
v.21 n.6 2010

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física
UFRGS

Introdução à modelagem científica

Rafael Vasques Brandão
Ives Solano Araujo
Eliane Angela Veit



Textos de Apoio ao Professor de Física, v.21 n.6, 2010. 
Instituto de Física – UFRGS 

Programa de Pós – Graduação em Ensino de Física 
Mestrado Profissional em Ensino de Física 

 
 

Editores: Marco Antonio Moreira 
        Eliane Angela Veit 

 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Setor de Processamento Técnico 

Biblioteca Professora Ruth de Souza Schneider 
Instituto de Física/UFRGS 

 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Setor de Processamento Técnico 

Biblioteca Professora Ruth de Souza Schneider 
Instituto de Física/UFRGS 

 
 B819i   Brandão, Rafael Vasques 
 

Introdução à modelagem científica  /  Rafael Vasques 
Brandão, Ives Solano Araújo, Eliane Angela Veit  – Porto 
Alegre: UFRGS, Instituto de Física, 2010. 

49 p.; il. (Textos de apoio ao professor de física  /  Marco 
Antonio Moreira, Eliane Angela Veit, ISSN 1807-2763; v. 21 , 
n.6) 

 
 
1. Ensino de física  2. Modelos científicos   3. Formação 

de professores  I. Araújo, Ives Solano  II. Veit, Eliane Angela       
III. Título  IV. Série. 

 
PACS: 01.40.E 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO À MODELAGEM CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL VASQUES BRANDÃO 

IVES SOLANO ARAUJO 

ELIANE ANGELA VEIT 



 
 
 

  

  



 TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA –  IF-UFRGS  –  BRANDÃO; ARAUJO e VEIT, v.21 n.6  2010 

 
	  

 

 
 

5 

 

SUMÁRIO 

 

Apresentação .................................................................................................................. 7 

1. Conhecimento científico: uma construção humana ..................................................... 9 

2. Fenômenos físicos e modelos científicos .................................................................. 15 

3. Idealizando a realidade ............................................................................................. 23 

4. O papel mediador dos modelos científicos: identificando referentes, relações, 
variáveis e parâmetros .................................................................................................. 27 

5. Confrontando teoria e realidade: a adequação dos resultados teóricos de modelos 
científicos aos dados empíricos .................................................................................... 33 

6. Validação, precisão, expansão e generalização de modelos científicos ................... 41 

Listas de Textos de Apoio ao Professor de Física ........................................................ 51 



 
 
 

  



 
 
 

  

 

 

 

 

 

Apresentação 

 

 O presente trabalho reúne uma série de seis textos que serviram de apoio aos 
professores de Física participantes da primeira edição do curso a distância Fenômenos físicos 
e modelos científicos. Esse curso foi concebido no âmbito de uma pesquisa em ensino de 
física, em nível de mestrado, realizada por Rafael Vasques Brandão, sob orientação da Profa. 
Dra. Eliane Angela Veit e do Prof. Dr. Ives Solano Araujo. 

 O objetivo da pesquisa era investigar a aprendizagem do campo conceitual da 
modelagem científica por parte de professores de Física do ensino médio e, mais 
especificamente, dos seus conhecimentos acerca dos seguintes conceitos associados à noção 
de modelo científico, no contexto da física: idealização, aproximação, referente, variável, 
parâmetro, domínio de validade, grau de precisão, expansão e generalização. 

 Para tanto, partiu-se da premissa de que a estratégia da modelagem científica pode 
contribuir não só para a aprendizagem de conceitos científicos e para a resolução de 
problemas, como também para a construção de concepções e competências associadas à 
natureza da Ciência e à prática científica contemporâneas. Tal estratégia tem como objetivo 
favorecer o desenvolvimento de concepções e competências associadas à natureza, à 
construção, à validação, à exploração e à revisão de modelos didático-científicos que, por sua 
vez, podem ser entendidos como versões didáticas de modelos científicos. 



 



 
 
 

  

 

1. Conhecimento científico: uma construção humana  

 

Como surgiu o Universo? Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Existe vida em 

outros planetas? À primeira vista, estas questões não parecem estar relacionadas com nossa vida 

cotidiana. Entretanto, perguntas fundamentais como estas sempre intrigaram a mente humana, algumas 

mais do que outras, e são objetos de estudo dos mais diversos campos do conhecimento. As fontes que 

mais se consolidaram na busca por respostas a estes questionamentos fazem parte ou do campo da 

ciência e tecnologia ou do campo da religião. Se por um lado a religião já possui as respostas que 

precisa, a ciência continua em busca de teorias que demonstrem ser cada vez mais frutíferas. Uma 

reflexão mais profunda deveria nos mostrar a existência de conexões, diretas e indiretas, entre 

consequências destes questionamentos e nossas ações sobre o mundo em que vivemos. Contudo, 

nosso objetivo aqui não é o de traçar paralelos entre ciência e religião. Nosso propósito restringir-se-á a 

uma análise sobre a natureza e a construção do conhecimento científico. Com isso não se quer dizer 

que faremos uma abordagem histórica sobre a evolução do pensamento científico, embora possamos 

nos valer de exemplos históricos para esclarecer aspectos que julgarmos relevantes. Na verdade, nossa 

intenção é discutir alguns fundamentos do conhecimento científico no âmbito dos seus pressupostos 

filosóficos, dos seus objetivos, do seu universo de discurso, das possíveis abordagens aos fenômenos 

de interesse, do papel das teorias e dos modelos científicos na sua construção, da formulação de 

hipóteses em suas previsões, enfim, alguns dos aspectos envolvidos nesta atividade humana. Mais 

especificamente, estamos interessados em discutir o papel da modelagem científica e a noção de 

modelo científico. Os modelos podem ser entendidos como os “blocos” fundamentais no processo de 

construção do conhecimento pela ciência. Aprofundando nossa discussão sobre o processo de 

modelagem científica, ou seja, de representação esquemática da realidade, passaremos a discutir 

questões referentes às idealizações, às aproximações e à validação dos modelos científicos. 

 

Antes de iniciar nossa análise sobre a natureza do conhecimento científico, cumpre ressaltar 

algumas diferenças fundamentais entre ciência básica e ciência aplicada. Não pretendemos separar 

atividades intimamente relacionadas, mas estabelecer critérios de demarcação explícitos para que não 

sejam feitas generalizações incorretas. Segundo Bunge (1989), a pesquisa científica, da natureza ou do 

homem, seja ela básica ou aplicada, consiste num processo de investigação sobre determinado objeto 

(ou fato) real ou suposto como tal, por exemplo: átomos, moléculas, células, sistemas, processos, 

máquinas, sociedades, etc. Tanto a ciência básica quanto a ciência aplicada utilizam-se dos mesmos 

métodos, compartilhando às vezes os mesmos fenômenos de interesse, mas geralmente com problemas 

e objetivos diversos. Tomemos o exemplo de um físico que estuda os fenômenos de interação da 

radiação com a matéria, apresentado em seu livro Ciência e Desenvolvimento (1989). Em princípio, o 

foco da pesquisa deste cientista não está voltado para a produção de um equipamento, embora se 

reconheça que dela possa resultar tal produto (ou algum serviço), como é o caso de uma técnica 
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inovadora de diagnóstico médico (a tomografia computadorizada, por exemplo). Seu objetivo maior é 

enriquecer o conhecimento pelo conhecimento. Este cientista produz conhecimento de base, ou seja, ele 

faz ciência básica. Agora, imagine outro físico que estuda o efeito fotoelétrico em diferentes materiais, 

utilizando radiação de frequência específica, com a finalidade de compreender melhor o princípio de 

funcionamento das células fotoelétricas. Este cientista realiza ciência aplicada, seja ela teórica ou 

