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1 - O heliocentrismo, a revolução copernicana,  e a criação da mecânica

• Coerência do geocentrismo e da física aristotélica

• A ausência de efeitos observáveis da rotação da Terra

• O papel de Galileu e de Kepler

• A busca por Galileu de uma prova irrefutável da 
rotação da Terra

• A sobrevivência do modelo de Tycho Brahe

• O declínio da autoridade da cosmologia e da física 
aristotélicas

• Descartes, Huygens, Hooke

• Newton e o coroamento da revolução copernicana

• O que estava em jogo na condenação de Galileu?

• Força gravitacional, espaço e tempo absolutos



2 - As certezas postas em questão

• Entre 1900 e 1927, os físicos elaboraram duas novas 
teorias científicas, a relatividade (especial e geral) e a 
quântica, que representaram mudanças conceituais 
profundas em relação à mecânica newtoniana.

• Nos dois casos, os cientistas lidavam com fenômenos 
muitos distantes daqueles que tinham estado na base 
da criação da mecânica no século XVII. 

• Mais importante que o detalhe dessas inovações 
conceituais, interessa-nos aqui acentuar que a 
relatividade e a quântica nos mostraram que muitos 
dos pressupostos das teorias físicas aceitos até então 
dependiam de opções que não estavam baseadas em 
observações experimentais nem eram fruto dos 
processos indutivos.



2 - As certezas postas em questão

• Exemplos desses pressupostos são o tempo e o espaço 
absolutos, a igualdade entre massa inercial e gravitacional, 
e a representação da energia e da ação como grandezas 
contínuas.

• Alguns desses pressupostos geraram controvérsias quando 
foram introduzidos. O sucesso do newtonianismo levou, 
entretanto, a um apaziguamento dessas controvérsias.

• Note-se, não obstante, que nenhuma dessas teorias 
abalava a boa adequação empírica das teorias da física 
clássica quando consideramos os fenômenos na escala 
macroscópica e com velocidades pequenas comparáveis 
com a da luz, próprios da nossa experiência cotidiana. As 
novas teorias físicas trouxeram, assim, implicações 
filosóficas de largo alcance, além daquelas implicadas nas 
próprias inovações conceituais.



2 - As certezas postas em questão

A adequação 
empírica deixou de 
ser sinônimo de 
verdade A noção de 
verdade  foi posta 
em questão.
Passamos a 
considerar como 
provisórios os 
fundamentos das 
teorias atualmente 
aceitas. 

Compreender a 
dinâmica pela qual 
as teorias 
científicas podem 
mudar e o estatuto 
epistemológico 
dessas teorias e 
conceitos passou a 
chamar a atenção 
dos filósofos ao 
longo do século XX. 



2 - As certezas postas em questão

• A história da física tem mostrado como a ciência pode se 
desenvolver em meio a acirradas divergências. O exemplo 
mais notável é a controvérsia sobre os fundamentos da 
teoria quântica. 

• Trata-se de uma controvérsia que mescla questões 
científicas com outras de forte conteúdo filosófico. E trata-
se de uma controvérsia que tem levado a um crescimento 
do nosso conhecimento sobre a própria teoria quântica. 
Fenômenos como a não-localidade, ou o emaranhamento, 
e a descoerência quânticas emergiram como fruto dessa 
controvérsia.

• Essa controvérsia é um exemplo de como os dados dos 
experimentos não determinam de modo unívoco uma 
única representação da realidade. Várias são as 
interpretações da teoria quântica igualmente compatíveis 
com os dados experimentais.



3 - Ciência e a ética na história do século XX

• As relações entre a ciência e a guerra não 
começaram nem com a física nem com a 
segunda guerra mundial. Todavia, nesse 
episódio histórico essas relações atingiram um 
patamar qualitativamente novo com a 
produção da primeira bomba atômica e com o 
desenvolvimento do radar.

• Os dilemas éticos na produção e no uso da 
primeira bomba atômica.

• A corrida armentista e a física no contexto da 
guerra fria.
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3 - Ciência e a ética na história do século XX

• As armas atômicas cindiram irreversivelmente os 
físicos, cisão que atingiu o seu ápice em fins da 
década de 1960 quando um número expressivo 
de cientistas conduziam pesquisas para uso na 
guerra contra o Vietnam, enquanto outros tantos 
se opunham a tais procedimentos.

• Tal cisão explodiu nos grandes conflitos político-
estudantis de 1968, especialmente nos campi das 
universidades norte-americanas.

• Mesmo a mais pura das atividades de pesquisa 
científica carrega consigo uma ambiguidade 
intrínseca. 



3 - Ciência e a ética na história do século XX

• Não só a física no século XX desencadeou 
reflexões sobre a ética na produção da ciência.

• Biologia e manipulações genéticas.

• Ciências ambientais, desastres ambientais e 
aquecimento global.

• O cientista precisa combinar o exercício da 
liberdade, conquistada historicamente em 
embates como o de Galileu com a Santa 
Inquisição, com a responsabilidade social pelas 
implicações inerentes a suas atividades.


