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RESUMO 

A interação a distância é, ainda nos dias de hoje, uma questão interessante para a 

ciência contemporânea. Em livros diversos podemos presenciar diferentes tipos de 

explicação sobre as forças que atuam em corpos quando não em contato. Muitas 

vezes entendida como mediada por um agente, a interação a distância aparece nos 

livros, nos vestibulares e, por consequência, no ensino médio como uma ação 

mediada pelos chamados campos de força dentro da física. Este que por vezes é 

entendido como região, vetor, alteração no espaço, como curvatura e também como 

armazenamento de energia. Diante dos exemplos citados fica evidente que, 

concordando com Silva e Krapas (2007), a imensa quantidade de significados 

atribuída a este conceito claramente confunde muito mais do que esclarece tanto o 

estudante quanto o professor que se propõe a apresentar este conceito tão pouco 

revelado tanto nos livros de ensino médio quanto de ensino superior. O presente 

trabalho tem a audácia de tentar ser esclarecedor, a partir de uma melhor organização 

dos fatos históricos, numa discussão à título de ensino médio, sobre a questão da 

ação a distância já tratada por tantos outros nomes de peso dentro da física e da 

metafísica.  

 

Palavras-Chave: Educação em ciências; Argumentação; Formação de professores 
de física.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The action at distance is nowadays an interesting question to the contemporary 

Science. In several books we can see differents types of explanation about the forces 

acting in corps untouched. A lot of times understanded as mediated by an agent, the 

interaction at distance appears in the books, in the vestibulares and, as consequence, 

in the high school as action mediated by force fields in physics. Field that in times is 

understood as region, vector, space changes, curvature and also energy storage. In 

front of the examples named is clear, agreeing with Silva and Krapas (2007), that the 

great amount of meanings attached to this concept clearly confuses more than clarifies 

it both to the student and teachers that has to present this unshown concepts in the 

high school books as in the superior books. The present work has the attempt of being 

clear, starting at a better frame of the history facts, in a discussion by high school, 

about the action at distance question already treated by so many great names in 

physics and meta physics. 

 

Keywords: Science education; Argumentation; Physics teacher education. 
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1. Introdução 

 

O ensino de física nos dias de hoje é tarefa difícil para professores que têm 

mais intenções do que recitar fórmulas que solucionam os problemas de 

vestibulares, nem sempre tangíveis aos alunos. Com um aprendizado por repetição, 

aos estudantes é ensinada uma massiva quantidade de equações para esse ou 

aquele exercício, até que se tenha doutrinado exatamente o pensamento do aluno 

para ser uma máquina de resoluções. Essa não seria uma ideia ruim se os próprios 

estudantes conseguissem visualizar as relações que alguns exercícios têm com a 

realidade. Entretanto, a experiência cotidiana mostra que, não somente os 

estudantes encontram dificuldades em atribuir sua realidade aos exercícios de sala 

de aula, como essa abordagem desperta pouco interesse na maioria dos discentes. 

 No currículo programático das faculdades, os cenários filosóficos e históricos 

das descobertas ainda são bastante negligenciados aos futuros professores, e 

dessa forma, conceitos são aprendidos e repetidos sem uma construção conceitual 

necessária para um aprendizado mais eficaz e duradouro. Para resolver esse 

problema, há diversos fatores a serem ajustados, mas um deles é uma devida 

preparação dos professores para lidar com os conteúdos histórico-filosóficos. 

Portanto, criamos esta apostila para servir de repositório histórico da ação a 

distância. 

Porém, há aqueles que possam discordar da introdução do ensino de física 

relacionado à contextos históricos, filosóficos, sociais e culturais. O presente 

trabalho não tem por interesse concordar com esta visão e discorda fortemente da 

apresentação dos conteúdos como um fluido contínuo de pensadores que não 

entraram em conflitos de ideias. O uso do contexto sociocultural dentro de sala de 

aula pode trazer os alunos para uma realidade de construção de ideias inserindo-

os na atividade científica já nos primeiros contatos com a investigação da natureza, 

a não utilização do mesmo indica uma desconfiança do potencial do alunado. Tal 

despotencialização, ratifica a imaturidade científica dos alunos.  