experimental, na medida em que utiliza o conhecimento produzido pelo primeiro para a resolução de 

problemas práticos, e geralmente associados ao desenvolvimento tecnológico. Com isso não se quer 

dizer que esta atividade limita-se à aplicação de conhecimento, somente que seu foco está na aplicação 

do conhecimento. Por último, imagine um engenheiro elétrico que estuda células fotoelétricas não só 

para entender seu funcionamento, mas para empregá-las na fabricação de baterias utilizadas por 

satélites para o monitoramento de queimadas em florestas. Este pesquisador não produz conhecimento 

científico, e sim conhecimento técnico. Em suma, enquanto o pesquisador de ciência básica está 

preocupado em resolver problemas de ordem cognitiva, o pesquisador de ciência aplicada preocupa-se 

com questões de algum interesse social. Enquanto a ciência, básica ou aplicada, se propõe a descrever, 

explicar e predizer algo sobre a realidade, a tecnologia busca controlar alguns setores do mundo em que 

vivemos utilizando todo tipo de conhecimento, sobretudo o científico. Entretanto, ambas formulam 

hipóteses, modelos e teorias procurando verificá-los através de testes empíricos (observações e 

experimentos) e testes racionais (conceituais). 

 

Uma vez que tenhamos feito esta caracterização, ainda que superficial, podemos iniciar nossa 

análise sobre a típica atividade científica. Talvez, o questionamento inicial pudesse ser: afinal, por que os 

cientistas fazem ciência? E uma resposta poderia ser: em primeiro lugar, pela curiosidade em conhecer a 

realidade da melhor maneira possível; em segundo, por acreditarem na existência de uma realidade 

objetiva, isto é, uma realidade que existe independentemente da própria existência deles. Entretanto, 

mesmo que implicitamente, todo cientista deveria reconhecer suas limitações para conhecer esta 

realidade em sua totalidade. Esta é uma postura filosófica realista, mas não ingênua. Sem a assunção 

destas hipóteses a investigação científica tornar-se-ia sem sentido. Duas outras perguntas poderiam 

seguir-se imediatamente à primeira, façamos a segunda: qual o objetivo maior da ciência? Segundo 

Bunge (1974), o principal objetivo da ciência é apreender a realidade pelo pensamento. É trazê-la para 

um plano conceitual, ou seja, para um status onde possa ser apreendida não só pelos sentidos, mas 

pelas ferramentas conceituais (teorias e modelos) de que dispomos para interpretá-la adequadamente. É 

preciso que enriqueçamos nossa experiência perceptiva com conhecimento teórico no intuito de 

aprofundar nossa visão sobre o mundo real. Relegando o uso de teorias e modelos não é possível 

avançar em profundidade somente em superfície na produção do conhecimento. De que forma os 

cientistas fazem ciência? A ênfase do fazer científico está nas ideias mais do que nos sentidos. Mais 

explicitamente, as ferramentas conceituais a que me refiro dizem respeito à formulação de hipóteses, 

leis, teorias e modelos científicos. Esta concepção opõe-se à teoria empirista-indutivista do 

conhecimento, fortemente criticada por filósofos e historiadores contemporâneos. 
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Um dos expoentes modernos da concepção empirista-indutivista foi sem dúvida Francis Bacon 

(1561 – 1626) com sua obra Novum Organum (ou Verdadeiras indicações acerca da interpretação da 

natureza) de 1620. O empirismo-indutivismo é uma postura segundo a qual toda a forma de 

conhecimento, sem exceção, deriva da observação e da experimentação. Todo tipo de especulação, 

apriorística ou metafísica, deve ser desprezado. Segundo Bacon, a mente humana deve ser “purificada” 

de modo a proibir toda e qualquer atividade especulativa que a conduza por caminhos que não os da 

experiência. São os dados obtidos por meio de experimentos meticulosamente realizados que fornecem 

as bases do saber científico. É a partir de observações particulares que enunciados de alto nível (de 

generalidade) são formulados, isto é, leis, princípios e teoremas são “descobertos”. Com isso, a lógica 

indutiva torna-se a base do “método” de construção do conhecimento. É com base na indução que 

enunciados singulares são extrapolados para enunciados universais. Contudo, vejamos o exemplo 

clássico de Karl Popper (1902 – 1994) que demonstra a insustentabilidade do método indutivo. Não 

importa quão grande seja o número de cisnes brancos que venhamos a observar, em nenhum momento, 

com base numa argumentação lógica sustentável, podemos inferir destas observações o enunciado 

universal de que todos os cisnes existentes na natureza são brancos. Entretanto, a postura empirista-

indutivista concede a esta asserção o máximo grau de verdade. A experiência é a única fonte de 

validação do conhecimento. Mas os problemas não cessam por aí. Neste caso, rigorosamente falando, 

existem infinitas generalizações possíveis que não esta, por exemplo: 1) todos os cisnes existentes na 

natureza são ou brancos, ou pretos; 2) todos os cisnes existentes na natureza são ou brancos, ou 

pretos, ou vermelhos; etc. Mas deixemos de lado as críticas à concepção empirista-indutivista do 

conhecimento para retomarmos nosso objetivo. Estávamos a questionar sobre o modo como os 

cientistas fazem ciência. 

 

A construção do conhecimento teórico se constitui por ideias que se vinculam com o auxílio da 

lógica e que devem, na medida do possível, ser expressas em linguagem matemática. Segundo Bunge 

(apud. Cupani e Pietrocola, 1999), a Lógica e a Matemática são tidas como ferramentas universais na 

produção deste conhecimento teórico. E como se constituem estas ideias? Todas as formas de 

conhecimento, inclusive o produzido pela ciência, baseiam-se na formulação de hipóteses. Nas ciências 

fatuais (naturais e sociais) as hipóteses são concebidas como conjecturas iniciais a respeito de fatos 

reais ou supostos como tais. Entretanto, para ser considerada científica, uma hipótese precisa ter 

coerência (ser logicamente bem formulada), ser precisa e suscetível à comprovação empírica, ainda que 

não de forma direta. Adicionalmente, é desejável que a hipótese seja compatível com grande parte do 

conhecimento científico previamente estabelecido. Estes requisitos de cientificidade, embora 

necessários, de modo algum são suficientes quando alcançados de modo independente. Além disto, 

neste processo de construção do conhecimento os cientistas utilizam analogias, simulações e 

representações, porém sempre com o intuito de conceber ou transformar ideias. 
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Porém o saber científico não para por aí. A formulação de hipóteses é apenas o primeiro passo 

de uma longa trajetória. A racionalidade da ciência está em produzir sistemas de ideias logicamente 

organizados, isto é, em formular teorias científicas capazes de produzirem explicações aproximadas de 

setores específicos da realidade. Não obstante, é preciso que se diga que as explicações fornecidas 

pelos cientistas estão sempre impregnadas de imperfeições e não passam de representações simbólicas 

aperfeiçoáveis destinadas a produzir explicações de fatos reais. Tomemos um exemplo conhecido de 

todos: a Lei da Gravitação Universal. Com base no seu enunciado, Newton foi capaz de explicar o 

movimento dos planetas do Sistema Solar com grande precisão. Mais tarde, Albert Einstein, ao formular 

as bases da Teoria Geral da Relatividade (TGR), reescreveu a Lei da Gravitação Universal de maneira 

mais geral. Isto não significa que a explicação científica de Einstein seja a verdadeira lei universal e que 

devemos dar este assunto por encerrado, uma vez que, apesar de sua originalidade e fertilidade, a TGR 

precisa ser aperfeiçoada, por exemplo, tornando-se compatível com a Mecânica Quântica. Além disto é 

importante salientar que a gênese da TGR estava em um problema teórico que Einstein considerava 

extremamente relevante: a equivalência entre a massa inercial (massa referida na Segunda Lei de 

Newton) e a massa gravitacional (massa referida na Lei da Gravitação Universal de Newton). Esta 

equivalência não era necessária segundo a Mecânica Clássica e o próprio Newton já havia notado que 

se tal equivalência fosse verdadeira, ela não seria explicada por sua teoria. 

