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Pontos para discussão em sala

Grécia antiga

Atenção: o número de pontos nesta lista é bem maior do que o que se poderia
discutir em uma aula. Sugiro que os alunos escolham aqueles que lhes pareçam
mais interessantes e os proponham para discussão em aula. Outros pontos pro-
postos também são bem-vindos.

PRÉ-SOCRÁTICOS

Ponto 1. Os problemas colocados pelos pré-socráticos eram f́ısicos ou filosóficos?
Ou, existe uma separação clara entre f́ısica e filosofia? Esses problemas eram:

(a) Qual a natureza, ou essência, última das coisas? Como o mundo é de verdade,
a despeito das aparências percebidas pelos sentidos?

(b) Como explicar as mudanças observadas no mundo?

(c) Qual a maneira adequada de abordar essas questões? Por observação? A
partir das idéias e noções do senso comum? Por experimentação? Pelo uso
da razão (lógica)? Pela construção de modelos matemáticos? Por todas as
acima?

Ponto 2. A teoria de que tudo o que existe teve ou tem um prinćıpio (arché)
material comum não implica necessariamente que essa matéria original persista
como constituinte das coisas durante as transformações pelas quais elas passam
em sua existência. Que posśıveis teorias sobre a constituição das coisas podem
ser concebidas?

Ponto 3. Heráclito argumentava que nada persiste de fato e que tudo está em
constante transformação de acordo com uma ordem interna que ele denominou
logos. Isso poderia ser considerado como uma antecipação do conceito moderno
de que as leis da natureza, que descrevem como as coisas mudam, são mais
importantes do que o que de fato muda?

Ponto 4. Alguns pré-socráticos perceberam que a adoção de certas premissas
tidas como óbvias pelo senso comum poderia levar a sérios problemas de lógica.
Exemplos são:

(a) Não se pode ir de A a B sem passar por todos os pontos entre A e B;

(b) As coisas são como as vemos, ouvimos, sentimos e cheiramos, ou seja, como
são percebidas por nossos sentidos.

Até que ponto a adoção de premissas baseadas no senso comum pode ser pre-
judicial ou benéfica para o desenvolvimento de teorias f́ısicas? Como proceder
quando uma teoria f́ısica se depara com problemas de lógica e de definição de
conceitos?

Ponto 5. Como o conceito de “átomo” dos pré-socráticos Leucipo e Demócrito
se compara com o conceito moderno? Discuta também o conceito de “vazio”.
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Ponto 6. Como conciliar a hipótese materialista de um universo mecânico (feito
de átomos ou outras substâncias materiais) com a noção de livre-arb́ıtrio?

Ponto 7. Qual o papel da matemática na f́ısica? Veja também o Ponto 3 dos
Heleńısticos.

PLATÃO E ARISTÓTELES

Ponto 1. Segundo a tradição, Platão teria escrito sobre a porta de entrada da
Academia a seguinte frase: “Que ninguém ignorante em geometria entre aqui”.
A geometria, portanto, tinha um papel muito importante na concepção de Platão
sobre o mundo.

(a) Identifique os elementos geométricos nas teorias de Platão sobre a estrutura
da matéria e a organização do cosmos;

(b) Faça uma análise cŕıtica dessas teorias: até que ponto elas podem ser conside-
radas como avanços ou retrocessos em relação às teorias dos pré-socráticos?

Ponto 2. Platão justifica o seu modelo para o universo, baseado em esferas e
movimentos circulares uniformes, usando argumentos essencialmente estéticos
e morais (beleza, bondade). Comente sobre o papel produtivo, caso haja, que
argumentos desse tipo podem ter em f́ısica. Há outras instâncias na história da
f́ısica em que argumentos explicativos dessa natureza foram usados?

Ponto 3. Compare e comente sobre as concepções de Platão e Aristóteles sobre
como o conhecimento cient́ıfico pode ser adquirido.

Ponto 4. A f́ısica aristotélica é uma concepção ingênua? Comente.

Ponto 5. Como era o conceito de espaço para Aristóteles? Como este conceito
se compara com o dos atomistas?

Ponto 6. Faça uma busca pela internet ou em bibliotecas e tente encontrar como
Platão e Aristóteles concebiam o fenômeno da visão. Compare e comente a
respeito dessas concepções.

Ponto 7. Para Aristóteles, o meio no qual um projétil (executando movimento
forçado) se move fornece, de alguma maneira, a força necessária para manter o
projétil em movimento. Mas para ele, também, o meio oferece uma resistência ao
movimento. Comente sobre esse papel dual que o meio tem para o movimento
em Aristóteles: como sustentador do movimento, mas também oferecendo re-
sistência a ele.

Ponto 8. Comente sobre o conceito de vácuo para Aristóteles e como ele mos-
trou que esse conceito levava a incoerências. Faça buscas pela internet (Go-
ogle Acadêmico, Google Livros) ou em bibliotecas para encontrar textos de
Aristóteles sobre o assunto.
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PERÍODO HELENÍSTICO

Ponto 1. Pode-se dizer que, de certa forma, a doutrina da “guinada” ou “de-
clinação” de Epicuro introduz um elemento “probabiĺıstico” na teoria sobre a
criação do mundo?

(a) Para ajudá-lo em seu comentário, leia o artigo de Siqueira-Batista et al., “O
Atomismo de Lucrécio: F́ısica e Descontinuidade”, Physicae:19-22, 2003.
dispońıvel na internet em
https://physicae.ifi.unicamp.br/physicae/article/view/physicae.4.4.