Ernst Mach, filósofo do século XIX, já atentava para o ensino histórico: 
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“A investigação histórica do desenvolvimento da ciência é extremamente 
necessária a fim de que os princípios que guarda como tesouros não se 
tornem um sistema de preceitos apenas parcialmente compreendidos ou, 
o que é pior, um sistema de pré-conceitos. A investigação histórica não 
somente promove a compreensão daquilo que existe agora, mas também 
nos apresenta novas possibilidades”.  

(Mach,1960,p. 316-317). 
 

Nesse sentido, a presente apostila propõe-se ao estudo mais aprofundado 

da história por trás das interações físicas dentro dos limites permitidos no ensino 

médio, servindo para o professor como um repositório de ideias com potencial de 

serem discutidas em sala de aula. A começar pela própria definição de força, para 

Newton e, posteriormente, para o mundo acadêmico, será feita uma passagem por 

trechos que compõem a noção de forças atuantes a distância, tal como a força 

eletromagnética e a gravitacional. 

No capítulo 2 entraremos no referencial teórico que nos levou a construir uma 

apostila para o ensino médio sobre a ação a distância.  

Já no terceiro capítulo, apresentamos o projeto principal desta monografia, a 

apostila confeccionada para minimizar os equívocos por vezes cometidos.  

A conclusão fica para o quarto capítulo onde explicamos as consequências 

e expectativas deste projeto. 
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2. Referencial Teórico 

 

Para tentar reduzir o impacto do ensino unicamente matematizado para a 

física, o Ministério da Educação define – com os chamados Parâmetros Curriculares 

Nacionais – que é essencial que o conhecimento científico seja explicitado como 

um processo histórico, objeto de contínua transformação e associado às outras 

formas de expressão e produção humanas. Para isso, o estudante egresso do 

Ensino Médio deveria ser capaz de, entre outras habilidades e competências, 

reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo suas relações 

com o contexto cultural, social, político e econômico em diferentes épocas, 

compreendendo as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e 

relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade 

(Gardelli, 2004). 

“Os estudos nessa área devem levar em conta que a Matemática é uma 
linguagem que busca dar conta de aspectos do real e que é instrumento 
formal de expressão e comunicação para diversas ciências. É importante 
considerar que as ciências, assim como as tecnologias, são construções 
humanas situadas historicamente e que os objetos de estudo por elas 
construídos e os discursos por elas elaborados não se confundem com o 
mundo físico e natural, embora este seja referido nesses discursos. 
Importa ainda compreender que, apesar de o mundo ser o mesmo, os 
objetos de estudo são diferentes, enquanto constructos do conhecimento 
gerado pelas ciências através de leis próprias, as quais devem ser 
apropriadas e situadas em uma gramática interna a cada ciência. E, ainda, 
cabe compreender os princípios científicos presentes nas tecnologias, 
associá-las aos problemas que se propõe solucionar e resolver os 
problemas de forma contextualizada, aplicando aqueles princípios 
científicos a situações reais ou simuladas.”  

(Brasil, PCN – Ensino médio, 2000, p.20). 

Entretanto, para alguns, o ensino da história da ciência pode ser prejudicial 

para o processo de aprendizado. Alguns sugerem, por exemplo, que o contexto 

histórico pode influenciar negativamente futuros pesquisadores, pois as incertezas 

geradas ao longo do pensamento científico vão de encontro ao dogma científico que 

mantém seu entusiasmo (Brush,1974). Sugere-se também que a história da ciência 

deve ser distorcida para que os cientistas modernos pareçam trabalhar sobre os 
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mesmos problemas trabalhados pelos antigos em uma longa tradição de sucesso 

em busca de uma verdade. É desse modo que os capítulos de um livro devem ser 

apresentados: como um conjunto ordenado de pensamentos sem contradições, 

dúvidas ou hesitações (Kuhn, 1994). Ao refletir sobre o uso de livros comuns em 

sala de aula, é possível observar que, mesmo implicitamente, esse hábito não 

permite que as grandes questões levantadas pelos próprios alunos sejam colocadas 

em foco. Há uma predeterminação do que deve ser ensinado/aprendido. Logo, o 

ensino envia uma mensagem ao estudante: o conhecimento está aqui, está pronto 

e é fruto da genialidade de algumas mentes privilegiadas dos anos passados 

(Gardelli, 2004). 