 

Segundo Bunge (1974), no processo de teorização, que implica sempre numa tentativa de trazer 

a realidade para um plano conceitual, é possível seguir por um ou outro “caminho teórico”, a saber: (a) 
pode-se desejar construir teorias do tipo representacionais, em que se opta por uma descrição detalhada 

e profunda de alguns aspectos da realidade, mediante a introdução de variáveis hipotéticas, de modo a 

explicitar os mecanismos mais internos (não-observáveis) dos sistemas físicos; ou (b) pode-se desejar 

construir teorias do tipo fenomenológicas, onde a escolha é por uma abordagem mais direta, isto é, mais 

próxima dos dados empíricos e que faz uso somente de variáveis externas (observáveis) do tipo entrada-

e-saída (E-S), de modo a descrever o comportamento externo do sistema físico. Para exemplificar as 

duas abordagens, analisemos algumas teorias da Física: Cinemática, Ótica Geométrica, Termodinâmica, 

Dinâmica, Ótica Física e Mecânica Estatística. As três primeiras são tipicamente teorias 

fenomenológicas, enquanto as últimas três são exemplos de teorias representacionais. Tanto a 

Cinemática quanto a Dinâmica buscam explicações para o movimento dos corpos, isto é, pronunciam-se 

sobre os mesmos fenômenos de interesse. Enquanto a Cinemática descreve o comportamento do 

sistema somente com base em variáveis do tipo entrada (tempo) e saída (posição, velocidade e 

aceleração), a Dinâmica procura inferir sobre as causas do movimento, ou seja, as forças responsáveis 

pelo estado de variação do movimento. De modo semelhante, tanto a Ótica Geométrica quanto a Ótica 

Física procuram explicar os mesmos fenômenos luminosos. Enquanto a primeira é conhecida como a 

teoria dos raios luminosos, a segunda faz suposições acerca da natureza e da estrutura da luz. O 

mesmo vale para a Termodinâmica e para a Mecânica Estatística. Enquanto a primeira estabelece 

relações entre variáveis macroscópicas (pressão, volume e temperatura) que descrevem o 
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comportamento global do sistema termodinâmico, a segunda procura fazer inferências sobre o 

movimento dos constituintes do sistema em nível microscópico. Em suma, em ciência é possível lidar 

com os mesmos fenômenos de interesse sob diferentes (mas complementares) enfoques, o que nos leva 

a formular questões-foco inteiramente diversas e, por consequência, a produzir diferentes explicações 

para as mesmas situações-problema. 

 

Considerações Finais 

 

A tentativa de apreender conceitualmente a realidade não é uma função que possa ser atribuída 

exclusivamente às teorias científicas. Estas, por sua vez, exercem papel fundamental na orientação, na 

reformulação e na proposição de novos problemas, linhas de pesquisa e campos da ciência, como é o 

caso de teorias revolucionárias que acabam por reorientar o curso do pensamento científico (Kuhn, 

2006). Segundo Bunge (1989), atualmente, os campos da ciência ultrapassam de dois mil. A cada dia 

surgem novas teorias científicas e com elas a necessidade cada vez maior de unificação. Então, a quem 

mais se deve atribuir o papel de representar a realidade? Aos modelos científicos. Embora as teorias 

desempenhem um papel fundamental no contexto científico, por si sós, de nada valem no sentido de que 

não possuem referentes reais diretos e, por isso, não se aplicam diretamente às coisas do mundo real. 

No extremo oposto, os dados empíricos apesar de muito próximos da realidade não são passíveis de 

serem inseridos em sistemas lógicos para gerar conhecimento. Cabe aos modelos mediar a relação 

entre teoria e realidade. Porém, o termo “modelo” suscita uma variedade de sentidos em ciência devido 

às diversas acepções a ele atribuídas, o que causa grande confusão até mesmo entre os cientistas. Por 

isso é preciso explicitar de antemão o que nos vêm à mente quando pensamos em modelos, e mais 

precisamente, em modelos científicos. Partiremos de uma concepção demasiada simples que 

refinaremos na medida em que nosso curso avançar. 

 

 

Referências 

 

• BACON, F. Novum organum. Nova Atlântida. São Paulo: Editora Nova Cultural. 1999. 255 p. 

(Os pensadores) 

• BUNGE, M. Teoria e realidade. São Paulo: Perspectiva, v. 72. 1974. 243 p. (Debates) 

• BUNGE, M. Ciência e desenvolvimento. São Paulo: Itatiaia Limitada, v. 11. 1989. 136 p. (O 

homem e a ciência) 

• CUPANI, A.; PIETROCOLA, M. A Relevância da epistemologia de Mario Bunge para o ensino de 

ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, número especial, p. 

100-125, Jun. 2002. 



 TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA –  IF-UFRGS  –  BRANDÃO; ARAUJO e VEIT, v.21 n.6  2010 

 
	  

 

 
 

14 

• KUHN, T. S., A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, v. 115. 2006. 

260 p. (Debates) 

• POPPER, K. R. Conjecturas e refutações. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1972. 

449 p. (Pensamento Científico) 

• SILVEIRA, F. L.; OSTERMANN, F. A insustentabilidade da proposta indutivista de “descobrir a 

lei a partir de resultados experimentais”. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, 

v. 19, número especial, p. 7-27, Jun. 2002. 



 
 
 

  

2. Fenômenos físicos e modelos científicos  

 

Quando nos referimos à modelagem científica estamos pensando no processo de criação de 

modelos científicos com a finalidade de apreender a realidade pelo pensamento. Em outros termos, 

estamos pensando no processo de reconstrução conceitual da realidade por meio de representações 

que podem ser tão elaboradas quanto possíveis. Daqui para frente, os termos “modelagem” e 

“representação” poderão ser entendidos como sinônimos. Iniciaremos com uma ideia simplificada de 

modelo científico que refinaremos na medida em que nossa discussão evoluir. Nossa estratégia 

consistirá em dar sentido ao conceito de modelo científico a partir de situações que serão 

problematizadas no contexto das Ciências Naturais em geral e da Física em particular. Segundo Bunge, 

dentro desse contexto, o termo “modelo” assume dois sentidos principais, a saber: “o modelo enquanto 

representação esquemática de um objeto concreto e o modelo enquanto teoria relativa a esta 

idealização” (Bunge, 1974, p. 30). 

 

Nesse sentido, o termo modelo conceitual pode ser entendido como uma representação 

simplificada, idealizada, de um sistema ou fenômeno natural. Vejamos o exemplo abaixo. 

 

Considere a foto de um homem, um manequim de plástico e um 

macaco. Qual desses modelos é o mais adequado para representar um 

homem? A resposta é: depende. A foto deve ser um bom modelo para um 

pintor, pois retrata a fisionomia da pessoa. O manequim é uma representação 

tridimensional do corpo humano, sendo um bom modelo para um alfaiate. Já o 

macaco é fisiologicamente semelhante ao ser humano e deve ser o modelo 

preferido por um biólogo (MONTEIRO, 2006, p. 44). 

 

Este exemplo ilustra uma ideia muito importante quando se trabalha com modelagem: a de que não 

existem modelos corretos, mas sim adequados. Alguns modelos conceituais são mais adequados do que 

outros por enfatizarem certos aspectos negligenciados pelos demais. Assim, um modelo científico pode 

ser entendido como uma representação simplificada, idealizada, de um sistema ou fenômeno natural, 

aceita pela comunidade científica. 

