa vida. 

Nossos conhecimentos começam com a experiência dos sentidos, isto é, com 

as sensações. Os objetos exteriores excitam nossos órgãos dos sentidos e 

vemos cores, sentimos sabores e odores, ouvimos sons, sentimos a diferença 

entre o áspero e o liso, o quente e o frio, etc. 

As sensações se reúnem e formam uma percepção, ou seja, percebemos uma 

única coisa ou um único objeto que nos chegou por meio de várias e diferentes 

sensações. Assim, vejo uma cor vermelha e uma forma arredondada, aspiro 

um perfume adocicado, sinto a maciez e digo: " Percebo uma rosa". A "rosa" é 

o resultado da reunião de várias sensações diferentes num só objeto de 

percepção.      

As percepções, por sua vez, se combinam ou se associam. A associação pode 

se dar por três motivos: por semelhança, por proximidade ou contiguidade 

espacial e por sucessão temporal. A causa da associação das percepções é a 

repetição. De tanto algumas sensações se repetirem por semelhança ou de 

tanto se repetirem no mesmo espaço ou próximas uma das outras, ou, enfim, 

de tanto se repetirem sucessivamente no tempo, criamos o hábito de associá-

las. Essas associações são as ideias. 

As ideias, trazidas pela experiência, isto é, pela sensação, pela percepção e 

pelo hábito, são levadas à memória e, de lá, a razão as apanha para formar os 

pensamentos. 

A experiência escreve e grava em nosso espírito as ideias, e a razão vai 

associá-las, combiná-las ou separá-las, formando todos os nossos 

pensamentos. Por isso, David Hume dirá que a razão é o hábito de associar 

ideias, seja por semelhança, seja por diferença. 

_______________________________________________________________ 

 Empiristas ingleses 

No decorrer da história da filosofia, muitos filósofos defenderam a tese 

empirista, mas os mais famosos e conhecidos são os filósofos ingleses do 

século XVI ao XVIII, chamados, por isso, de empiristas ingleses. Francis 

Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley e David Hume. 
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Na verdade, o empirismo é uma característica muito marcante da filosofia 

inglesa. Na Idade Média, por exemplo, filósofos importantes como Roger Bacon 

e Guilherme de Ockham eram empiristas, mais próximo de nós, Bertrand 

Russel foi um empirista. 

_______________________________________________________________ 

Princípio da Causalidade 

O exemplo mais importante (por causa das consequências futuras) oferecido 

por Hume para mostrar como formamos hábitos racionais é o da origem do 

princípio da causalidade. 

A experiência me mostra, todos os dias, que, se eu puser um líquido num 

recipiente e levar ao fogo, esse líquido ferverá, saindo do recipiente na forma 

de vapor. Se o recipiente estiver totalmente fechado e eu o destampar, 

receberei um bafo de vapor, como se o recipiente tivesse pequeno para conter 

o líquido. 

A experiência também me mostra, todo o tempo, que, se eu puser um objeto 

sólido (um pedaço de vela, um pedaço de ferro) no calor do fogo, não só ele 

derreterá mas também passará a ocupar um espaço muito maior no interior do 

recipiente. A experiência também repete constantemente para mim a 

possibilidade que tenho de retirar um objeto preso dentro de um outro se eu 

aquecer este último, pois, aquecido, ele solta o que estava preso no seu 

interior, parecendo alargar e aumentar de tamanho. 

Experiências desse tipo à medida que vão se repetindo sempre da mesma 

maneira, vão criando em mim o hábito de associar o calor com certos fatos. 

Adquiro o hábito de perceber o calor e, em seguida, um fato igual ou 

semelhante a outros que já percebi inúmeras vezes. E isso me leva a dizer que 

"o calor é a causa desses fatos". Como os fatos são de aumento de volume ou 

de dimensão dos corpos submetidos ao calor, acabo concluindo que "o calor é 

a causa da dilatação dos corpos". É assim, diz Hume, que nascem as ciências. 

São elas, portanto, o hábito de associar ideias, em consequência das 

repetições da experiência. 

Ora, ao mostrar como se forma o princípio da causalidade, Hume não está 

dizendo apenas que as ideias da razão se originam da experiência, mas está 

afirmando também que os próprios princípios da racionalidade são derivados 

da experiência. 
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Mais do que isso a razão pretende, por meio de seus princ[ipios, alcançar a 

realidade em seus aspectos universais e necessários. Em outras palavras, 

pretende conhecer a realidade tal como ela é em si mesma, considerando que 

o que conhece vale como verdade para todos os tempos e lugares 

(universalidade) e indica como as coisas são e como não poderiam, de modo 

algum, ser de uma outra maneira (necessidade). 

_______________________________________________________________ 

Bacon e Descartes 

Como dissemos, os gregos indagavam: "Como o erro é possível", os modernos 

perguntaram: "Como a verdade é possível. Em outras palavras, para os 

modernos, trata-se de compreender e explicar como nossas ideias 

correspondem ao que se passa verdadeiramente na realidade. 

Apesar dessas diferenças, os modernos retomaram o modo de operar proposto 

por Sócrates, Platão e Aristóteles, qual seja, começar pelo exame das opiniões 

contrárias e ilusórias para ultrapassá-las em direção à verdade. 

Antes de abordar o conhecimento verdadeiro, Bacon e Descartes examinaram 

exaustivamente as causas e as formas do erro, inaugurando um estilo filosófico 

que permanecera na filosofia: a análise das causas e formas dos nossos 

preconceitos. 

Bacon elaborou uma teoria conhecida como a crítica dos ídolos. De acordo 

com Bacon, existem quatro tipos de ídolos ou de imagens que formam opiniões 

cristalizadas e preconceitos que impedem o conhecimento da verdade: 

1.ídolos da caverna ( a caverna de que fala Bacon é a do Mito da Caverna) as 

opiniões que se formam em nós por erros e defeitos de nossos órgãos dos 

sentidos. São os mais fáceis de serem corrigidos por nosso intelecto; 

2. ídolos do fórum ( o fórum era o lugar das discussões e dos debates públicos 

na Roma antiga) são as opiniões que se formam em nós como consequência 

da linguagem e de nossas relações com os outros. São difíceis de serem 

vencidos, mas o intelecto tem o poder sobre eles; 

3. ídolos do teatro ( o teatro é o lugar em que ficamos passivos, onde somos 

espectadores e receptores de mensagens) são as opiniões formadas em nós 

em decorrência dos poderes das autoridades que nos impõem seus pontos de 

vista e os transformam em decretos e leis inquestionáveis. Só podem ser 

desfeitos se houver uma mudança social e política; 
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4. ídolos da tribo (a tribo é um agrupamento humano em que todos possuem a 

mesma origem, o mesmo destino, as mesmas características e os mesmos 

comportamentos): são as opiniões que se formam em nós em decorrência da 

natureza humana. São próprios da espécie humana e só podem ser vencidos 

se houver uma reforma da própria natureza humana. 

A demolição dos ídolos é, portanto, uma reforma do intelecto, dos 

conhecimentos e da sociedade. Para os dois primeiros, Bacon propõe a 

instauração de um método, definido como o modo seguro para aplicar o 

pensamento lógico aos dados oferecidos pelo conhecimento sensível. O 

método deve tornar possível: 

- organizar e controlar os dados recebidos da experiência sensível, graças a 

procedimentos adequados de observação e de experimentação; 

- organizar e controlar os resultados observados e experimentais para chegar a 

conhecimentos novos ou à formulação de teorias verdadeiras; 

- desenvolver procedimentos adequados à aplicação prática dos resultados 

teóricos, pois para ele o homem é "ministro da natureza" e, se souber conhecê-

la (obedecendo-lhe, diz Bacon), poderá comandá-la. O método, afirma Bacon, 

é o modo seguro e certo de "aplicar a razão à experiência", isto é, de aplicar o 

pensamento verdadeiro aos dados oferecidos pelo conhecimento sensível. 

Bacon acreditava que o avanço dos conhecimentos e das técnicas, as 

mudanças sociais e políticas e o desenvolvimento das ciências e da filosofia 

propiciariam uma grande reforma do conhecimento humano, que seria também 

uma grande reforma da vida humana. 

Descartes localizava a origem do erro em duas atitudes, que chamou de 

atitudes infantis ou preconceitos da infância: 

1. a prevenção, que é a facilidade com que nosso espírito se deixa levar pelas 

opiniões que se cirstalizam em nós na forma de preconceitos e que escravizam 

nosso pensamento, impedindo-nos de pensar e investigar; 

2. a precipitação, que é a facilidade e a velocidade com que nossa vontade nos 

faz emitir juízos sobre as coisas antes de verificarmos se nossas ideias são ou 

não verdadeiras. São opiniões que emitimos em consequência de nossa 

vontade ser mais forte e poderosa que nosso intelecto. 

Essas duas atitudes indicam que, para Descartes, o erro situa-se no 

conhecimento sensível (sensação, percepção, imaginação, memória e 
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linguagem), de mameira que o conhecimento verdadeiro é puramente 

intelectual, isto é, está fundado apenas nas operações de nosso intelecto ou 

entendimento, e tem como ponto de partida ideias inatas ou observações que 

foram inteiramente controladas pelo pensamento. 