 Como parte do conteúdo programático mínimo a ser discutido em sala de 

aula, no estado do Rio de Janeiro, as interações entre massas, cargas e ímãs é 

tema de grande importância para o ensino médio regular (Rio de Janeiro, 2012). E 

assim, os livros didáticos utilizados devem se apropriar de tal currículo para 

permearem as escolas. Servindo tanto para alunos quanto para professores, como 

fonte primária de estudo, os livros por vezes esquecem-se de apresentar a 

controvérsia da ação a distância. Ou ainda pior, o fazem em tentativas malsucedidas 

para explicar um dos conceitos mais difíceis da física: o campo. 

Dessa forma, fazendo uma busca em alguns dos livros de maior influência 

atualmente sobre como a ação de uma força a distância é transmitida de um corpo 

para outro, acabamos encontrando diversas explicações para campo. Por vezes 

entendido como região, vetor, alteração no espaço e/ou armazém de energia, fica 

claro perceber que nessa multiplicidade de explicações possíveis, se encontra o 

maior problema. Uma polissemia de significados ao invés de facilitar, dificulta a 

aprendizagem (Silva e Krapas, 2007, p. 474). 

Nesse sentido, percebemos que há uma defasagem dos livros didáticos em 

relação ao que se pretende explicar quando falamos sobre ação a distância. E na 

intenção de esclarecer a cronologia que levou a ciência às conclusões mais atuais, 

criamos uma apostila que tem por intenção ajudar os professores a 

entender/organizar as ideias sobre esse tema. 
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Estudado por nomes como, Gilbert, Descartes, Newton, Maxwell, Faraday e 

Einstein, o tema tem grande relevância para o desenvolvimento da noção de 

natureza, tendo conclusões importantes numa nova interpretação de espaço dentro 

da física. Mas por conta de sua abordagem mais filosófica e histórica, há certa 

dificuldade em encontrar arquivos sobre o tema. A ciência tem pouca tradição em 

valorizar os acontecimentos históricos envolvidos nas descobertas. E, em vista 

disso, a criação de uma apostila que compile os acontecimentos voltados para tal 

problema se torna de grande importância principalmente nos anos de ensino médio, 

onde o desejo de investigação científica deve ser aguçado. Ou melhor, nas palavras 

do próprio Maxwell: 

“Devo convidá-los a reexaminar o passado e voltar sua atenção para uma 

questão que tem sido trazida à baila de tempos em tempos desde que os 

homens começaram a pensar. 

A questão refere-se à transmissão da força. Sabemos que dois corpos 

separados por uma certa distância exercem influência mútua sobre os 

movimentos um do outro. Dependerá esta ação da existência de uma 

terceira coisa, um agente de transmissão que ocupa o espaço entre os 

corpos, ou será que estes agem uns sobre os outros imediatamente, sem 

a intervenção de nada mais?”  

(Assis et.al., 2004, p.274) 

 Essa discussão tem seu ápice com a lei newtoniana de atração entre os 

planetas. Essa que descreve apenas a função matemática de influência existente 

entre as massas, porém como essa força se transmite é uma discussão bastante 

diferente que nem mesmo Newton pôde descrever. 
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3. Apostila 
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Introdução 

 

O uso do contexto sociocultural dentro de sala de aula pode trazer os alunos 

para uma realidade de construção de ideias inserindo-os na atividade científica já 

nos primeiros contatos com a investigação da natureza, a não utilização do mesmo 

indica uma desconfiança do potencial do alunado. Tal despotencialização, ratifica a 

imaturidade científica dos alunos. Ao final, o ciclo se completa com salas de 

professores cheias de reclamações, e alunos cheios de dificuldades. A falta de 

estímulo em produzir raciocínio próprio é um grande desmotivador do estudo de 

física para o estudante em seus primeiros anos de formação. A curiosidade genuína 

sobre a natureza é um grande aliado do(a) professor(a) de ciência e deve ser 

encorajado.  