 

Por “representação simplificada” queremos dizer que os modelos científicos não são, e jamais 

serão, uma descrição especular (exata) da natureza. Isso ocorre pelo simples fato de que o homem é 

limitado para descrever a realidade em sua totalidade. Embora a modelagem seja uma ferramenta 

essencial para dar sentido ao mundo em que vivemos, somos incapazes de abordar a realidade de 
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maneira holística, com toda sua riqueza e complexidade. Mas não devemos desesperar. “A conquista 

conceitual da realidade começa, o que pode parecer paradoxal, por idealizações” (Bunge, 1974, p. 13). 

 

Por “aceita pela comunidade científica” queremos dizer que os modelos científicos devem ser 

comunicáveis e consensuais. Todo modelo científico deve ser formulado com clareza e precisão a fim de 

que sua adequação aos fatos possa ser criticada, estimada e verificada. A importância da criticabilidade 

e do consenso na construção e análise de modelos científicos evidencia outro aspecto importante da 

atividade científica: o trabalho colaborativo. “Ainda que alguns progressos sejam decorrentes da 

inspiração, e muito esforço, de algum cientista em particular, o saber científico é uma construção 

eminentemente coletiva, onde aquilo que é definido como “conhecimento científico” tende a ser 

duradouro, apesar de inegavelmente evoluir ao longo do tempo” (Veit e Araújo, 2004). 

 

No processo de modelagem o cientista é “livre” para decidir o que considera ser essencial e para 

ignorar o que lhe parece irrelevante na descrição dos fatos. Este processo em nada difere da atividade 

de um artista plástico que pretende esculpir uma estátua ou de um pintor que deseja representar os 

traços marcantes de uma criatura. Entretanto, a criação de modelos conceituais pressupõe a existência 

de objetivos realísticos. Com isso não se quer dizer que o modelo em si não possa carecer de 

fundamento na realidade. Vejamos o modelo geocêntrico de Ptolomeu para o movimento dos planetas 

que perdurou por mais de 13 séculos. Com o passar dos anos as observações astronômicas tornaram-

se cada vez mais precisas. Ptolomeu, a fim de não abandonar sua hipótese inicial de que os planetas 

moviam-se em circunferências, precisou aperfeiçoar (complicar) seu modelo para adequá-lo aos dados 

observacionais. A “versão” mais completa e eficiente do modelo geocêntrico era capaz de prever 

razoavelmente bem a posição dos planetas através de uma intrincada combinação de círculos (epiciclos 

e deferentes) que foram sendo incorporados ao movimento de cada um dos planetas (Oliveira e Saraiva, 

1997). Hoje sabemos que o modelo geocêntrico estava alicerçado em hipóteses não condizentes com a 

realidade, embora tivesse sucesso na predição dos fatos. 

 

Em Física, ainda que não representem exatamente a realidade, modelos científicos consistem de 

proposições semânticas, de representações externas (como gráficos, tabelas, diagramas, etc.) e de 

modelos matemáticos que são formulados com o intuito de descrever e predizer o comportamento de 

sistemas e fenômenos no mundo real. Um modelo matemático é um tipo de representação simbólica que 

faz uso de entes matemáticos como matrizes, funções, operadores, etc. Em Ciências, de grande 

interesse são os modelos matemáticos que representam sistemas dinâmicos. Um modelo de sistema 

dinâmico pode ser entendido como um conjunto de relações matemáticas entre as grandezas que 

descrevem o sistema e o tempo, considerado como variável independente. Como exemplo, considere 

uma quantidade de determinada espécie de bactérias. Imagine que estejamos interessados em 

determinar o tempo em que esta população de bactérias duplica. O modelo de Malthus (1766 – 1834), 
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que descreve o comportamento de uma população de indivíduos distribuídos uniformemente numa dada 

região do espaço, relacionando a variação no tempo do número de indivíduos num certo instante t com 

as taxas de nascimento e morte, fornece uma resposta “aproximada” para a dinâmica deste sistema. 

Entretanto, a descrição e a predição do comportamento de sistemas existentes na natureza são apenas 

duas razões pelas quais construímos modelos de sistemas dinâmicos. Monteiro (2006) nos chama 

atenção para a criação de modelos que simulam sistemas dinâmicos que ainda não existem na 

realidade. Pode ser que a construção de tais sistemas demande tempo e exija alto investimento. Pode 

ser ainda perigoso, ou mesmo inviável, estudar determinados sistemas. Vejamos dois exemplos que 

justificam a construção de modelos para a análise de fenômenos físicos. Considere o lançamento de um 

ônibus espacial. Diferentemente de um motor convencional, que realiza combustão com oxigênio da 

atmosfera, o ônibus espacial carrega seu próprio combustível (hidrogênio e oxigênio). Quando em órbita 

de baixa altitude (entre 300 e 530 km acima da superfície terrestre), o ônibus precisa corrigir 

constantemente sua trajetória devido às deformações do campo gravitacional da Terra, gastando 

combustível. Se o nosso planeta fosse uma esfera rígida e homogênea, qualquer objeto colocado em 

órbita poderia permanecer indefinidamente em movimento circular uniforme sem gastar energia. Tal não 

é o caso do ônibus espacial. Com isso, torna-se importante elaborar um modelo que prediga a 

quantidade de combustível a ser consumida pelo ônibus, levando-se em conta fatores como as 

imperfeições do campo gravitacional terrestre, tempo de viagem, altitude da órbita, ponto de lançamento, 

etc. Como segundo exemplo, considere o sistema cardiovascular humano. A construção de modelos 

hemodinâmicos tem ajudado na busca por respostas à dinâmica do escoamento sanguíneo em um 

sistema arterial personalizado, isto é, modelos matemáticos que fornecem detalhes como vórtices e 

refluxos em seções arteriais com desvios patológicos do sistema cardiovascular de um indivíduo em 

particular. Estes dois exemplos demonstram a amplitude e a importância do processo de modelagem nas 

Ciências Naturais. 

 

Voltemos ao processo de construção e análise de modelos científicos. Quão bem um modelo 

científico descreve e/ou prediz o comportamento de determinado fenômeno físico? A adequação aos 

fatos depende fundamentalmente das hipóteses em que o modelo se baseia, que perguntas pretende 

responder e da precisão de suas predições. O processo de modelagem científica é, antes de tudo, um 

processo de busca por respostas. Assim, os cientistas produzem conhecimento científico formulando 

questões claras e imaginando modelos conceituais das coisas (Bunge, 1974). Para isso, elaboram 

hipóteses sobre a estrutura ou o comportamento do sistema a partir das quais procuram explicar ou 

prever, dentro de uma teoria científica, as propriedades do sistema. A proposição destas hipóteses não é 

trivial. Ela depende fortemente das idiossincrasias (habilidades e preferências intelectuais) do cientista e 

da quantidade de informações disponíveis sobre os fatos reais ou supostos como tais. Vejamos dois 

exemplos sobre a formulação de hipóteses. Imagine que desejamos modelar o comportamento de um 

computador digital. Mais especificamente, que estejamos interessados nos instantes em que sua 

memória pode ser lida. Nesse caso, o modelo poderá ser construído de forma que o tempo evolua 
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discretamente. Porém, se estivermos interessados em determinar o fluxo de calor ao longo de uma barra 

metálica, possivelmente faremos o tempo evoluir continuamente. Embora saibamos que o tempo (real) 

evolui continuamente, muitas vezes somos levados a considerá-lo como discreto. Este é um tipo de 

idealização que incorporamos aos modelos. 