Tal como Bacon, Descartes está convencido de que é possível vencer os 

defeitos no conhecimento por meio de uma reforma do entendimento e das 

ciências - diferentemente de Bacon, Descrates não vê a necessidade de essa 

reforma também exigir mudanças sociais e políticas. 

Os objetivos principais do método são: 

- assegurar a refforma do intelecto para que este siga o caminho seguro da 

verdade (afastar a prevenção e a precipitação); 

- oferecer pocedimentos pelos quais a razão possa controlar-se a si mesma 

durante o processo de conhecimento, sabendo que caminho percorrer; 

- propiciar a ampliação ou o aumento dos conhecimentos graças a 

procedimentos seguros que permitam passar do já conhecido ao 

desconhecido; 

- oferecer os meios para que os novos conhecimentos possam ser aplicados, 

pois o saber deve, no dizer de Descartes, tornar o homem "senhor da 

natureza".  

_______________________________________________________________ 

Método: regras certas, fáceis e amplas 

Por que o método se torna necessário? 

Feitas as críticas à autoridade das escolas e dos livros, da tradição e dos 

preconceitos, o sujeito do conhecimento descobre-se como uma consciência 

que parece não poder contar com o auxílio do mundo para guiá-lo. Desconfia 

dos conhecimentos sensíveis e dos conhecimentos herdados. Está só, conta 

apenas com seu próprio pensamento. Sua solidão torna indispensável um 

método que possa guiar o pensamento em direção aos conhecimentos 

verdadeiros e dintingui-los dos falsos. Eis por que Descartes escreve Discurso 

do Método e Regras para a Direção do Espírito. 

O folósofo define o método como um conjunto de regras cujas características 

principais são: 

1. certas (o método dá segurança ao pensamento) 

2. fáceis ( o método evita complicações e esforços inúteis) 
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3. amplas (o método deve permitir que se alcamcem todos os conhecimentos 

possíveis para o entendimento humano) 

_______________________________________________________________ 

   

_______________________________________________________________ 

 Descartes elabora quatro grandes regras do método: 

1. regra da evidência: sóadmitir como verdadeiro o conhecimento evidente, 

isto é, no qual e sobre o qual não caiba a menor dúvida. Para isso Descartes 

criou um procedimento, a dúvida metódica; 

Dúvida metódica - ato de não aceitar nenhum pensamento ou nenhuma ideia 

em que possa haver a menor dúvida, pelo qual o sujeito do conhecimento, 

analisando cada um de seus conhecimentos, conhece e avalia as fontes e as 

causas, a forma e o conteúdo, a falsidade e a verdade de cada um e encontra 

meios para livrar-se de tudo quanto seja duvidoso para o pensamento. 

2. regra da divisão: para conhecermos realidades complexas precisamos 

dividir as dificuldades e os problemas em suas parcelas mais simples, 

examinando cada uma delas em conformidade com a regra da evidência; 

3. regra da ordem: os pensamentos devem ser ordenados em séries que vão 

dos mais simples aos mais complexos, dos mais fáceis aos mais difíceis, pois a 

ordem consisite em distribuir os conhecimentos de tal maneira que possamos 

passar do conhecido ao desconhecido; 

Alpinista ascalando um trecho 
íngreme de montanha. Assim 
como o alpinista, o sujeito do 
conhecimento descobre-se 
como uma consciência que 
parece não poder contar com o 
auxílio do mundo para guiá-lo, 
está só, conta apenas com seu 
próprio pensamento. Sua 
solidão torna indispenável um 
método que possa guiá-lo em 
direção aos conhecimentos 
verdadeiros e distinguí-los dos 
falsos 
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4. regra da enumeração: a cada conhecimento novo obtido, fazer a revisão 

completa dos passos dados, dos resultados parciais e dos encadeamentos que 

permitiram chegar ao novo conhecimento. 

_______________________________________________________________ 

Como é possível conhecer a verdade? 
Os filósofos modernos, porém, não aceitaram essas respostas. Por esse 

motivo, a questão do conhecimento tornou-se central para eles. 

Os filósofos gragos se surpreendiam que pudesse hever erro, ilusão e mentira. 

Para eles, a pergunta filosófica só podia ser: "Como é possível o erro e a 

ilusão?". Ou seja, se o verdadeiro é o próprio ser fazendo-se ver em todas as 

coisas, como o falso é possível se o falso é dizer e pensar que existe o que não 

existe? 

Para os modernos, a pergunta is em sentido oposto: "Como o conhecimento da 

verdade é possível?". Se a verdade está no intelecto infinito de Deus, então 

está escondida e inacessível à nossa razão finita. A verdade, portanto, não é o 

que está manifesto na realidade, e sim o que depende da revelação divina. 

Ora, a revelação só é conhecida pela fé e para esta a verdade é a confiança 

que nos leva a dizer "Assim seja" e que nossa razão não pode entender. Por 

outro lado, visto que nosso intelecto limitado foi pervertido pela nossa vontade 

pecadora, como podemos conhecer até mesmo as verdades de razão, as que 

estariam ao nosso alcance, sem o auxílio da revelação e da fé? 

Por isso mesmo os filósofos modernos observaram que as verdades de fé 

haviam influenciado a própria maneira de conceber as verdades de razão. De 

fato, uma verdade de fé é algo proferido e proclamado por uma autoridade 

inquestionável (Deus, anjos, santos) e esse aspecto "contaminou" as verdades 

de razão, fazendo com que os filósofos medievais só aceitassem uma ideia se 

essa viesse com o selo de alguma autoridade reconhecida pela Igreja. Assim, 

mesmo uma verdade que podia ser alcançada por nossa razão só era aceita se 

fosse autorizada por alguém considerado superior. E essa autoridade era ainda 

maior se estivesse  situada no passado distante e se suas ideias fossem 

conhecidas pela leitura de livros ou por lições de escola. 

A primeira tarefa que os modernos se deram foi a de recusar o poder de 

autoridades sobre a razão, sejaa o das Igrejas, seja o das escolas e livros. 

Começam, por isso, separando a fé de razão, considerando cada uma delas 



112 
 

voltada para conhecimentos diferentes, sem que uma deva subordinar-se à 

outra. E passam a explicar como a razão e o pensamento podem tornar-se 

mais fortes do que a vontade e controlá-la para que evite o erro. 

O problema do conhecimento torna-se crucial para a filosofia, e o ponto de 

partida dos modernos passa a ser o sujeito do conhecimento. Os dois filósofos 

que, no século XVII, iniciam esse trabalho são o inglês Francis Bacon e o 

francês René Descartes. O filósofo que pela primeira vez propõe uma teoria do 

conhecimento propriamente dita é o inglês John Locke. 

_______________________________________________________________ 

Como a verdade é possível 

O que é aceitar parcialmente os dados da experiência sensorial? Por exemplo, 

posso perceber que uma flor é branca, mas, se eu estiver doente, a verei 

amarela; percebo o Sol menor do que a Terra, embora ele seja maior do que 

ela. 

Apesar desses enganos preceptivos, observo que toda percepção percebe 

qualidades nas coisas e, portanto, as qualidades pertencem à essência das  

próprias coisas e fazem parte da verdade delas. 

Quando se examina a ideia latina da verdade como veracidade de um relato, 

pode-se observar que o problema da verdade e do erro, do falso e da mentira, 

deslocou-se diretamente para o campo da linguagem. O verdadeiro e o falso 

estão menos no ato de ver (com os olhos do corpo ou com os olhos do espírito) 

e mais no ato de dizer. Por isso, a pergunta dos filósofos, agora, é exatamente 

contrária à anterior, ou seja, em vez de perguntar "como o erro e a falsidade 

são possíveis?"  pergunta-se  "como a verdade é possível?". 

Por que essa pergunta? Porque, se a verdade está no discurso ou na 

linguagem, não depende apenas do pensamento e das próprias coisas, mas 

também de nossa vontade para dizê-la, silenciá-la ou deformá-la. O verdadeiro 

continua tomado como conformidade entre ideia e as coisas, mas também de 

nosso querer. 

Essas questões foram posteriormente examinadas pelos folósofos racionalistas 

modernos, como Descartes e Francis Bacon. Eles introduziram a exigência de 

começar a filosofia pelo exame de nossa consciência para saber o que 
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podemos conhecer realmente e quais auxílios devem ser oferecidos ao nosso 

intelecto para que controle e domine nossa vontade e a submeta ao verdadeiro. 

_______________________________________________________________ 

Os juízos sintéticos a priori 

Quando estudamos a razão, vimos os problemas criados pelo inatismo e pelo 

empirismo, a solução de Leibniz e também a "revolução copernicana" de Kant, 

que distingue as estruturas da razão dos conteúdos trazidos a ela pela 

experiência, isto é, a distinção entre os elementos a priori e a posteriori no 

conhecimento. 

Kant afirma que o conhecimento (científico e filosófico) deve realizar-se apenas 

com juízos a priori. 

Um juízo é um ato mental de julgamento pelo qual atribuímos a alguma coisa 

certas propriedades e lhe recusamos outras. O juízo estabelece uma relação 

determinada entre dois termos (um sujeito e um predicado) e se exprime por 

meio de uma proposição cuja formula mais simples é "S é P", "S não é P". Um 

juízo é verdadeiro quando o que o predicado afirma ou nega do sujeito 

corresponde exatamente ao que a coisa é; e é falso quando não há essa 

correspondência. 