Esta apostila foi criada no intuito de orientar professores e alunos sobre um 

tema que aparece quase sempre nas discussões no ensino de Física: a ação a 

distância. Muitas informações são levadas e debatidas sobre este tema sem um 

aprofundamento histórico e filosófico necessário para a solidificação do 

aprendizado. A ideia é mostrar, com uma linguagem acessível e concisa, o 

desenvolvimento deste tema e ajudar a deixar mais claro o assunto, concordando 

com a introdução de contextos sociais e culturais no ensino de Ciências como um 

todo. 

Muito embora uma pesquisa rápida no Google possa ser o caminho para 

achar respostas, não é a saída desejada na perspectiva da maioria dos professores. 

Não é difícil, por exemplo, ao se perguntar em uma classe: “por que os corpos 

caem”, obter a resposta: “gravidade!” Porém, pergunte o que é a gravidade e o 

número de respostas será muito menor.  

Nesse sentido, a presente apostila propõe-se ao estudo mais aprofundado 

da história por trás das interações físicas dentro dos limites permitidos no ensino 

médio, servindo para o professor como um repositório de ideias com potencial de 

serem discutidas em sala de aula. A começar pela própria definição de força, para 
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Newton e, posteriormente, a passagem por trechos que compõem a noção de forças 

atuantes a distância, tal como a força eletromagnética e a gravitacional. 

Forças de Contato versus Forças a distância 

 

“A questão refere-se à transmissão da força. Sabemos que dois corpos 

separados por uma certa distância exercem influência mútua sobre os 

movimentos um do outro. Dependerá esta ação da existência de uma terceira 

coisa, um agente de transmissão que ocupa o espaço entre os corpos, ou 

será que estes agem uns sobre os outros imediatamente, sem a intervenção 

de nada mais?” 1 

Buscando explicar o caminho ideológico mais recente do pensamento 

científico sobre como corpos que se encontram distantes podem interagir, faz-se 

necessário refletir sobre o significado da palavra “interação” para esse contexto. 

Interação é a capacidade de um corpo de alterar e ser alterado por outros corpos, 

executando sobre elas força.  

“Definição IV: Uma força imprimida é uma ação exercida sobre um corpo a fim 

de alterar seu estado, seja de repouso, seja de movimento uniforme em uma 

linha reta.”2  

Partindo da premissa de que os alunos têm diálogos e ações que levam a 

intuição de força como um contato em seus cotidianos, não há grandes obstáculos 

em fazer compreender a noção de que, ao se tocar em algo, há a aplicação de uma 

força. Por tal motivo, não se faz necessário reexplicar o que já está devidamente 

entendido, entretanto, há uma problematização interessante a ser comentada no 

intuito de iniciar a discussão filosófica entre a relação que a força de contato e a 

força a distância têm em comum: visto que os corpos são compostos por cargas 

elétricas que nunca realmente se tocam, mesmo a força de contato pode ser 

entendida como uma ação a distância. Mas o que seria ação a distância? 

                                                            
1 Assis et.al., 2004, p.274 
2 Newton, 2008, p.41 
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No final do século XVII, Isaac Newton publica sua maior obra: “Philosophiae 

naturalis principia mathematica” (Princípios Matemáticos da Filosofia Natural). 

Considerado um dos livros de Ciências da Natureza de maior influência de todos os 

tempos, essa é uma obra de grande importância para a discussão de forças. No 

livro, Newton demonstra matematicamente que, para os planetas orbitarem uns 

sobre os outros, deve existir uma força que atue sobre eles inversamente 

dependente do quadrado da distância que os separa. Nesse sentido, o mundo físico 

retoma um questionamento já inicialmente discutido antes: como um corpo pode 

exercer força sobre outro mesmo quando não há contato? 

O magnetismo já introduzia tal enigma mesmo antes da teoria newtoniana e 

as respostas, mecanicistas da época, atribuíram algumas quantidades como 

respostas possíveis aos problemas. Iniciam-se as pesquisas atrás de eflúvios, 

turbilhões e éteres. 