 

Entretanto, um modelo conceitual para frutificar precisa ser encaixado numa teoria geral capaz 

de tratá-lo adequadamente. Por “tratá-lo adequadamente” queremos dizer que o fenômeno físico 

idealizado (modelo conceitual) precisa ser traduzido em linguagem matemática, constituindo-se em uma 

teoria específica (ou modelo teórico) capaz de fazer previsões e ser confrontada com os fatos. 

Tomemos o exemplo da Teoria Cinética dos Gases. Esta teoria específica resulta da inserção de um 

modelo (conceitual) de gás ideal, ou seja, de um conjunto de hipóteses sobre a composição da matéria 

no estado gasoso, dentro da Mecânica Estatística Clássica, uma teoria geral que não se pronuncia sobre 

a natureza dos elementos que constituem o sistema envolvido. A partir dessa inserção é possível deduzir 

uma série de resultados, entre eles: a equação de estado e as distribuições de velocidades das 

moléculas que constituem um gás ideal. Além disso, a Teoria Cinética dos Gases pode estimar valores 

para os calores específicos de alguns gases reais, o que a torna passível de comprovação empírica. Em 

suma, o processo de modelagem reside no fato de que teorias gerais, que em princípio não se 

pronunciam diretamente sobre a realidade, ao serem enxertadas por modelos conceituais produzem 

representações de parte da realidade, isto é, teorias específicas que fornecem soluções a situações-

problema particulares. A tabela 1 ilustra alguns exemplos de modelagem de que se valem as ciências da 

natureza. 

Uma vez que tenhamos construído um modelo teórico sobre determinado sistema ou fenômeno 

físico, é preciso avançar em sua análise. Ou seja, é preciso interpretar os resultados (teóricos) 

produzidos pelo modelo à luz das teorias (gerais) científicas disponíveis. Esta etapa de validação dos 

resultados envolve uma análise da influência de todos os fatores (parâmetros e condições iniciais) que 

interferem ou poderão vir interferir no comportamento do sistema representado pelo modelo teórico. 

Dependendo dos resultados obtidos pelo modelo será necessário seguir adiante. Ou seja, em geral, o 

que se procura fazer é aperfeiçoar os modelos teóricos de modo que seus resultados descrevam cada 

vez melhor a realidade. A confrontação entre modelo e realidade é feita através da comparação dos 

resultados teóricos com os dados experimentais. Na prática, os cientistas não seguem exatamente uma 

sequência linear (construção, análise e aperfeiçoamento) quando resolvem construir um modelo 

científico para dar conta de alguma situação-problema, isto é, para encontrar respostas (explicações 

científicas) para as perguntas (questões-foco) que formulam. Da forma como está sendo apresentada, 

esta sequência de etapas possui apenas valor didático. Não deve ser entendida como receita para a 

construção de modelos científicos. 

 

Tabela 1. Alguns exemplos de situações modeladas nas ciências da natureza. 
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Objeto (ou fato) 

Concreto 
Modelo Conceitual Teoria geral 

Teoria Específica 

(ou Modelo 

Teórico) 

Lua 

Sólido esférico 

girando em torno de 

seu eixo, à volta de 

um ponto fixo 

Mecânica Clássica e 

Teoria da Gravitação 
Teoria Lunar 

Lançamento de 

moeda 

Moeda ideal (= cara, 

coroa) 

Teoria das 

Probabilidades 

Teoria das 

Seqüências de 

Bernoulli 

Cristal 
Grade mais nuvem 

de elétrons 
Mecânica Quântica Teoria de Bloch 

Canto das cigarras 

Coleção de 

osciladores 

acoplados 

Mecânica Estatística 

Mecânica Estatística 

de osciladores 

acoplados 

 

 

Considerações Finais 

 

A criação de um modelo conceitual inicia com a demarcação do sistema a ser estudado. É 

preciso que delimitemos com clareza o que realmente constituir-se-á nosso objeto de estudo. Em outros 

termos, é preciso que façamos um recorte da realidade a fim de que possamos explicar alguns de seus 

aspectos. Com isso não se quer dizer que os modelos científicos não possam dar conta de sistemas ou 

fenômenos inteiramente diversos do que se propuseram inicialmente. Tal é o caso do modelo planetário 

utilizado por Rutherford para explicar a estrutura interna do átomo. Agora, imagine que estejamos 

interessados no movimento de translação da Terra ao redor do Sol. E logo deverão surgir questões do 

tipo: que objetos farão parte do sistema? Quais são os agentes externos? Em suma, quão complicado 

deverá ser o modelo conceitual para descrever e predizer o movimento da Terra ao redor do Sol? As 

respostas a estes questionamentos passam necessariamente pelas idealizações (e aproximações) que 

serão feitas a respeito do sistema real. De modo geral, segundo Monteiro (2006), as aproximações que 

os cientistas costumam fazer ao tratar de fenômenos físicos podem ser resumidas em: (a) acabam por 

desprezar os efeitos que são pequenos se comparados com a precisão que desejam; (b) consideram, 

sempre que possível, somente parâmetros que não variam no tempo e no espaço; (c) sempre que 

duvidam do tipo de relação entre duas grandezas, fazem aproximações do tipo linear; e (d) consideram 

que todos os processos envolvidos no sistema são deterministas, desprezando os de natureza aleatória. 
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Por último, os cientistas devem ser capazes de estabelecer relações matemáticas para o sistema 

previamente idealizado, isto é, traduzir suas proposições semânticas em linguagem matemática. 

Somente assim os modelos tornar-se-ão capazes de previsões. Segundo Bunge, os teóricos fazem isto 

mediante a adoção de um formalismo matemático estabelecido pela teoria científica capaz de abarcar o 

modelo conceitual (sistema idealizado) em questão. É enxertando o modelo conceitual em uma teoria 

geral que estabeleceremos uma rede de relações dedutivas ao redor do mesmo. Uma vez que tenhamos 

construído um modelo conceitual do sistema físico, e mais, que tenhamos estabelecido algumas 

relações matemáticas e imposto alguns princípios para o mesmo, devemos comparar seus resultados 

(teóricos) com os dados experimentais obtidos do sistema real. Consequentemente, há duas 

possibilidades para o modelo: ou ele aproxima-se com a precisão esperada dos dados empíricos ou não. 

Contudo, tanto os resultados teóricos quanto os dados empíricos possuem erros inerentes que decorrem 

não só das idealizações consideradas pelo modelo conceitual quanto dos pressupostos teóricos 

subjacentes à elaboração dos experimentos, bem como da precisão dos instrumentos de medida. Então, 

porque comparamos os resultados obtidos a partir de modelos teóricos com os dados experimentais? A 

resposta fornecida por Bunge é bastante simples e ao mesmo tempo intrigante: 

  

Converter coisas concretas em imagens conceituais...cada vez mais 

ricas e expandi-las em modelos teóricos progressivamente complexos e cada 

vez mais fiéis aos fatos, é o único método efetivo para apreender a realidade 

pelo pensamento. É o método inaugurado por Arquimedes em física e que em 

nossos dias triunfa por toda parte onde é testado, mesmo nas ciências do 

homem. A observação é apenas uma fonte (não a única) de problemas e um 

teste (não o único tampouco) de nossos modelos teóricos. A intuição – ou 

melhor, os diversos tipos de intuição – é uma fonte de ideias que devem ser 

formuladas explicitamente e submetidas à crítica da razão e dos fatos para 

serem fecundadas. A razão, enfim, é o instrumento que nos permite construir 

sistemas com a pobre matéria-prima dos sentidos e da intuição. Nenhuma 

destas componentes do trabalho científico – observação e intuição e razão – 

pode, por si só, nos dar a conhecer o real. Elas não passam de aspectos 

diversos da atividade típica da pesquisa científica contemporânea: a 

construção de modelos teóricos e sua comprovação (Bunge, 1974, p. 30). 
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3. Idealizando a realidade 

 

Para compreender o papel das teorias e dos modelos na construção do conhecimento científico 

é preciso entender quais os objetivos da Ciência. Na visão de Bunge (1974), a produção de 

conhecimento teórico deve propiciar ao homem, enquanto atividade de investigação, uma compreensão 

cada vez mais profunda do mundo em que vive. Este processo de apreensão da realidade através do 

pensamento tem início com as idealizações do mundo real ou suposto como tal. Idealizamos o mundo 

em que vivemos pelo simples fato de que somos incapazes de reconstruí-lo teoricamente da forma como 

ele se apresenta. No contexto da Física, as idealizações podem ser entendidas como o ponto de partida 

para a construção de teorias e modelos físicos que descrevem a realidade, com toda sua complexidade, 

de forma aproximada. Vejamos alguns exemplos. 