Um juízo é analítico quando o predicado ou os predicados do enunciado nada 

mais são do que a explicação do conteúdo do sujeito do enunciado. Por 

exemplo: quando digo que o triângulo é uma figura de três lados, o predicado 

"figura de três lados" nada mais é do que a explicitação do sujeito "triângulo". 

Ou, quando digo que "todos os corpos são dotados de massa", o predicado 

"são dotados de massa" não acrescenta nenhum conhecimento novo sobre o 

sujeito "corpos", mas apenas explicita o conceito desse sujeito. No juízo 

analítico, podemos dizer que o predicado é um sinônimo do sujeito ou que ele 

analisa o conteúdo do sujeito. Portanto, o juízo analítico é explicativo. 

Quando, porém, entre o sujeito e o predicado se estabelece uma relação em 

que o predicado oferece informações novas sobre o sujeito, o juízo é sintético, 

isto é, formula uma síntese entre um predicado e um sujeito. Assim, por 

exemplo, se, em vez de dizer que os corpos são dotados de massa, dissermos 

que "alguns corpos são pesados", o predicado "são pesados" nos diz algo novo 

sobre o sujeito. O juízo sintético, diz Kant, é ampliativo, ou seja, ele aumenta 

nosso conhecimento. 
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Para Kant, os juízos analíticos correspondem às verdades de razão de Leibniz, 

mas os juízos sintéticos teriam de ser considerados verdades de fato, isto é, 

uma relação entre termos que depende dos acontecimentos ou dos fatos e que 

requer a experiência para ser conhecida. 

Dessa maneira, a verdade parece ficar reduzida aos juízos analíticos, que nada 

nos ensinam sobre as coisas, mas apenas nos explicam o que estamos 

dizendo quando as nomeamos. Em contrapartida, os juízos sintéticos, que nos 

ensinam sobre a realidade e nos trazem informações novas sobre as coisas, 

por dependerem da experiência variável de cada um de nós, não são 

verdadeiros no sentido preciso da palavra, isto é, não são necessários nem 

universais. 

Que faz Kant? Vimos que Kant distingue a estrutura universal e necessária da 

razão dos conteúdos da experiência dizendo que a experiência é a ocasião 

para o conhecimento, mas não a causa do conhecimento, pois este depende 

das estruturas a priori da sensibilidade (espaço e tempo) e do entendimento 

(categorias e conceitos) 

Partindo dessa formulação, Kant introduz a ideia de juízos sintéticos a priori, 

isto é, juízos sintéticos nos quais a síntese do sujeito e do predicado depende 

da estrutura universal e necessária de nossa razão, e não da variabilidade 

individual de nossas experiências. 

Os juízos sintéticos a priori exprimem o modo como necessariamente nosso 

pensamento relaciona e conhece a realidade. A causalidade, por exemplo, é 

uma síntese a priori que nosso entendimento formula para as ligações 

universais e necessárias entre causas e efeitos, independentemente de hábitos 

psíquicos associativos. 

Todavia, vimos também que Kant afirma que a realidade que conhecemos 

filosófica e cientificamente não é a realidade em si das coisas, mas a realidade 

tal como é estruturada por nossa razão, tal como é organizada, explicada e 

interpretada pelas estruturas a priori do sujeito do conhecimento. A realidade 

conhecida é o que depende inteiramente de nossas ideias verdadeiras, e o 

kantismo é um idealismo.  
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Racionalismo  

Na história da filosofia e da epistmologia, a diferença de perspectiva entre 

Descartes e Locke levou a distinguir as duas grandes orientações da teoria do 

conhecimento: o racionalismo e o empirismo. 

Para o raionalismo, a razão, tomada em si mesma e sem apoio da experiência 

sensível, é o fundamento e a fonte do cohecimento verdadeiro. O valor e o 

sentido da experiência sensível, bem como seu uso na produção de 

conhecimento, dependem de princípios, regras e normas estabelecidas pela 

razão. Para o racionalismo, o modelo perfeito de conhecimento verdadeiro é a 

matemática, que depende exclusivamente do uso da razão e que usa a 

percepção sensívelsob o controle da atividade do intelecto. 

 Empirismo 

 Para o empirismo, o fundamento e a fonte de todo e qualquer conhecimento é 

a experiência sensível, que é responsável pela existência das ideias na razão e 

controla o trabalho da própria razão, pois o valor e sentido da atividade racional 

dependem do que é determinado pela experiência sensível. Para os empiristas, 

o modelo do conhecimento verdadeiro é dado pelas ciências naturais ou 

ciências experimentais, como a física e a química. 

_______________________________________________________________ 

Idealismo e Verdade 

Com efeito, quando estudamos a razão, vimos que Kant distingue a realidade 

em si da realidade para nós ou conhecida por nós. Para fazer essa distinção, 

Kant usa duas palavras gregas: noumenon, que significa "a realidade em si, 

racional em si, inteligível em si"; e phainomenon (fenômeno), que significa "a 

realidade tal como se mostra ou se manifesta para nossa razão ou para nossa 

consciência". 

Kant afirma que só podemos conhecer o phainomenon (o que se apresenta à 

consciência a partir da estrutura a priori da própria consciência) e que não 

podemos conhecer o noumenon (a coisa em si). 

Vimos também, ao mencionar as correntes de pensamento da filosofia 

contemporânea, que o filósofo Husserl criou uma filosofia chamada 

fenomenologia, que vem da filosofia kantiana. Fenomenologia significa 

"conhecimento daquilo que se manifesta para nossa consciência, daquilo que 
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está presente para a consciência ou para a razão porque é organizado e 

explicado com base na própria estrutura a  priori da consciência". A verdade se  

refere aos fenômenos, e os fenômenos são o que a consciência conhece. 

Ora, diz Husserl, o que é o fenômeno? O que se manifesta para a consciência. 

O que é que se manifesta para a consciência? A própria consciência. Conhecer 

os fenômenos e conhecer a estrutura e o funcionamento necessário da 

consciência são uma só e mesma coisa, pois é a própria conciência que a priori 

constitui os fenômenos. Essa consciência é a consciência reflexiva a priori. 

Por que reflexiva? Porque o fenômeno é apenas uma expressão da própria 

consciência, é o resultado da reflexão. Por que a priori? Porque essa 

consciência não depende da experiência psicológica para conhecer, e sim de 

sua estrutura própria, anterior a toda e qualquer experiência. A consciência 

reflexiva a priori é aquilo por meio do qual há fenômeno e experiência. 

Como a consciência constitui os fenômenos? Dando sentido às coisas. 

Conhecer é conhecer a significação das coisas tal como essa significação foi 

produzida a priori pela estrutura da consciência. A significação, quando oferece 

o sentido universal e necessário de uma coisa, é a essência da coisa 

significada. A verdade é o conhecimento das essências universais e 

necessárias ou o conhecimento das significações constituídas a priori pela 

consciência reflexiva ou pela razão reflexiva. 

Na perspectiva idealista, seja ela kantiana, seja ela husserliana, não podemos 

mais dezer que a verdade é a conformidade do pensamento com as coisas ou 

a correspondência entre a ideia e o objeto. A verdade será o encadeamento 

interno e rigoroso das ideias ou dos conceitos (Kant) ou das significações 

(Husserl), sua coerência lógica e sua necessidade. A verdade é um 

acontecimento interno ao nosso intelecto ou à nossa consciência e, portanto, a 

correspondência entre ideias e coisas depende inteiramente das prórpias 

ideias, uma vez que são elas as responsáveis pelo objeto do conhecimento. 

Para Kant e para Husserl, o erro e a falsidade encontram-se no realismo, isto é, 

na suposição de que os conceitos ou as significações se refiram a uma 

realidade em si, independentemente do sujeito do conhecimento. Esse erro e 

essa falsidade Kant chamou de dogmatismo, e Husserl, de atitude natural ou 

tese natural do mundo. 
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A solução de Kant no século XVIII 

A resposta aos problemas  do inatismo e do empirismo oferecida por Kant é 

conhecida com o nome de "revolução copernicana em filosofia". Por que? Qual 

a relação entre o que propõe Kant no século XVIII e o que fizera Copérnico, 

quase dois séculos antes? 

Inatistas e empiristas parecem astrônomos geocênctricos, buscando um centro 

que não é verdadeiro. Qual o engano dos filósofos? Considerar que o 

conhecimento se inicia tendo como ponto de partida a realidade: no caso dos 

inatistas, a realidade inicial é o interior, o espírito, a alma humana; no caso dos 

empiristas, a realidade inicial é exterior, o mundo ou a natureza. 

Ora, diz Kant, "o ponto de partida da filosofia não pode ser a realidade (seja 

interna, seja externa), e sim o estudo da própria faculdade de conhecer ou o 

estudo da razão". De fato, os filósofos anteriores, em lugar de, antes de tudo, 

estudar o que é a própria razão e indagar o que ela pode e o que ela não pode 

conhecer; em vez de procurar saber o que é conhecer; o que é pensar e o que 

é a verdade, preferiram começar dizendo o que é a realidade, afirmando que 

ela é racional e que, por isso, pode ser inteiramente conhecida pelas ideias da 

razão. Colocaram a realidade ou os objetos do conhecimento no centro, e 

fizeram a razão, ou o sujeito do conhecimento, girar em torno dela. 