Entretanto antes de construirmos tais conceitos, cabe lembrarmos que o 

contexto da ciência no período citado funcionava com a crença científica muito 

atrelada à religião. Muitas vezes, a fé em uma criação de mundo atribuída a um 

Deus perfeito foi justificativa para as mais variadas razões. E mesmo sendo Newton 

um grande religioso, sua suposição de uma necessidade de Deus cuidando dos 

planos de órbitas dos planetas foi alvo de diversos ataques. Para o grupo a favor da 

filosofia newtoniana, a força de atração entre as massas poderia ser exercida por 

um Deus criador e cuidador de sua obra. Nesse sentido, Gottfried Wilhelm Leibniz 

se mostra crítico desta filosofia alegando que, se Deus há de cuidar de sua obra, 

então ele não é perfeito a ponto de criar um universo em que não se precise tomar 

conta3. Tais argumentos, em sala de aula são interessantes para mostrar que a 

visão científica é constituída a partir das próprias crenças dos cientistas que a 

compõe. Acredito que trazer tais diálogos possa ser construtivo no sentido de 

mostrar que a ciência não está tão longe da realidade dos alunos.  

Hoje já se sabe que, Leibniz, falsamente acusado de plagiar o Cálculo, perde 

a discussão tanto por Newton já ser um dos maiores influenciadores científicos da 

época, quanto por não conseguir, a partir de suas ideias, construir uma base 

                                                            
3 Bennett, 2007. 
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condizente com a realidade. Porém, para além da discussão religiosa, há a criação 

de dois grupos para explicar como a interação entre as massas acontece: aqueles 

que definem a interação como ação instantânea a distância, e aqueles que definem 

uma ideia de transmissão por meio de um meio existente entre os corpos. Nesta 

discussão iremos usar os termos ação direta como ação a distância sem a 

necessidade de outro agente entre os dois corpos e ação mediada a distância, onde 

há algum agente transmissor entre os corpos que media a interação. Antes de 

detalhar os dois tipos de estudo sobre o assunto, é importante perceber que ambos 

são visões filosóficas diferentes e tentam responder os mesmos questionamentos. 

Questionamentos esses que podem aparecer na forma de interação entre cargas 

elétricas, massas, ímãs e condutores elétricos, ou mesmo corpos luminosos. 

Newton descreve tal fato no “Principia” em um escólio depois das leis de movimento:  

“Fiz a experiência com magnetita e ferro. Se esses, colocados separadamente 

em recipientes adequados, flutuam, um próximo ao outros, em água parada, 

nenhum deles propelirá o outro; mas por serem igualmente atraídos 

sustentarão a pressão um do outro e finalmente repousarão em equilíbrio.”4 

E este fenômeno pode ser entendido tanto como uma ação direta acontecida 

entre a magnetita e o ferro quanto como uma relação mediada por algum 

transmissor da interação entre os corpos. A ação direta, como seu nome supõe, é 

a relação imediata existente entre os dois corpos sem nenhuma intervenção de 

agentes terceiros, enquanto a mediada é sugerida ser construída a partir do que 

seria o conceito de campo5. 

Dando um passo atrás na cronologia, para retomar alguns conceitos 

históricos, a ciência tem, em seus anos predecessores ao “Principia”, uma 

quantidade imensurável de quantidades fluidas e desenhos que circundam os 

diversos tipos de materiais se sobrepondo para justificar a fenomenologia da época. 

Os chamados eflúvios, turbilhões e éteres, em meados do século XVII, ganhavam 

cada vez mais força para as explicações das experiências sublunares. 

Posteriormente, utilizando os eflúvios de Gilbert, Descartes dá seu primeiro passo, 

                                                            
4 Newton, 2002, p.66 
5 Rocha, 2009 
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com as ideias dos turbilhões, para explicar a física supralunar a partir de conceitos 

que também funcionam dentro dos limites da Terra. Se o professor achar 

interessante, talvez caiba uma pesquisa aprofundada sobre tais quantidades em 

sala de aula para concluir com os alunos que, mesmo as quantidades que 

conhecemos hoje, são ideias aprimoradas ao longo dos anos por cientistas. Nas 

palavras de Newton: “Se eu pude ver mais longe, foi por estar sobre ombros de 

gigantes.”. 