 

Suponha que estamos interessados em analisar a estabilidade do Sistema Solar, em particular 

do sistema Sol-Terra-Lua. Sabemos que o Sol possui uma massa cerca de 300.000 vezes maior do que 

a da Terra e que a distância Sol-Lua é aproximadamente 400 vezes maior do que a distância Terra-Lua 

(Silveira, 2000). A primeira idealização deste sistema aparece implicitamente na própria formulação do 

problema. Na medida em que focamos a estabilidade do sistema Sol-Terra-Lua, estamos 

desconsiderando a atração gravitacional entre cada um destes corpos e o restante do Universo. Com 

isso, ao considerarmos somente a atração mútua entre Sol, Terra e Lua, estamos realizando um “recorte 

da realidade” a fim de delimitarmos nosso objeto de estudo. Os cientistas fazem isso a todo instante 

porque são incapazes de fornecerem respostas para o todo. Além disso, para que possamos avaliar a 

estabilidade deste sistema simplificado é preciso adotar um referencial adequado. E o fazemos fixando o 

Sol na origem do sistema de coordenadas, visto que os três corpos podem ser considerados como 

partículas pontuais e que MSol >> (MTerra + MLua). Esta aproximação implica no fato de que as acelerações 

produzidas pela Terra e pela Lua sobre o Sol são desprezíveis se comparadas às acelerações 

produzidas por este último sobre as primeiras. Para os nossos objetivos, o Sol pode ser considerado um 

referencial inercial em relação ao qual Terra e Lua estão aceleradas. Outra aproximação importante é a 

seguinte: como a dimensão do sistema Terra-Lua (distância entre elas) é muito menor do que sua 

distância ao Sol, as forças gravitacionais que atuam sobre a Terra e a Lua, devido à presença do Sol, 

são praticamente as mesmas, tanto em intensidade quanto em orientação. Assim, o sistema Terra-Lua 

permanece inalterado, o que equivale a considerar o campo gravitacional criado pelo Sol como uniforme. 

Resumindo, tanto a Terra quanto a Lua estão submetidas à mesma aceleração (em intensidade e 

orientação). Consequentemente, o movimento relativo do sistema Terra-Lua praticamente independe da 

influência do Sol, dependendo apenas das forças internas deste sistema. 

 

Entretanto, o processo de idealização não se restringe somente às simplificações de 

informações. Idealizar também é reunir fenômenos diferentes com a finalidade de conceber um como 

caso limite do outro (Lombardi, 1999). Vejamos o exemplo de um corpo em queda livre. Este problema 
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pode ser entendido como o caso limite de outro completamente diferente: o movimento do corpo num 

plano inclinado de um ângulo θ em relação a horizontal. Para o caso limite em que θ = 90o obtemos o 

movimento de queda livre. Mas idealizar também é postular a existência de entidades ideais, geralmente 

de natureza matemática ou geométrica, tais como partículas pontuais, planos infinitos, corpos rígidos, 

etc., a fim de facilitar a abordagem do sistema em questão. Vejamos um exemplo nesse sentido. 

Suponha que estamos interessados em analisar o comportamento de uma rede elétrica residencial ou 

comercial. Circuitos de instalações elétricas residenciais e comerciais são percorridos por correntes 

elétricas alternadas que oscilam com frequência de 60 Hz (aqui no Brasil). Isso quer dizer que o sentido 

da corrente elétrica se inverte 120 vezes a cada segundo nestes circuitos. Entretanto, dependendo do 

tipo de análise que estamos interessados, circuitos de correntes alternadas podem ser considerados 

como sendo percorridos por correntes contínuas. Este artifício é utilizado para facilitar o tratamento 

matemático. Nesses casos, a intensidade da corrente elétrica é considerada eficaz (Gaspar, 2000). A 

intensidade de uma corrente elétrica eficaz pode ser entendida como a intensidade de uma corrente 

elétrica contínua que realiza o mesmo trabalho da corrente elétrica alternada. Além disso, outras 

idealizações podem ser feitas, tais como: desprezar, sempre que possível, a resistência elétrica dos fios 

pelos quais circula a corrente elétrica e considerar os medidores elétricos (amperímetros e voltímetros) 

como ideais, ou seja, como instrumentos de medida que não interferem na passagem de corrente 

elétrica ao longo do circuito. 

 

Por fim, idealizar também é inferir mecanismos hipotéticos para descrever o comportamento 

interno de sistemas que não se deixam ver no seu íntimo. Com isso não se quer dizer que o fazemos 

somente no caso de sistemas microscópicos. Pense nas inferências que são feitas para explicar o 

comportamento e/ou a estrutura interna de uma estrela como o Sol, por exemplo. Contudo, suponha que 

estamos interessados em descrever o comportamento do ar no interior de um recinto. Ao tratar este 

problema de forma simplificada supomos hipóteses tais como: o ar é um sistema formado por um grande 

número de partículas consideradas como esferas rígidas em movimento contínuo e desordenado; o 

tamanho (volume) destas esferas é desprezível em comparação com a distância média entre elas; as 

partículas não interagem entre si, exceto quando colidem de modo perfeitamente elástico; e seus 

movimentos obedecem as Leis de Newton. Entretanto, sabemos que o ar não é constituído da forma 

como descrito acima. Tal sistema é o resultado de uma série de idealizações que os cientistas 

estabelecem como ponto de partida para a descrição de propriedades características dos gases como 

pressão, temperatura e volume. 

 

Por fim, devemos ressaltar dois aspectos importantes quando se pensa em idealizações no 

âmbito das Ciências Fatuais em geral e da Física em particular: (a) as idealizações feitas pelos cientistas 

dependem fundamentalmente das questões que procuram responder, isto é, os cientistas podem 

considerar diferentes aspectos como relevantes ao abordarem um fenômeno físico; e (b) embora sejam 

produtos da mente humana (invenções) possuem objetivos realísticos. 
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Considerações Finais 

 

Em suma, a reconstrução conceitual da realidade tem início com as idealizações. Nesse 

processo os cientistas são levados a realizar operações conceituais que podemos sintetizar em 

(Lombardi, 1999): realização de recortes da realidade pela incapacidade de tratar o todo; identificação de 

semelhanças entre fenômenos distintos no intuito de estabelecer conexões; invenção de entidades 

ideais para facilitar o tratamento do sistema analisado; e inferência de mecanismos hipotéticos para 

descrever o comportamento de sistemas inacessíveis. Porém, sem nunca perder o foco, a saber: 

formular modelos e teorias científicas capazes de responder questões claras e objetivas que lhes 

permitam aprofundar seu conhecimento sobre a realidade. 
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4. O papel mediador dos modelos científicos: identificando referentes, relações, 
variáveis e parâmetros 

 