Façamos, pois, uma revolução copernicana em filosofia, escreve Kant em sua 

obra Crítica da razão pura: "demonstremos também de maneira universal e 

necessária, que os objetos se adaptam ao conhecimento, e não o 

conhecimento aos objetos". Não é a razão a Luz Natural? Não é ela o Sol que 

ilumina todas as coisas  e em torno do qual tudo gira? Comecemos, então, pela 

razão, porque, por meio de seu estudo, compreenderemos o que são o sujeito 

do conhecimento e o objeto do conhecimento. Comecemos pela crítica da 

razão pura. 

Por que crítica? Com essa palavra Kant quer dizer que não serão examinados 

os conhecimentos que a razão alcança, e sim as condições nas quais o 

conhecimento racional é possível. Por que pura? Porque se trata do exame da 

razão antes e sem os dados oferecidos pela experiência. É verdade que todos 

os nossos conhecimentos começam com a experiência, mas não é verdade 

que todos provenham dela. 
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Como o estudo se refere às condições necessárias e universais de todo 

conhecimento possível antes da experiências e sem os dados dela, tal estudo  

não é empírico. Ou seja, é a priori, e não a posteriori. Kant diz que ele é 

transcendental, explicando que chama de transcendental "todo conhecimento 

que, em geral, se ocupa menos dos objetos e mais de nosso modo de 

conhecer, na medida em que este deve ser a priori". 

_______________________________________________________________ 

Revolução Copernicana 

A tradição europeia considerava que o mundo era formado por sete órbitas 

concêntricas em cujo centro estava a Terra imóvel. Como, em grego, Terra se 

diz Gaia ou Geia, o sistema astronômico era geocêntrico. 

A chamada "revolução copernicana" se deu quando o astrônomo Copérnico, no 

século XVI, demonstrou que o sistema geocêntrico não dava conta dos 

movimentos celestes e de muitos outros fenômenos astronômicos. 

O seu argumento era de percebermos o movimento do Sol e dos demais 

astros, mas não percebermos o movimento da Terra. Para ele, não há 

movimento racional para considerarmos que o céu se move e a Terra não, pois 

poderia ser ao contrário ou, até mesmo, poderia ambos estar em movimento. 

Copérnico julgava que o Sol se mantinha imóvel no centro do sistema. 

Posteriormente, demonstrou-se que o próprio Sol se move, mas não em volta 

da Terra. Sol se diz helios, e por isso o sistema de Copérnico é chamado de 

heliocêntrico 

O sistema geocêntrico, estabelecido por Ptolomeu no século II, foi hegemônico 

por muitos séculos. Tal como Copérnico alterou o ponto de partida da 

astronomia, Kant alterou o ponto de partida para o conhecimento verdadeiro. 
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APÊNDICE 3 

Nessa aula em especial, usamos do pragmatismo que há nos 

conhecidos mapas conceituais (NOVAK, 2000), em que colocamos em ordem 

cronológica todos os nomes, em blocos, dos envolvidos na contribuição da 

vertente empírica e racional, que foram trabalhados anteriormente, criando um 

ambiente favorável para o entendimento das Leis de Ohm.  

PLATÃO

RACIONALISMO

PROF. MARCO ANTONIO MOREIRA UFRGS

MAPA CONCEITUAL

FRANCIS BACONRENE DESCARTES

ARISTÓTELES

EMPIRISMO

IMMANUEL KANT

GEORGE S. OHM

2ª LEI DE OHM1ª LEI DE OHM

 

 

Preferencialmente respeitamos a analogia à Lei de Fourier desenvolvida 

na tradução, feita por Gaugain, do livro de Ohm "Die galvanische Kette 

mathematisch bearbeitet", ressaltando que a discussão que antecede as leis, 

propriamente dita, baseia-se em um refinamento histórico e filosófico dos 

modelos criados para possíveis interpretações desse ambiente em que os 

olhos humanos não podem ver, e que somente permitem a possibilidade da 
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mente humana, de forma especulativa, traduzi-lo através de códigos 

matemáticos, essa realidade que se desenvolve somente é entendida no 

período sobre a perspectiva inovadora de Kant. 

Como já mencionado anteriormente, na tradução do livro de Ohm, feita 

por Gaugain(1860), este último acentuou o que lhe pareceu ser semelhanças 

entre Ohm e Fourier. Gaugain reconstruiu o trabalho de Ohm, tomando como 

modelo o trabalho de Fourier. Portanto, faremos abaixo a exposição das Leis 

de Ohm, utilizando o mesmo paralelo utilizado por Gaugain.  

Aqui foi considerado, que o fluxo elétrico é negativo, devido ao 

conhecimento prévio dos alunos sobre eletrização e sobre condutores elétricos. 

A corrente elétrica apresentada aqui é a corrente real, ou seja, o movimento 

dos elétrons. Futuramente será discutido sobre a adoção da corrente 

convencional.  

Iniciamos o nosso paralelo, definindo a corrente elétrica como o fluxo de 

cargas elétricas, onde agora, Q é a carga que atravessa a área A de um 

condutor, no intervalo de tempo Δt.  

tΔ

Q
i   

 

Região de 

menor 

concen-

tração de 

elétrons

Região de 

maior 

concen-

tração de 

elétrons

A

V1 V2

L

i

Fluxo de cargas negativas

 
 

Na aula, foi esboçada no quadro duas esferas metálicas com diferentes 

concentrações de carga, ou seja, diferentes densidades de cargas ligadas por 

um condutor.  A essas diferentes concentrações nomeamos a diferença de 

potencial elétrico. 

Utilizando a analogia ao fluxo de calor em um condutor térmico à 

corrente elétrica, e a diferença de potencial à diferença de temperaturas, nos 

deu condições de definirmos a razão que se torna constante entre a diferença 

de potencial e a corrente elétrica. 
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 Agora, convencionando a diferença de potencial V2 - V1=U, temos a 1ª 

Lei de Ohm: 

i

U
R         1ª Lei de Ohm 

 

Com o objetivo de concluir a obra de Ohm ratificamos a relação que há 

ente a 2ª Lei e o fluxo de calor que ocorre nos metais, destacando os 

parâmetros relevantes do condutor elétrico tais como comprimento e área.  

Lembremos que o elemento central de nossa discussão agora seria o de 

definir uma constante que traduzisse o comportamento do material ao ser 

atravessado por um fluxo de elétrons, ou seja, a resistividade elétrica, ρ, ao 

fazer um comparativo (condutividade térmica à 1/ρ) com a condutividade 

térmica. 

Agora, discutimos o comportamento experimental da resistência elétrica,  

dependente das características do condutor, ou seja, depende  do material de 

que é constituído o condutor (resistividade) e, também, de suas características 

geométricas (L e A). No nosso caso particular de um condutor retilíneo de 

comprimento L e de seção reta A, a resistência elétrica, R, fica, 

A

L
ρR          2ª Lei de Ohm 

Esta relação é a 2ª Lei de Ohm, e foi verificada experimentalmente pelo 

mesmo (de caráter empírico).  

Importante relembrar que a 1ª lei Ohm foi originalmente deduzida 

teoricamente por ele e posteriormente confirmada experimentalmente. A 2ª lei, 

diferentemente da 1ª lei, se constitui numa elaboração empírica, verificada e 

estabelecida pelo próprio Ohm. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 
 

Apresentaremos aqui um projeto que pretende contribuir para o 

aprimoramento da atividade do docente de um modo geral ou de servir como 

esteio para outros profissionais que orbitam em torno das atividades 

educacionais. Nossa finalidade principal é de contemplar professores que 

procuram se municiar de argumentações coerentes e justificativas 

sedimentadas, que enriqueçam a sua atuação e tendo como consequência o 

exercício pleno da função de professor de física.  

Existem múltiplas explicações para um dado fenômeno científico, essas 

diferentes visões devem coabitar os mesmos espaços dentro da ciência, isso 

não nos impede de transbordar os limites desse ambiente de discussão e 

transpor essa conduta para outros campos da sociedade. Consolidar em 

nossas vidas a assimilação das diferentes interpretações de mundo, e o 

entendimento de que algo pode e deve ser construído com contribuições 

diversas e que se uma explicação sobre algo ou fenômeno for abrangente e 

contemplativa, isso automaticamente nos convida para imergirmos na questão 

proposta de identificar possíveis falhas ou exceções para uma dada visão de 

mundo. Lembremos que esse ato de múltiplo questionamento direcionado, por 

parte dos alunos, torna-os participantes e inseridos na construção de uma 

sociedade mais autêntica e plural, como também reforça as atitudes que 

devemos desenvolver no ambiente escolar que se mostrarão de grande valia 

no futuro de suas vidas.  

Se analisarmos a formação e a vida escolar desses alunos, algumas 

disciplinas apresentam-se desde a alfabetização até o fim do ensino médio, no 

entanto, ao longo de sua formação ocorre uma inserção de novos temas e o 

refinamento e aprofundamento de conteúdos antes vistos, ao longo da 

sequência das séries. Nada mais justo e respaldado pelas teorias de 

aprendizagem, pois o contato com novos fatos, conteúdos e procedimentos 

não deve cessar. Diante desse cenário devem ocorrer redimensionamentos e 

acomodações no campo cognitivo desses alunos. Assim estaremos 

promovendo e conduzindo-os para uma legítima aprendizagem. Vale destacar 

que temos como meta a elaboração dessa postura participativa que deve ser 

assumida por qualquer pessoa dentro de nossa sociedade, e que é defendida e 
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desenvolvida especialmente pela disciplina de Filosofia, no que diz respeito ao 

diálogo que não deve, em momento algum estagnar, pois caso isso ocorra, 

seremos testemunhas oculares de que algo não está bem entre nós.  