 

Ação direta a distância 

 

Baseado neste cenário todo repleto de quantidades não muito bem definidas, 

mas cheias de imponência, Newton publica o seu livro em 12 de maio de 1713, 

posteriormente, em sua segunda edição, com o prefácio escrito por Roger Cotes 

que não teve descrição em acusar muitos dos que eram contrários à filosofia 

newtoniana. Em sua visão, aqueles de filosofia derivada de Aristóteles têm maior 

preocupação em nomear as quantidades e essa preocupação oculta o desejo de 

investigar a natureza de uma maneira filosófica.  

 Em seu texto encontram-se vários ataques diretos e indiretos a pensadores 

famosos como Descartes, Gilbert e Leibniz. Mas para além dos ataques, Cotes 

define, em seus escritos, alguns dos pontos explicados dentro do “Principia” e, e em 

seu prefácio, é definido que a gravidade é uma propriedade dos corpos, tal qual a 

extensão, a mobilidade, ou a impenetrabilidade. Nesse sentido, é coerente que essa 

deva ser uma quantidade inata da matéria que é atribuída a ela como qualquer outra 

propriedade. Com tal afirmação, quando o livro começa a ganhar terreno por toda a 

Europa, a visão de ação direta a distância toma uma grande proporção. Visto que a 

gravidade é uma propriedade dos corpos, é plausível compreender essa como uma 

quantidade que se espalha pelo espaço ao seu redor instantaneamente. A visão de 

Newton quanto à ação a distância era discordante da de Cotes6. 

Em carta a Richard Bentley, Newton declara:  

                                                            
6 Assis et. al., 2004 
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“Você às vezes fala da gravidade como essencial e inerente à matéria. Peço-

lhe que não atribua essa noção a mim; pois a origem da gravidade é o que não 

pretendo descobrir, e, portanto, levaria mais tempo para refletir a respeito 

dela.”7 

E ainda mais enfaticamente, em outra carta: 

“Que a gravidade seja inata, inerente e essencial à matéria, de forma que um 

corpo possa atuar sobre outro a uma distância através do vácuo, sem a 

mediação de qualquer outra coisa, por e através da qual a sua ação e força 

possa ser transportada de um para outro, é para mim um absurdo tão grande 

que acredito que nenhum homem dotado de uma faculdade competente em 

assuntos filosóficos possa nele recair. A gravidade deve ser causada por um 

agente que atue constantemente de acordo com certas leis; mas, se este 

agente é material ou imaterial, deixo para a consideração dos meus leitores.”8 

Em uma tentativa de explicar como funcionava a gravidade, em uma seção 

intitulada “Da gravidade e da leveza”, Newton especula que a gravidade poderia ser 

produzida por um tipo de éter corrente que viria do espaço em direção à Terra.  

“A matéria que causa a gravidade deve passar por todos os poros de um 

corpo. [...] ela deve descer muito rápida e prontamente, como se evidencia 

pela queda dos corpos e pela grande pressão em direção à Terra. Deve subir 

de uma forma diferente da que desce, ou então teria, para elevar os corpos, 

uma força igual à que tem para empurrá-los para baixo e assim, não haveria 

gravidade. Ela deve ascender com uma consistência mais maciça do que 

quando desce...”9 

Newton não tinha a intenção de definir a origem da gravidade, mas sim sua 

configuração, há agora o empasse de descobrir como se dá a gêneses desta que é 

a ação à distância. Essa era a concepção que foi compreendida e disseminada na 

Europa no início do entendimento sobre ação a distância, que era espalhado por 

uma diferença de interpretação, mas que fez toda diferença ideológica no cenário 

                                                            
7 Apêndice histórico e explicativo do Principia, Newton, 2002, p.306 
8 Apêndice histórico e explicativo do Principia, Newton, 2002, p.307 
9 Newton, in Cohen & Westfall, 2002, p.24 



22 
 

dos questionamentos filosóficos. Surge, então, um novo questionamento: como 

deve ser a natureza da interação entre as massas? 