Ponto 2. O modelo heliocêntrico de Aristarco de Samos foi rejeitado por prati-
camente todos os grandes astrônomos do peŕıodo heleńıstico. Baseado nas pos-
sibilidades de conhecimento técnico da época, o que você acha sobre a sensatez
da escolha deles?

Ponto 3. Einstein tomou contato com o livro Elementos de Euclides aos 12 anos.
A respeito desse livro, Einstein disse “Se Euclides não conseguiu despertar o
vosso entusiasmo juvenil, então é porque não nesceram para ser pensadores ci-
ent́ıficos”. Comente a respeito dessa observação (textos sobre os Elementos
podem ser acessados nos links abaixo.

(a) http://www.contrapontoeditora.com.br/arquivos/artigos/201008020426300.Euclides_

e_a_geometria.pdf

(b) http://oestadodaarte.com.br/os-elementos-de-euclides/

Ponto 4. Arquimedes é considerado por muitos como o inventor da modelagem
matemática em f́ısica e dos métodos matemáticos necessários para esse tipo de
abordagem. Leia textos sobre Arquimedes e seus trabalhos e comente sobre essa
afirmação.

(a) http://www.mikeraugh.org/Talks/UNM-2012-LawOfTheLever.pdf

(b) https://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/1.1306365

(c) https://www.ifi.unicamp.br/~assis/Arquimedes.pdf

Ponto 5. Alguns historiadores da ciência dizem que Herão de Alexandria cons-
truiu a primeira máquina a vapor da história, embora com vários erros de design.
Outros historiadores argumentam que Herão não queria fazer máquinas, nem
como brinquedos, mas mostrar experimentalmente que a teoria do movimento
de Aristóteles possui falhas. Leia o texto de Paul T. Kayser dispońıvel no link
abaixo e comente a respeito.

(a) https://www3.nd.edu/~powers/ame.20231/keyser1990.pdf
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Ponto 6. A biblioteca e o museu de Alexandria, fundados e mantidos pela dinas-
tia ptolomaica que governou o Egito durante o peŕıodo heleńıstico, foram não
apenas repositórios do conhecimento existente à época, mas centros ativos de
pesquisa e ensino. Comente sobre a importância da existência de instituições
como a biblioteca de Alexandria para a manutenção e o avanço do conhecimento
humano.

(a) https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alexandria

(b) https://www.youtube.com/watch?v=TK5zppZzUy4

Ponto 7. O seguinte trecho é uma versão resumida de uma passagem sobre a
filosofia ateniense do livro de H. Floris Cohen, The Rise of Modern Science
Explained, Cambridge University Press, 2015. pp. 12–14. Apesar das diferenças
irreconciliáveis entre as quatro escolas filosóficas atenienses (Academia, Liceu,
Jardim de Epicuro e Stoa), elas tinham algo em comum: a maneira como o
conhecimento era estruturado. Cada uma delas assumia um pequeno número
de primeiros prinćıpios como base para a natureza e a constituição do mundo.
Cada conjunto de primeiros prinćıpios era considerado como auto-evidente, de
maneira que sua veracidade não podia ser questionada ou refutada. Para cada
uma das escolas, cada fenômeno observado podia ser perfeitamente encaixado
e entendido dentro do arcabouço conceitual determinado por seus respectivos
primeiros prinćıpios. A certeza indubitável de cada conjunto separado de pri-
meiros prinćıpios acabou levando ao surgimento de outra escola em Atenas, a
dos céticos, fundada por Pirro. A existência de quatro sistemas pretensamente
completos para os fenômenos naturais, cada um reivindicando certeza total, su-
geriu a Pirro que os seres humanos jamais poderiam obter conhecimento verda-
deiro. Em função disso, o ceticismo caminhou para uma posição conhecida como
“suspensão do julgamento”: não podemos, com nenhum grau de certeza, fazer
quaisquer generalizações sobre as coisas que não podemos observar diretamente;
estamos limitados apenas a fazer afirmações do tipo “posso ver e sentir que está
chovendo”. Comente sobre isso.

Ponto 8. Em um famoso ensaio sobre a natureza da teoria em f́ısica, publicado
em 1908, o f́ısico francês Pierre Duhem defendeu sua tese central de que os f́ısicos
devem se ocupar dos fenômenos e evitar a tentação de conhecer a estrutura da re-
alidade, pois isso só os iria enredar em disputas estéreis além de sua competência
(Duhem, P. ΣΩZEIN TA ΦAINOMENA: Essai sur la notion de théorie phy-
sique de Platon à Galilée, 1908. Em português, “Salvar os Fenômenos: En-
saio sobre a noção de teoria f́ısica de Platão a Galileu”). Nesse ensaio, Duhem
destacou especialmente a situação da astronomia. Segundo ele, “As hipóteses
astronômicas são simples ferramentas para salvar os fenômenos; desde que elas
sirvam a este fim [descrever e prever as posições observadas dos corpos celes-
tes], elas não precisam ser verdadeiras e nem mesmo prováveis.”À luz da visão
de Duhem, como você interpreta o modelo astronômico ptolomaico? Critique e
comente.
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Pontos sugeridos pelo Eduardo Lopes Dias

Ponto 1. Como as concepções f́ısicas dos filósofos antigos serviam de alicerces e
justificativas para suas concepções éticas e morais?

Ponto 2. Como muitos conceitos desenvolvidos na Grécia antiga são claramente
análogos a conceitos f́ısicos realmente adotados pela ciência moderna, como en-
tropia, caos, energia e outros?
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