 

2.0 - OBJETIVOS 

Certo de que o ensino deve ocorrer de forma dinâmica e com debates 

que permitam a reflexão e, considerando a grandiosidade e a densidade dos 

conteúdos que devem ser desenvolvidos, não devemos esquecer que os 

tópicos que trabalhamos com os alunos são produtos de anos de discussões e 

reelaborações por parte da comunidade acadêmica. Logo, o que demorou anos 

para ser personificado e catalogado através dos livros, tornando-se conteúdos 

obrigatórios e instaurando-se como paradigmas vigentes, não podem ser 

conduzidos despretensiosamente sem respeitar a sua relevância. Isto é, a 

transposição didática dos conteúdos deve ser feita de modo denso e 

responsável. 

Assim pretendemos avançar na discussão sobre o ensino de ciências, 

em particular o da Física, propondo uma parceria que, apesar de muito citada e 

lembrada é da mesma forma esquecida quando efetivamente se trabalha em 

sala de aula. Logo se torna oportuno nos aliar a filosofia, pois é nela que se 

apresenta como essência a primazia das discussões, questionamentos e 

reflexões com a qual estabeleceremos um diálogo de complementação e 

coerência, na confecção desse discurso que tem por objetivo inserir na sala de 

aula os elementos que são responsáveis pela epistemologia da ciência.  

Tentaremos trazer para algumas aulas os principais questionamentos 

cognitivos e processuais que foram necessários dentro da disciplina de 

Filosofia e que serviram de base para a construção e desenvolvimento da 

Biologia, da Física e da Química, não se esquecendo do verdadeiro lugar e 

representatividade da Matemática na construção da interpretação da natureza 

e quais habilidades são promovidas, para o ser humano, quando se apropria 

dos conceitos e elaborações cognitivas propostas por essa ciência, ao longo da 

história da sociedade.  

Ao recorrermos a Filosofia não podemos iniciar qualquer debate sem 

nos reportarmos ao seu inicio creditado aos gregos, que norteou e influenciou 
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de forma significativa a ciência do mundo ocidental, que são presentes de 

forma quase que totalitária em nossos livros didáticos. Fazendo jus a esses 

mesmos livros didáticos, ressaltaremos o cuidado que tivemos em selecionar 

livros de filosofia que estão na lista do PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático), como material de apoio, em especial os autores Marilena Chauí e 

Celito Meier, pois nada mais justo dialogar com os discentes tendo como pano 

de fundo o material que é utilizado por eles, ao longo do ensino médio, 

justificando o diálogo constante que tentaremos promover.  

Assumida essa postura, vale destacar que dentro de uma sociedade que 

necessita de profissionais que exercitem a sua capacidade de transformação 

através do pensamento, não cabe dentro desse cenário a tão conhecia divisão 

de áreas tais como: Humanas, Biomédicas e Exatas. Na verdade quando todos 

nós estamos refletindo diante de uma questão, estamos fazendo e exercitando 

a Filosofia. Claro que cada um de nós irá se municiar de argumentos, 

procedimentos ou técnicas que são desenvolvidas e assimiladas em áreas 

distintas, mas nunca devemos nos esquecer de que as ciências, digo os 

campos de conhecimento, devem dialogar entre si. Algo que deu conta de 

algumas questões em uma dada área serve como ponto de partida para 

resolver problemas de outras áreas, que em um primeiro momento não 

identificamos alguma relação, mas precisaremos de pessoas que consigam 

enxergar essa possibilidade onde ninguém vê. Sabemos que isso será possível 

se o olhar do aluno for treinado desde a idade mais tenra com o intuito de 

apurar essa visão de mundo e torná-lo plural e de grandes dimensões.  

Não devemos negligenciar que essa capacidade de transformação e 

resolução de problemas é o que define em muitas empresas a sua escalada 

profissional, e serão traduzidos em melhores salários, cargos e postos a serem 

ocupados. Nunca devemos desenvolver com esses alunos um ensino ingênuo, 

digo sem pretensões. Sabendo que vivemos sobre uma ordem capitalista e que 

de alguma maneira nós vendemos a nossa imagem e a capacidade de solução 

de possíveis problemas e não há nada mais oportuno fazermos um link com as 

necessidades pessoais dos alunos, e pontuar que essa prática é a mais 

comum dentro da história da humanidade e nesse diálogo que é estabelecido 

entre a Física e a Filosofia, sem que haja o esquecimento do objetivo principal 

do ensino em que ele é submetido, e que de alguma maneira ele deve usar 
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tudo isso que é discutido, ensinado e consequentemente cobrado em provas, 

que de alguma forma sirvam de propulsão na escalada de suas vidas e 

fundamentalmente na manutenção de seus empregos.  

E como será promovido esse debate entre as formas de pensar? Se nos 

atentarmos ao núcleo do que é ensinado na disciplina de História 

observaremos: A ascensão e declínio do modelo feudal; as cruzadas; a teoria 

divina; a constituição e consolidação dos reinos na Europa; o renascimento; a 

reforma e a contra reforma religiosa; as propostas de Martinho Lutero; o 

protestantismo britânico; o calvinismo; a expansão marítima, etc. 

Essencialmente será nesse ambiente histórico que iremos confrontar a 

consolidação do Modelo Empírico de fazer ciência, que apresenta suas raízes 

na Grécia antiga tendo Aristóteles como um de seus mais nobres expoentes 

concernente a essa postura empírica, tendo como contrapartida seu mestre, 

Platão, que inicia, mais ou menos no mesmo período, o fortalecimento do 

modelo Racional de interpretação da natureza. Os traços desse diálogo entre 

essas duas vertentes de pensamento influenciaram significativamente a 

maneira de agir e pensar e consequentemente as formas de produção 

científica dos homens desde os períodos mais remotos da história até os dias 

atuais.  

Faremos uma descrição cronológica que segue o refinamento e as 

discussões entre essas duas formas de pensar até a elaboração das 1ª e 2ª 

leis de Ohm, desenvolvidas por Georg Simon Ohm, e devemos nos atentar 

para uma postura única assumida por Ohm ao introduzir uma necessidade da 

inserção do diálogo racionalista na busca para a explicação dos fenomenos 

que ocorrem na estrutura da matéria, sendo um dos pioneiros na inauguração 

da física teórica alemã. Mas o que realmente será apresentado como objeto de 

nossa pesquisa para enriquecer os debates e construir e elaborar outro sentido 

para ciência como um todo, seria a de justamente expor as principais obras 

filosóficas, que de alguma maneira representam como características da 

defesa sobre o Racionalismo ou o Empirismo desde os gregos até o 

surgimento de Imannuel Kant, com a sua proposta singular que se traduz na 

união das duas vertentes de pensamento para atingirmos o máximo de 

entendimento sobre algo ou fenômeno, o denominado Idealismo 
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Transcedental. Garantindo o lugar legitimo do empirismo britânico e do 

racionalismo francês.  

 

3.0 - PANORAMA HISTÓRICO E AS INFLUÊNCIAS SOBRE 
GEORG SIMON OHM 

Dentro de um ambiente de modificação dos limites territoriais na 

Alemanha, fruto dos desdobramentos de derrotas e vitórias contra os 

franceses, surge a figura de Georg Simon Ohm (Erlangen, 16 de março de 

1789 — Munique, 6 de julho de 1854)  que junto com seu irmão Martin Ohm 

receberam uma educação diferenciada de seus pais que podemos considerar 

como excelente e de vanguarda, considerando a época em que viveram. Em 

especial Georg Ohm colocaria seu nome na história da ciência, fruto de uma 

formação iniciação cultural bem sucedida e subsidiada pelo seu pai Johann 

Wolfgang Ohm. O patriarca conduziu a formação deles, enquanto crianças, 

orientando e ensinando matemática, física, química e a nobre filosofia. Essa 

formação estava em flagrante contraste com o ensino formal da época que não 

trazia a primazia das discussões, e a consequente e constante reflexão, sobre 

os passos a serem dados dentro do aculturamento científico (CANEVA, 1970-

1990). 

No momento em que a exigência que ocorria dentro da Alemanha, no 

que diz respeito a formação de profissionais que dessem conta das 

necessidades que a Confederação clamava, para promover a unificação dos 

estados, Georg Ohm entra na Universidade de Erlangen em 1805, mas após 

cursar um curto período, seu pai exige que saia do curso, pois não estava 

aproveitando como deveria a oportunidade. 

Segundo CANEVA, em 1809 por conselho e incentivo do amigo Karl 

Christina von Langsdorf, matemático e geólogo alemão, que vê em Ohm um 

imenso potencial para a produção científica. 