 

Ação mediada a distância 

 

Alguns exemplos de interações que parecem a distância podem ser 

entendidos como interações de contato entre os objetos, sendo mediadas por um 

meio intermediário. Imagine que uma pessoa “A” emite um som chamando uma 

pessoa “B” que se encontra distante. O som é transmitido no ar, na água, ou em 

qualquer meio por intermédio das condensações e vibrações das partículas 

pertencentes ao meio. Ou seja, uma sucessão de contatos entre as partículas envia 

um sinal de uma para outra pessoa. Então uma interação que acontece a distância 

pode ser entendida como uma interação de contato entre algo que pode transmitir 

a interação. 

Sendo muito difícil, para Newton e para vários outros pesquisadores, aceitar 

a suposição de uma quantidade como a gravidade como uma propriedade inata da 

matéria, Newton semeia uma investigação nos pesquisadores mais jovens, não só 

com relação a interação gravitacional, mas também nas interações elétricas e 

magnéticas. Tanto por uma genialidade prática quanto por uma ausência de base 

matemática refinada e usando ideias inspiradas nos turbilhões, Michael Faraday 

cria a ideia de linhas de força para explicar um possível transmissor da ação a 

distância. Atualmente, presume-se que essas interações sejam transmitidas a parte 

de campos elétricos e magnéticos que se espalham nos aos redores das cargas e 

ímãs levando a interação, à velocidade da luz, para outras cargas e ímãs nas 

redondezas dos primeiros. Sabendo hoje que a velocidade da luz é finita e a maior 

encontrada até os dias atuais, é importante perceber que a comunicação entre as 

cargas/ímãs não é instantânea.  

Assim também podemos pensar que a interação entre as massas deve seguir 

a mesma natureza (vide ondas gravitacionais que comprovam as teorias de 

Einstein). 
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“No caso da força gravitacional, por exemplo, pode-se supor, como na teoria 

da relatividade geral de Einstein (1879-1955), que não existe interação direta 

entre duas massas A e B. Em vez disso, cada uma dessas massas curvaria o 

espaço ao seu redor (agente intermediário C), sendo que a outra massa 

interagiria com a curvatura do espaço-tempo ao seu redor. Neste caso a 

interação entre A e B seria interpretada como sendo uma ação intermediada 

pelo agente intermediário C, a curvatura do espaço-tempo.”10 

 Então Einstein, com sua distinta nova concepção da natureza, introduz uma 

nova filosofia aos antes absolutos e imutáveis espaço e tempo. Em sua visão, o 

tecido espaço-tempo se curva como um tecido de acordo com o quanto de massa 

se encontra estendido sobre o mesmo. Outras massas ao redor interagem então 

com o tecido encurvado, distorcendo-o e fazendo com que outras massas se 

aproximem. Tal aproximação é entendida como uma atração, porém não é mais do 

que uma visualização distorcida do problema. Uma explicação bastante razoável 

para tal fato é a seguinte: imagine, num espaço cartesiano, duas bolinhas que 

caminham paralelas entre si com velocidades constantes. A experiência nos diz que 

tais bolinhas nunca devem se aproximar, correto. Agora imagine que, ao invés do 

espaço cartesiano que conhecemos, essas bolinhas 

estivessem em uma espécie de esfera, como na figura.  

O que se espera que aconteça é o caminhar das 

bolinhas uma em direção a outra. Logo, para as mesmas, 

por algum motivo incompreendido, elas irão se atrair. 

Esta é a proposta da solução de Einstein para o problema 

de atração a distância dos corpos. Estes estão em um 

espaço encurvado que não é notável para os mesmos e 

essa curvatura causada pelas massas dos objetos é a responsável pela atração. 