No âmbito das Ciências Fatuais as teorias gerais embora possuam compromisso com a 

realidade não se pronunciam diretamente sobre os fatos. Teorias científicas gerais como a Mecânica 

Clássica, a Mecânica Quântica e a Relatividade não resolvem problemas particulares porque são 

incapazes de abordar diretamente o mundo real com toda sua riqueza e complexidade. Por outro lado, 

dados empíricos, ainda que organizados em forma de tabelas e gráficos, embora muito próximos da 

realidade, não são passíveis de serem inseridos em teorias gerais a fim de fornecerem explicações e 

predições para situações específicas. Assim, de modo a aproximar teoria e realidade, os cientistas 

constroem modelos científicos ao representarem de forma idealizada sistemas ou fenômenos físicos de 

interesse. A adequação dos modelos científicos aos fatos depende basicamente de três fatores: das 

perguntas que se quer responder, da quantidade de informações disponíveis e das idealizações que são 

tomadas com respeito ao sistema ou fenômeno físico avaliado. Por sua vez, estes fatores são 

determinantes para a escolha dos referentes, das relações, das variáveis e dos parâmetros que 

constituirão o modelo científico capaz de representar, com boa aproximação, o sistema ou fenômeno 

real. A seguir discutiremos cada um destes conceitos no contexto da Física. 

 

Um modelo científico é um sistema conceitual constituído de elementos que o caracterizam e o 

diferenciam de outros modelos científicos (Halloun, 2004). Dentre os elementos essenciais para construir 

um modelo científico estão os seus referentes. Os referentes nada mais são do que os objetos ou 

eventos reais ou supostos como tais que se pretende modelar e os agentes que interagem com o 

sistema físico. Vejamos uma típica situação de laboratório didático de eletricidade. Imagine que estamos 

interessados em analisar de um ponto de vista microscópico o comportamento dinâmico de uma esfera 

metálica (como a de um gerador de Van der Graff, por exemplo) carregada negativamente, apoiada num 

suporte de plástico (isolante), quando se estabelece contato elétrico entre a esfera e a Terra através de 

um fio de cobre (condutor). Quais os referentes que devemos considerar ao estudar esta situação? E a 

resposta poderia ser: a esfera metálica incluindo os portadores de carga, o suporte de plástico, o fio de 

cobre e a Terra. Um modelo capaz de fornecer uma explicação para esta situação-problema considera 

os metais como sendo constituídos de átomos que possuem alguns elétrons fora de sua última camada 

cheia e, portanto, fracamente ligados ao núcleo atômico. Assim, devido a sua mobilidade nos metais, são 

os elétrons “livres” os portadores de carga (negativa). Estabelecido o contato elétrico, a esfera metálica 

inicia seu processo de descarga através do condutor visto que os elétrons “livres” afastar-se-ão uns dos 

outros buscando uma nova configuração de estabilidade. Nesta situação, a Terra pode ser entendida 

como um reservatório infinito (idealização) de cargas elétricas negativas. Entretanto, na medida em que 

somos levados a considerar a perda de cargas da esfera para o meio, parece razoável incluir este último 

como referente do modelo. Esta tomada de decisão passa pela quantidade de informações disponíveis 
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sobre o sistema, como, por exemplo, a condutividade elétrica do meio e pela precisão desejada 

(relacionada aos objetivos do estudo). 

Mas um modelo científico não se constrói apenas definindo os seus referentes. É preciso 

elaborar um modelo conceitual e inseri-lo numa estrutura logicamente ordenada capaz de gerar 

explicações e fazer predições. Uma vez construído este esquema conceitual, é preciso estabelecer 

relações matemáticas e/ou proposicionais (como “quanto maior isso...menor aquilo”) envolvendo as 

variáveis e os parâmetros que representam os estados e as propriedades dos referentes do modelo. 

Estas relações são obtidas a partir de leis, princípios e pressupostos teóricos que deverão ser 

respeitados pelo sistema idealizado. Vejamos a seguinte situação-problema: análise da variação 

temporal da posição de um bloco que descreve um movimento de vai-e-vem sobre uma mesa horizontal 

preso a uma mola. Nesse caso, os referentes passam a ser: o bloco, a mola, a mesa e a Terra. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Um bloco massivo preso a uma mola realiza um movimento de vai-e-vem sobre uma mesa 

horizontal. A mola está fixa na sua extremidade esquerda. 

 

O modelo comumente usado para descrever a situação acima é o do oscilador harmônico 

simples (OHS). Um exemplo de OHS é o sistema ideal no qual um ponto material de massa m oscila em 

torno de uma posição de equilíbrio, preso a uma mola de constante elástica k, sob ação de uma força 

(restauradora) proporcional ao seu deslocamento Δx desta posição de equilíbrio. De modo a facilitar o 

tratamento matemático, é comum fazer coincidir a posição de equilíbrio do sistema com a origem do 

sistema de coordenadas, tomado como um eixo orientado para a direita, em relação ao qual o ponto 

material varia a sua posição. Além disso, a mola não possui massa e não existe atrito entre o bloco e a 

mesa. Com base nestas idealizações, temos que, do ponto de vista das variáveis cinemáticas: 

2

2

dt
xd

dt
dva

dt
dxv

x
x

x

==

=
 

E, aplicando a segunda Lei de Newton ao sistema massa-mola, tem-se que: 

,2
2

dt
xdmmaF xx ==  
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onde 

kxFx −=  

Logo, das equações acima, resulta que: 

02

2

=+ x
m
k

dt
xd

 

A solução desta última equação descreve como a posição x do ponto material depende do tempo t de 

modo que a equação acima seja verdadeira: 

)cos()( δω += tAtx , 

onde A é a amplitude do movimento, ω é a frequência angular e δ é o ângulo de fase associado à 

elongação inicial. Entretanto, se estivermos interessados em analisar o comportamento do sistema de 

um ponto de vista energético devemos lançar mão de outros princípios e, por consequência, de novas 

relações. Como somente forças conservativas atuam sobre o sistema, sua energia mecânica deve 

obedecer ao princípio geral da conservação de energia, de modo que: 

cteEEE PCT =+= , 

onde ET representa a energia mecânica do sistema, EC representa sua energia cinética e EP representa 

sua energia potencial (elástica + gravitacional). Por último, deve-se ressaltar a diferença fundamental 

entre variáveis (x e t) e parâmetros (m, k, ω e δ) nas relações que representam o sistema massa-mola. 

Vejamos outro exemplo com esta finalidade. 

  

Considere um relógio pendular (do tipo “cuco”) preso a uma parede. Grosso modo, este sistema 

funciona devido à força peso que age sobre um corpo massivo suspenso por um cordão enrolado num 

carretel que gira à medida que o corpo desce e, através de um conjunto de engrenagens, também faz 

girar um roda dentada. Acoplados à roda dentada estão os eixos dos ponteiros do relógio. Idealizado, 

este sistema pode ser representado pelo modelo do pêndulo simples no qual uma massa pontual m 

suspensa por um fio inextensível e sem massa de comprimento l oscila em torno de uma posição de 

equilíbrio. O fio está preso num suporte por um ponto fixo e a massa descreve um arco de circunferência 

cujo centro coincide com este ponto. O ângulo θ, medido a partir da vertical, e com sentido positivo 

orientado no sentido anti-horário, define a posição da massa no plano. 
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Figura 2. O modelo do pêndulo simples. 