Seguindo as orientações de seu amigo, continuou se dedicando ao 

estudo da matemática sempre em busca de uma vaga de professor em uma 

universidade, pois era o ambiente em que se dispunha das melhores condições 

de trabalho e salários mais atrativos. Concluiu o seu doutorado em 1811 na 

Universidade de Erlangen Nuremberg, onde conseguiu apresentar um trabalho 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Erlangen
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1789
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munique
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1854
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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sobre luzes e cores. Estava, nessa época, obstinado em buscar uma melhor 

posição como professor universitário, ciente de que esse desejo somente se 

realizaria caso publicasse algo inovador e de expressão. Assim, ele se vê 

atraído pelo que havia na época de mais intrigante no campo cientifico, o 

entendimento sobre as correntes elétricas (Galvânicas) e os seus 

desdobramentos fruto do advento da pilha de Volta em 1800. O assunto era de 

tamanha curiosidade que trouxe naturalmente os profissionais da época de 

renome na física tais como: Ampère, Claude Pouillet, Joule, Faraday e Gustav 

Kirchhoff, cujos trabalhos permitiram a construção de equipamentos como o 

amperímetro e o voltímetro.  

Segundo JUNGNICHEL, sem recursos, Ohm, se vê restringido a 

desenvolver as suas pesquisas em um laboratório localizado em uma escola 

secundarista na cidade de Colônia em 1817. Entre os anos de 1825 e 1826, 

fabricando fios metálicos de diferentes comprimentos e diâmetros que usou em 

seus experimentos sobre condução elétrica, tornou pública a sua conclusão de 

que a intensidade da corrente elétrica num condutor diminuía com o aumento 

do comprimento e aumentava com o aumento da seção, o que está relacionado 

com o que hoje chamamos de resistência do condutor.  

Segundo POURPRIX (POURPRIX, 2007), nos anos de 1826 e 1827, 

Ohm, ainda professor de matemática em Colônia determinou a primeira teoria 

matemática da condução elétrica em circuitos galvânicos, atualmente 

conhecida como 1ª lei de Ohm ou lei básica da eletricidade, que relaciona a 

tensão elétrica, a intensidade de corrente elétrica e a resistência elétrica, ou, 

utilizando a terminologia moderna que a intensidade de corrente elétrica é 

diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. 

Os conceitos desenvolvidos por Ohm encontram-se explicados no seu livro 

"Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet" ("A corrente galvânica 

matematicamente"), publicado em 1827. A explicação científica de Ohm para 

justificar a sua lei foi muito mal recebida, na época, pela comunidade científica 

como um todo. 

Desde a sua formulação, a lei de Ohm sofre distorções em relação a 

forma como foi obtida. Alguns consideram que é uma mera descoberta 

empírica, outros, como o resultado do raciocínio por analogia, isto é, uma 
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simples aplicação, à propagação de eletricidade, da lei de Fourier que rege a 

propagação de calor em um sólido.  

O trabalho de Ohm foi traduzido para o francês uma única vez, em 1860, 

e é sobre essa tradução que se baseiam os leitores de Ohm até hoje. O 

tradutor, Jean-Mothée Gaugain, acentuou o que lhe pareceu ser semelhanças 

entre Ohm e Fourier, reconstruindo o trabalho de Ohm, tomando como modelo 

o trabalho de Fourier. Gaugain, não considerou em sua tradução, as palavras 

de Ohm mais significativas, aquelas que expressavam os conceitos mais 

importantes. Ele olha para o trabalho de Ohm fazendo uma interpretação 

própria e dentro da cultura científica de sua época, Gaugain valoriza o trabalho 

experimental, apagando a componente teórica da pesquisa. E com alguma 

razão, já que a hipótese em que se baseou Ohm estava errada.  

No entanto, se analisarmos com um olhar mais cuidadoso, Ohm teve 

sucesso em promover um grande avanço, ao conectar na mesma fórmula dois 

fenômenos radicalmente distintos aos olhos da maioria dos galvanistas, um 

fenômeno estático a um fenômeno dinâmico. A distinção feita por Ampère, no 

começo dos anos 1820, entre eletrostática e eletrodinâmica, impediram que se 

projetasse uma relação entre os fenômenos de tensão (estático) e o fenômeno 

de corrente (dinâmico). É mérito de Ohm ter rompido com essa visão. 

No desenvolvimento de sua lei, o trabalho experimental precede a 

construção teórica, em que faz uso do método hipotético-dedutivo. Ohm se 

baseia em uma representação dinâmica da eletricidade. A propagação da 

eletricidade é compreendida como o movimento de uma substância/força 

elétrica, a que ele nomeia "força de ligação iônica", e essa, passa de um 

"elemento corpóreo" a outro "elemento corpóreo". Os "elementos corporais" 

são os elementos do espaço, situados a uma distância infinitamente pequena 

um do outro, preenchida por uma distribuição contínua, a que ele nomeia de 

"força de ligação iônica".   

Assim, ele propõe um princípio unificador da ação elétrica, todo 

fundamentado numa teoria matemática. Ohm considera, em um condutor 

cilíndrico, três consecutivas fatias, infinitamente finas de espessura dx. 

Fazendo um balanço da quantidade de eletricidade ganhada ou perdida pela 

fatia intermediária durante o tempo dt, ele obtém uma equação de propagação  
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du/dt = k d2u/dx2, onde u é a "força de ligação iônica" em função da abcissa  x 

e k é um coeficiente característico do material.   

Ohm trabalha dentro de um enquadramento conceitual dinamista e 

continuísta, perfeitamente adaptado ao espírito do cálculo diferencial, no 

entanto, a concepção da "força de ligação iônica" está fundamentada sobre 

uma base empírica.  

Em sua pesquisa sobre galvanismo, Ohm emprega dois métodos, que 

lhe permite percorrer a mesma direção, mas em sentidos opostos. A partir da 

experiência e da intuição, ele descobre um pequeno número de fatos 

primordiais que ele reúne numa proposição sintética. Este princípio unificador, 

em parte hipotético, constitui o ponto de partida para o processo inverso, 

aquele da análise matemática. POUPRIX afirma que, Ohm dá a esta lei uma 

demonstração dentro de um enquadramento dinâmico inspirado explicitamente 

nas concepções kantianas. 

Parece surpreendente, mas de fato, Ohm nunca se refere a Fourier, cuja 

teoria de calor foi construída baseada na física newtoniana. Ohm, em seu 

trabalho queria alcançar um ponto de vista unificador, construir uma física de 

ação contínua em oposição à física newtoniana de ação à distância. Ele vê no 

seu princípio de ação elétrica um princípio geral de ação contínua, base de 

uma nova física teórica visando estabelecer que todos os fenômenos naturais 

estivessem reduzidos, em última análise, à uma ação contínua de "elemento" 

para "elemento". 

A teoria de Ohm parece claramente representativa da transição entre as 

"filosofias da dinâmica da natureza" propostas na Alemanha no início do século 

XIX (Friedrich von Schelling, Johann Ritter, Christian Oersted etc.) e aquelas 

que foram apresentadas  depois de 1840 (Wilhelm Weber, Gustav Fechner, 

Helmholtz, etc.). Com a sua teoria hipotético-dedutiva original, Ohm representa 

na Alemanha um estilo de ciência totalmente novo, caracterizado por uma 

combinação de pressupostos metafísicos, de representações físicas e 

modelagem matemática. Sua obra é a ilustração exemplar de uma física 

teórica, constituindo em sua especificidade totalmente singular ao 

compararmos com a física e a matemática que Fourier procurou promover.  

Ainda, segundo POUPRIX, a proposta de Ohm tem o claro objetivo de 

reforçar a ideia da validade da inserção da matemática como um instrumento 
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legítimo para a descrição dos fenômenos físicos que anteriormente eram 

apenas explicados pelos sentidos humanos. 

Os anos se passaram e ele viveu boa parte da sua vida em más 

condições financeiras e sem prestigio algum, pois seus trabalhos, até então, só 

tinham recebido críticas negativas. Ele foi finalmente reconhecido fora da 

Alemanha, quando em 1841 recebeu a Medalha Copley (equivalente ao atual 

Prêmio Nobel) da inglesa Royal Society, da qual se tornou membro estrangeiro. 

Ainda em 1841 tornou-se também membro da Academia de Turim e em 1845, 

membro efetivo da Academia da Baviera. Veio a falecer em 6 de Julho de 1854 

em Munique, com 65 anos (CANEVA, 1970-1990). 

 

4.0 - SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O USO DE FILOSOFIA E 
HISTÓRIA DA CIÊNCIA NO ENSINO DAS  

1ª E 2ª LEIS DE OHM 

Este capítulo visa orientar o conjunto de cinco aulas a ser aplicadas, 

semelhante ao que foi desenvolvido com os alunos do Colégio Pedro II. 

 
1ª aula (2 tempos de 45 minutos):  

Esta aula é composta de duas etapas: 

Primeira Etapa - visa introduzir uma discussão sobre a teoria da 

reminiscência.  

Nessa primeira etapa, faça uma exposição, na integra, do diálogo 

Mênon, de Platão, com a participação direta dos alunos que se encarregarão 

de ler os trechos que compõe o fragmento. 

Segunda Etapa - visa introduzir os elementos que compõe o 

racionalismo e o empirismo. 

Nessa segunda etapa utilize os capítulos iniciais da obra Metafísica, de 

Aristóteles. Centralize as atenções, mais precisamente, para o primeiro 

capítulo, onde está destacado os elementos que compõem tanto o racionalismo 

quanto o empirismo. 

  

Os dois textos (diálogo Mênon, de Platão e os capítulos iniciais da obra 

Metafísica, de Aristóteles) encontram-se no apêndice 1. 
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2ª aula( 1 tempo de 45 minutos):  

Aqui será retornada a discussão sobre a teoria da reminiscência usando 

a obra Bolero de Ravel que se encontra no endereço: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3KgpEru9lhw. 