Sendo essa uma nova e muito inesperada ideia de como a natureza funciona, 

há quem duvide destas ideias em uma primeira vista. E visto que nossa intenção é 

ensinar, deve haver um trabalho de convencimento com a mínima imposição de 

                                                            
10 Assis, 2006, p.93 
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raciocínios possíveis. Para tanto, é importante ressaltar que, a visão newtoniana de 

espaço e tempo como quantidades absolutas foi difícil de ser contrariada apenas no 

plano das ideias, e que para tal confirmação, houve também experimentação 

científica. Uma destas demonstrações é o experimento de Eddington. Se as massas 

realmente se atraem, objetos sem massa não devem ser atraídos. Mas que objetos 

não têm massa? A luz! Ou seja, a luz deve manter trajetórias retilíneas. Arthur 

Stanley Eddington foi o responsável por verificar que mesmo a luz era desviada pela 

influência gerada no tecido espaço-tempo, o que, para a teoria da ação direta a 

distância, é um nocaute. Dado que a luz não tem massa, deve mesmo haver então 

alguma curvatura na natureza para que até mesmo a luz seja retirada de sua 

trajetória usualmente retilínea. (Videira, 2005, pg. 85) Mesmo esse não sendo o 

primeiro dado científico confirmador da veracidade da teoria da Relatividade, é 

nessa teoria onde podemos discutir a genuinidade do espaço-tempo como uma 

trama maleável, onde essa depende de alguma maneira das massas que o 

permeiam. 

Ou seja, a ideia de uma ação direta e instantânea a distância é tão 

inconcebível para a ciência que esta hipótese foi descartada mesmo quando não 

havia melhores explicações para um corpo fazendo força sobre outro sem o toque. 

Desta forma, a busca para a resposta, hoje encontrada como o tecido espaço-tempo 

de Einstein, teve um duro processo de aceitação e amadurecimento. Este trabalho 

tem a intenção de mostrar que a chamada ação direta a distância foi uma 

interpretação equivocada de um texto de Cotes que toma força ao ser difundido no 

Principia. 

Para um conhecimento ainda mais aprofundado sobre quantidades como 

eflúvios, turbilhões e éteres, recomendo a leitura da dissertação de mestrado de 

Daniel Gardelli, 2004, Concepções de interação física subsídios para uma 

abordagem histórica do assunto no ensino médio. 
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4. Conclusão 

 

Após toda a contextualização das concepções sobre a interação entre corpos 

a distância, é importante que o professor saiba que irá encontrar dificuldade ao 

mencionar tais ideias para alunos, principalmente ao entrarmos na visão de Einstein 

sobre o espaço-tempo. Não deve haver receio em encontrar tais embates. A 

aceitação de novas ideias é sempre uma parte difícil da ciência. E mesmo os 

próprios pensadores Newton, Einstein, Faraday e Maxwell, hoje venerados no 

mundo científico, tiveram complicações para demonstrar suas visões de natureza. 

Para tanto, é também importante que aos alunos seja mencionado que estas 

são discussões filosóficas sobre o tema e, embora exista uma matemática por trás, 

ora respaldando, ora descobrindo novas possibilidades, a física vai além das meras 

construções numéricas. Esta apostila tem a intenção de desenvolver meios, sem a 

pretensão de se intrometer do planejamento único de cada turma, com os quais o 

professor pode tornar suas aulas mais cativantes, especialmente para públicos 

menos propensos a gostar de contas matemáticas, além de também construir 

historicamente os motivos que trouxeram a tona a errônea ideia de que um corpo 

pode executar força sobre um outro instantaneamente. 

Uma vez que intencionamos distribuir essa apostila no ensino médio, a 

mesma foi cedida para alguns professores de física atuantes no intuito de obter 

feedbacks construtivos do público alvo. Nesse sentido, várias foram as 

contribuições para um melhor aproveitamento do tema, infelizmente tão pouco 

citado até mesmo nos cursos superiores. 

E para aquele que deseja uma visão ainda mais aprofundada do tema 

discutido aqui, deixo como indicação de leitura a tese de mestrado de Daniel 

Gardelli, 2004, Concepções de interação física subsídios para uma abordagem 

histórica do assunto no ensino médio. Uma obra incrível que detalha muito bem 

cada período filosófico desde Gilbert até Einstein.  
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