A Utilização dessa música tem o intuito de promover uma breve sessão 

de relaxamento com os alunos. 

Peça aos alunos que se mantenham sentados, da forma que julgarem a 

mais confortável com os olhos fechados.  

Essa música foi escolhida por possuir uma divisão de compassos bem 

definida, inserindo os alunos no diálogo matemático que há na música e os 

colocando em uma vivência sobre o ambiente, que o próprio Platão intitula, 

como sendo um dos componentes da morada da alma, ou seja, a alma antes 

de encarnar fica embebida na matemática, música e outros elementos. 

Devemos manter esse diálogo quando nos encontramos no plano terreno, com 

o intuito de promover a elevação da alma.  

Em seguida, peça aos alunos que façam um breve relato das 

experiências que tiveram ao libertar suas mentes, durante a execução da 

música.  

OBS.: É possível que relatem experiências que de alguma maneira os 

conduziram para fora do ambiente escolar.  Neste momento intervenha, 

realçando essa capacidade que a mente possui de não se restringir aos limites 

físicos, pois essa capacidade inventiva todos nós possuímos. 

OBS.: É possível que no relato dos alunos as construções convirjam 

para ambientes ideais tais como: florestas, campos belíssimos, amanhecer ou 

entardecer perfeitos. Novamente intervenha, realçando essa busca natural da 

mente convergindo para o ambiente de perfeição, e destaque em seguida, que 

a matemática é constituinte dessa morada, lugar em que sua mente pode 

naturalmente te conduzir. 

OBS.: É provável, que ocorra também o movimento espontâneo dos 

corpos dos alunos, durante a música, respeitando seu ritmo. Novamente 

intervenha, chamando a atenção sobre a naturalidade de tal comportamento e 

que este, pode representar algo muito maior do que a nossa mente pode 

conceber.  

https://www.youtube.com/watch?v=3KgpEru9lhw
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3ª aula (2 tempos de 45 minutos): 

Nesta aula, trabalhe, com os alunos, os textos que se encontram no 

apêndice 2, que são fragmentos que foram agrupados do livro de filosofia da 

professora Marilena Chauí (Iniciação à filosofia), que está listado nos livros que 

compõem o PNLD (Programa nacional do livro didático). 

Estes textos foram selecionados com a finalidade  de reforçar as  

propostas empiristas de Francis Bacon e as contribuições de Rene Descartes 

ao racionalismo, destacando a elaboração do método científico edificado a 

partir do Renascimento. Veja que houve o cuidado em destacar os pontos 

positivos das duas propostas.  

Agora, com um olhar direcionado para a aula seguinte peça aos alunos 

que pensem nas falhas dos dois modelos expostos.  

 

4ª aula (1 tempo de 45 minutos): 

Retome o assunto sobre as falhas encontradas nos dois modelos 

(empirista e racionalista), e em seguida introduza os fragmentos de textos, 

também usados do livro Iniciação à filosofia, mas utilizando agora as propostas 

de Immanuel Kant. Organize e oriente a solução para as dúvidas que 

porventura surjam, comungando das dificuldades e avanços que foram 

alcançados com essa proposta denominada Idealismo transcendental.  

Os fragmentos utilizados para essa aula encontram-se no apêndice 2. 

 

5ª aula (2 tempos de 45 minutos): 

Analisamos vários livros texto de física do ensino médio e da física 

básica do ensino superior, e verificamos que todos eles apresentam as Leis de 

Ohm, como se ambas fossem de caráter empírico. Nenhum deles faz uso, nem 

mesmo da analogia à Lei de Fourier (conteúdo apresentado no apêndice4). 

Assim, com o intuito de promover uma discussão mais fundamentada para as 

Leis de Ohm, descrevemos abaixo, duas abordagens diferentes, onde o 

professor poderá optar por uma delas. A primeira está baseada na analogia à 

lei de Fourier, a segunda, utilizando os conceitos de campo elétrico e potencial 

elétrico. Nosso intuito aqui, é de fornecer subsídios para uma apresentação das 

leis de Ohm onde os alunos possam assimilá-las de forma mais consistente, 
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relacionando-as a conceitos anteriores e consequentemente manipulá-las com 

mais segurança. 

Inicialmente, nessa aula, faça uso da praticidade e do pragmatismo que 

há nos conhecidos mapas conceituais (veja figura seguinte), em que é 

apresentado em ordem cronológica todos os nomes, em blocos, dos envolvidos 

na contribuição da vertente empírica e racional, que foram trabalhados 

anteriormente. Lembre-se que o nosso objetivo, nesta aula, além da 

apresentação das leis de Ohm, é o de justificar através da história da ciência e 

da filosofia o valor agregado que há na construção das mesmas.  

 

 

PLATÃO

RACIONALISMO

PROF. MARCO ANTONIO MOREIRA UFRGS

MAPA CONCEITUAL

FRANCIS BACONRENE DESCARTES

ARISTÓTELES

EMPIRISMO

IMMANUEL KANT

GEORGE S. OHM

2ª LEI DE OHM1ª LEI DE OHM

 
 

Em seguida, inicie a apresentação das Leis de Ohm, escolhendo uma 

dentre as duas abordagens descritas a seguir.  
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As Leis de Ohm desenvolvidas por analogia a Lei de Fourier. 
 

Aqui será considerado, como na época de Ohm, que o fluxo elétrico era 

positivo, ou seja, que um “fluido elétrico” migrava de um potencial elétrico mais 

alto para um potencial elétrico mais baixo. Lembremos que até hoje, por essa 

razão histórica, a corrente elétrica é representada com o sentido de movimento 

do portadores de cargas positivas.  

Iniciaremos o nosso paralelo, pela expressão (análoga à expressão 

utilizada na demonstração da Lei de Fourier - pg.141),  

A.tΔ

Q
φ   

onde agora, Q é a carga que atravessa a área A de um condutor, figura 2, no 

intervalo de tempo Δt.  

Região de 

menor 

potencial 

elétrico

Região de 

maior 

potencial 

elétrico φ

A

V2 V1

L

i

Fluxo de cargas positivas

 
Figura 2 - Fluxo de cargas positivas (corrente elétrica) atravessando a área de 

um condutor cilíndrico submetido a uma diferença de potencial. Partículas 
positivas fluem de uma região de maior potencial elétrico para uma região de 

menor potencial 
 

Na eletricidade o fluxo de cargas é nomeado como corrente elétrica, ou 

seja, a quantidade de carga Q que atravessa a área A na unidade de tempo 

tΔ

Q
i   

Assim, fazendo uso da lei de Fourier,  

xΔ

tΔ).θθ.(A.k
Q 12 
 , 

em analogia a essa, e utilizando o conceito de corrente elétrica i, temos, 
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L

)VV.(A.σ

tΔ

Q
i 12 

   

                                                                                                              

onde σ (análogo a k) é uma constante que depende das características do 

material de que é constituído o condutor. Essa é chamada de condutividade 

elétrica. V2 V1 (análogo a 12 θθ  ), é a diferença de potencial aplicada às 

extremidades do condutor, A continua sendo a área da secção reta e L, o 

comprimento do condutor.  

 Na eletricidade, chamamos de resistividade elétrica, ρ, ao inverso da 

condutividade. 

σ

1
ρ   

Desta forma, a expressão para corrente elétrica fica, 

R

)VV(
)VV(

L.ρ

A
i 12

12


  

Aqui surge uma nova constante, R, chamada de resistência elétrica. Ela  

dependente das características do condutor, ou seja, depende  do material de 

que é constituído o condutor (resistividade) e, também, de suas características 

geométricas (L e A). No nosso caso particular de um condutor retilíneo de 

comprimento L e de seção reta A, a resistência elétrica, R, fica, 

A

L
ρR          2ª Lei de Ohm 

Esta relação é a 2ª Lei de Ohm, e foi verificada experimentalmente pelo 

mesmo (de caráter empírico). Da equação para a corrente elétrica, temos a 1ª 

Lei de Ohm. 

i.RVV
R

)VV(
i 12

12 


  

Essa foi deduzida por Ohm, e verificada experimentalmente (de caráter 

racional). É usual representarmos, na eletrodinâmica, a diferença de potencial 

por V, ou seja, 12 VVV  . Assim,  

i.RV         1ª Lei de Ohm 
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Importante relembrar que a 1ª lei Ohm foi originalmente deduzida 

teoricamente por ele e posteriormente confirmada experimentalmente. A 2ª lei, 

diferentemente da 1ª lei, se constitui numa elaboração empírica, verificada e 

estabelecida pelo próprio Ohm. 

As leis de Ohm e os portadores de cargas negativas: Somente no 

final do século XIX é que foi verificada a existência do elétron num experimento 

realizado, em 1897, pelo físico inglês Joseph John Thomson, no Laboratório 

Cavendish da Universidade de Cambridge (Inglaterra). Em 1906 Thomson 

recebeu o prêmio Nobel pela descoberta do elétron.  

 
Figura 3 - Esboço do aparato experimental utilizado por J.J.Thomson na 

descoberta do elétron.  Imagem de Openstax, CC BY 4.0 
  

Em seu aparato experimental, esboçado na figura 3, J.J.Thomson 

acoplou duas placas metálicas, que funcionavam como eletrodos positivo e 

negativo, inseridos em um tubo de vidro cujas paredes eram recobertas com 

material fluorescente. No interior desse tubo foi injetado gás rarefeito. 

O raio catódico gerado no cátodo passa através de uma fenda no ânodo 

e então é desviado da placa elétrica de carga negativa em direção à placa 

elétrica de carga positiva. Thomson observou que ao aplicar uma grande 

tensão aos terminais das placas, um brilho iluminava a parede oposta ao 

eletrodo negativo. Sua explicação para esse brilho foi a emissão de partículas, 

pelo eletrodo negativo, que incidiam no material fluorescente. Essas partículas 

eram atraídas por placas carregadas positivamente; e repelidas por outras, 

carregadas negativamente. 

Vamos analisar agora que diferenças podem causar nas Leis de Ohm, o 

fato de termos uma inversão de sinal dos portadores de carga. 

Os efeitos elétricos causados por cargas elétricas positivas indo de um 

potencial elétrico mais baixo para um potencial elétrico mais alto é o mesmo 

que cargas elétricas negativas fluindo de um potencial elétrico mais baixo para 

http://cnx.org/contents/85abf193-2bd2-4908-8563-90b8a7ac8df6@9.58:11/Evolution-of-Atomic-Theory
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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um potencial elétrico mais alto. A mudança seria somente na definição do 

sentido da corrente elétrica, mas tal mudança não ocorreu. Ficou 

convencionado, pela comunidade científica, que o sentido da corrente elétrica 

continuaria sendo do potencial elétrico mais alto para o potencial elétrico mais 

baixo, sentido esse contrário ao movimento dos elétrons. Sendo assim, 

nenhuma mudança alterou as Leis de Ohm com a descoberta do elétron, 

somente passamos a ter uma compreensão mais clara do que realmente 

acontece no interior de um material condutor quando esse é submetido a uma 

diferença de potencial elétrico.  
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maiorr 

potencial 

elétrico
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i

Fluxo de cargas negativas

 
Figura 4 - Partículas negativas fluindo de uma região de menor potencial  

elétrico (ou região de maior potencial elétrico negativo) para uma região de 
maior potencial (ou região de menor potencial elétrico negativo)  

 

 

As Leis de Ohm utilizando os conceitos de Campo e Potencial 
Elétrico 

 

Quando um condutor está isolado eletricamente, seus elétrons livres se 

movem aleatoriamente, sem que haja uma direção preferencial. No entanto, 

quando a esse condutor é aplicada uma diferença de potencial observamos 

que esses mesmos elétrons se movimentam numa direção preferencial que vai 

do potencial mais baixo para o potencial mais alto. 

 Suponha que uma diferença de potencial, 12 VVV  , seja aplicada às 

extremidades de um condutor cilíndrico, de comprimento L e secção reta A, 

cujo eixo central coincide com o eixo x, conforme indica a figura 5 a seguir. 

Suponha também, que a queda de potencial ao longo do material seja linear. 

Desta forma, a relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial fica 

reduzida a, 
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L

V
E   
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Figura 5 - Condutor cilíndrico submetido a uma diferença de potencial 

12 VVV   

 
 

Analisando qualitativamente o comportamento dos elétrons livres do 

material quando esses ficam submetidos ao campo elétrico, verificamos que 

esses são acelerados no sentido contrário ao campo devido a ação da força 

elétrica. 

ee

e

m

E.e

m

F
a




  

onde, e é a carga elementar (1,6.10-19C) e me é a massa do elétron. 

 Inicialmente esses elétrons ganham velocidade, no entanto, devido às 

várias colisões que esses elétrons sofrem com os átomos e outros elétrons do 

material, uma força de resistência média vai surgindo, em oposição ao seu 

movimento. 

e
eF


RF


eeF


RF


e
eF


RF


e

eF


v=0
v


v


v


 

Essa força vai aumentando à medida que a velocidade desses elétrons 

aumenta, até que em determinado momento esta força de resistência média se 

iguala à força elétrica. A partir daí, a velocidade desses elétrons permanece 

constante e a corrente elétrica se estabelece. 
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É fácil intuir que para condutores diferentes, constituídos de elementos e 

estruturas diferentes, essa força de resistência deva variar. A grandeza que 

especifica essa facilidade ou dificuldade dos elétrons livres se movimentarem 

pelo material é chamada de resistividade elétrica, ρ, cujo valor para cada 

material é obtido experimentalmente. 

A resistência elétrica, R, oferecida por um condutor à passagem de seus 

elétrons livres depende da resistividade e também de sua geometria. Imagine 

que para um condutor com maior comprimento L, a dificuldade do elétron  

alcançar a região de maior potencial deva ser maior. No entanto, quanto maior 

a secção reta do condutor, mais elétrons livres ele terá para a formação da 

corrente elétrica. 

A 2ª Lei de Ohm, verificada experimentalmente, pelo mesmo, em 1826, 

confirma nossa intuição, ou seja, a resistência elétrica é diretamente 

proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional a área 

de sua seção reta, sendo que a constante de proporcionalidade é a 

resistividade do material de que é constituído o condutor.  

A

L
ρR           

Continuando com a nossa análise, é razoável imaginar que para um 

mesmo condutor, quanto maior o valor da diferença de potencial elétrico 

aplicada em suas extremidades, maior será o campo elétrico, assim maior será 

a força elétrica que o elétron estará submetido. Logo, ele deverá alcançar uma 

velocidade constante maior, já que a força de resistência média deverá ser 

maior. Assim a corrente elétrica que é a carga que atravessa a seção reta do 

condutor na unidade de tempo, também será maior. Ou seja, quanto maior a 

diferença de potencial aplicada ao condutor, maior será a corrente elétrica 

estabelecida. 

A 1ª Lei de Ohm, também confirma nossa intuição, ou seja, a corrente 

elétrica estabelecida em um condutor é diretamente proporcional à diferença de 

potencial aplicada, sendo que a constante de proporcionalidade é o inverso da 

resistência elétrica, ou seja, 

R

V
i    
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A lei de Fourier para a condução de calor 

Chamamos de condução ao processo de transferência de energia 

através de um meio material, sem transporte de matéria. Assim, a energia 

térmica se propaga quando moléculas (ou átomos) que estão a uma 

temperatura mais alta, consequentemente com um maior estado de vibração, 

transferem parte da sua energia para outras moléculas (ou átomos) adjacentes 

que se apresentam com menor vibração, assim associamos a menor energia.  

Desta forma, podemos dizer que a energia térmica se transfere de uma 

região de alta temperatura para uma região de baixa temperatura, visando o 

equilíbrio térmico do material. Essa transferência de energia térmica recebe o 

nome de calor. Sabendo que o calor flui pelo material, e reforçando a 

explicação de que na forma mais intima da estrutura das ligações, os átomos 

ou moléculas que compõem esse, corpo vibram mais intensamente e a energia 

dessas partículas é transferida sucessivamente de uma partícula para outra. 

           À quantidade de calor que atravessa um condutor, por unidade de área 

por unidade de tempo, é aqui representada por φ , e calculada pela seguinte 

expressão,  

A.tΔ

Q
φ  , 

onde Q é a quantidade de calor que atravessa a área A da secção reta do 

condutor no intervalo de tempo Δt. 

O matemático francês Jean-Baptiste Fourier (1768-1830) determinou 

experimentalmente a lei que rege o processo de transmissão de calor, que no 

caso particular de transmissão apenas na direção x, é representada por, 

x

θ
kφ



  

onde θ é a temperatura e k é uma constante, chamada condutividade térmica, 

que depende exclusivamente das propriedades do material do meio condutor. 

 No caso de gradiente linear a equação acima se reduz a, 

xΔ

θΔ
kφ   

 Desta forma, a quantidade de calor, Q, que atravessa uma parede, sob 

uma diferença de temperatura constante, é diretamente proporcional à área da 

secção transversal da parede, A, à diferença de temperatura, Δθ, entre as 
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regiões separadas pela parede e ao intervalo de tempo,  Δt, de transmissão e 

inversamente proporcional ao comprimento, Δx, da parede. Assim, 

                                                       
xΔ

tΔ.θΔ.A.k
Q    

Na figura 1 abaixo, temos dois recipientes isolados termicamente do 

meio externo, mas que podem trocar calor entre eles através de uma parede de 

área A e espessura  Δx. Os dois recipientes estão a temperaturas diferentes, 

sendo θ1>θ2. 

Δx

A

φθ1
θ2

 

Figura 1 - Dois recipientes isolados do meio externo fazendo troca de calor 
através da parede de área A e espessura Δx 

 

Assim, segundo a lei de Fourier, a quantidade de calor que atravessa a 

parede de área A e de espessura Δx, num intervalo de tempo Δt é,  

xΔ

tΔ).θθ.(A.k
Q 12 
 . 

Como o calor que atravessa um corpo se faz pela transmissão de 

energia de partícula para partícula constituintes do material, corpos com maior 

número de partículas por unidade de volume, especialmente partículas livres, 

são bons condutores. Isto justifica a explicação do fato de alguns metais serem 

bons condutores enquanto, os líquidos e gases não são bons condutores de 

calor. Nos materiais chamados, genericamente, de isolantes térmicos, o 

fenômeno da condução térmica, para algumas aplicações práticas, pode ser 

considerado desprezível, como no caso do isopor, por exemplo. 

 