 

Logo, a força (restauradora) responsável pelo movimento de oscilação do pêndulo em torno da 

sua posição de equilíbrio é tangencial à trajetória da massa pontual e pode ser escrita como: 

θmgsenFt −=  

Se o fio for inextensível, a expressão para a aceleração tangencial é dada por: 

2

2

2

2

dt
dl

dt
Sdat

θ
==  

E, aplicando a segunda Lei de Newton a este sistema, tem-se que: 

θ
θ mgsen
dt
dml

dt
SdmmaF tt −==== 2

2

2

2

 

02

2

=+ θ
θ sen

l
g

dt
d

 

onde θ representa o deslocamento angular do pêndulo em relação ao eixo vertical que passa pelo ponto 

de sustentação. Esta última equação descreve o movimento oscilatório do pêndulo. Analisemos, agora, 

as grandezas físicas que aparecem nesta equação: a) o tempo t que pode evoluir livremente na medida 

em que não temos controle sobre sua taxa de variação; b) o ângulo θ que varia em função do tempo; e 

c) o comprimento l do fio e o módulo da aceleração da gravidade g que influenciam o comportamento do 

sistema, mas seus valores não variam durante as oscilações do pêndulo. A diferença entre estas quatro 

grandezas físicas é clara: enquanto as duas primeiras têm seus valores alterados, as duas últimas 

permanecem constantes ao longo do movimento. Assim, denominamos t e θ de variáveis e l e g de 

parâmetros. Quanto às variáveis, podemos tê-las variando de modo independente ou dependente (de 

outra variável). Quanto aos parâmetros, podemos tê-los fixos ou variáveis no tempo. Em sistemas reais, 

os parâmetros frequentemente variam com o tempo: o comprimento do fio de um relógio pendular 

aumenta lentamente com o passar dos anos. O módulo da aceleração da gravidade pode variar de um 

ponto a outro, ao longo do movimento do pêndulo, pelo fato de que a Terra não é um corpo 

l 

θ 

gm!  
S 
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perfeitamente esférico nem homogêneo. Além disso, g variaria com a altura enquanto a massa do 

pêndulo oscila, mesmo que a Terra fosse homogênea. Contudo, estes efeitos podem ser considerados 

desprezíveis para os nossos objetivos. “Normalmente, tomam-se, como parâmetros, aquelas grandezas 

que variam lentamente, em comparação com grandezas que têm uma variação rápida” (Monteiro, 2006, 

p. 49). Por fim, imagine que desejamos tornar o modelo do pêndulo simples mais adequado aos fatos e 

que, para tanto, passemos a considerar a força de resistência do ar que atua sobre a massa pontual. 

Nesse caso, devemos acrescentar mais um termo na força tangencial que atua sobre a massa pontual a 

fim de representar a força de resistência do ar (proporcional à velocidade) que atua sobre a massa 

pontual. Logo, a segunda Lei de Newton aplicada ao sistema pode ser dada por: 

dt
dklmgsen

dt
dml

dt
SdmmaF tt

θ
θ

θ
−−==== 2

2

2

2

 

02

2

=+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛+ θ
θθ sen

l
g

dt
d

m
k

dt
d

 

onde, como anteriormente, θ representa o deslocamento angular, g representa o módulo da aceleração 

da gravidade, l representa o comprimento do fio e k é a constante de amortecimento que depende das 

características do meio. Com isso, a tendência é que surjam novos parâmetros, antes não considerados, 

na medida em que os modelos são expandidos (refinados). 

 

Considerações Finais 

 

Na medida em que as teorias gerais são incapazes de abordar a realidade de maneira holística e 

que, na outra extremidade, os dados empíricos não podem ser inseridos em teorias abstratas para 

resolverem problemas específicos, os modelos científicos surgem como alternativa para os cientistas 

aproximarem dois aspectos inicialmente não relacionados: teoria e realidade. Nesse processo de 

construção de modelos científicos, os cientistas delimitam seu objeto de estudo estabelecendo 

referentes e relações matemáticas (e/ou proposicionais) entre variáveis e parâmetros relevantes que 

representam de forma aproximada o sistema ou o fenômeno físico de interesse, porém, sempre de 

acordo com: a) as perguntas que formulam; b) a quantidade de informações que dispõem sobre a 

realidade e c) as idealizações feitas sobre o sistema ou fenômeno físico em questão. 
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5. Confrontando teoria e realidade: a adequação dos resultados teóricos de modelos 
científicos aos dados empíricos 

 

Já vimos que teorias científicas gerais não se relacionam intimamente com a realidade. Logo, 

não podem ser confrontadas diretamente com os fatos e, por consequência, são incapazes de serem 

comprovadas. Quanto mais gerais forem as teorias científicas, menos aptidões terão para resolver 

problemas particulares, isto é, que se referem a situações-problema específicas. Contudo, nas Ciências 

Fatuais, as teorias científicas possuem objetivos realísticos: procuram fornecer as bases para 

explicações e predições de aspectos da realidade, se possível, testáveis. A verificabilidade de uma teoria 

geral depende, pois, da construção de modelos conceituais que inseridos na teoria geral possam se 

constituir em modelos teóricos (ou teorias específicas) capazes de serem confrontados com os fatos e 

propiciarem explicações e predições para o comportamento de sistemas ou fenômenos físicos de 

interesse. Assim, no caso da Mecânica Clássica, se quisermos analisar o movimento de um carro de 

Fórmula 1, por exemplo, teremos de especificar que forças atuam no carro, sua massa e as condições 

iniciais e de contorno, ou seja, devemos enriquecer a teoria geral com um modelo específico do sistema 

físico. Em suma, teorias gerais só podem sofrer corroborações empíricas a partir de modelos teóricos. A 

figura 3 ilustra de forma esquemática o que foi dito acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Os elementos essenciais no processo de confrontação entre teoria e realidade. 

 

Uma vez construído um modelo teórico capaz de gerar explicações e fazer predições, será 

preciso analisar seus resultados e confrontá-los com os dados empíricos obtidos a partir do sistema ou 

fenômeno físico em questão. Esse processo de análise e confrontação entre resultados teóricos e 

empíricos envolve uma série de testes, tanto de natureza empírica quanto racional, que acabam por 

evidenciar o grau de concordância entre estes resultados e também com o grosso do conhecimento 

científico. Como já vimos, a adequação de um modelo científico aos fatos depende basicamente: a) dos 
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seus propósitos (e do grau de precisão de suas predições), b) da quantidade de informações disponível 

sobre a realidade e c) das idealizações que são feitas a respeito do sistema ou fenômeno em questão. 

Dito da maneira acima, o processo de análise e confrontação entre os resultados gerados pelos 

modelos teóricos e os dados obtidos a partir da observação e da experimentação de sistemas ou 

fenômenos físicos parece demasiado simples. A fim de aprofundarmos nossa discussão sobre este 

aspecto, podemos formular a seguinte questão: por que os cientistas comparam os resultados teóricos 

dos modelos com os dados empíricos das observações e das experimentações, se ambos possuem 

erros? A resposta a esta pergunta não é trivial. Uma vez que os modelos partem de situações 

idealizadas, simplificadas, é de se esperar que falhem em representar algum aspecto de sistemas reais 

em certas situações. Por outro lado, as proposições de observações e a obtenção de resultados 

experimentais estão baseadas em considerações teóricas que fornecem os fundamentos para a 

construção dos aparatos experimentais, para o registro de medidas e para a transformação das medidas 

em dados empíricos. Como exemplo, pense no conhecimento teórico empregado na construção de 

aceleradores para observar o comportamento de partículas inicialmente previstas por teorias científicas. 

Além disso, no próprio processo de observação e experimentação estão envolvidos erros intrínsecos aos 

instrumentos de medidas. Analisemos cada um destes aspectos a partir de situações em Física. 

 

Inicialmente, vejamos a situação-problema colocada por Monteiro (2006). Suponha que estamos 

interessados em analisar o movimento de queda de uma bola do alto de um edifício de altura h em 

relação à superfície terrestre. Como já se sabe, após identificarmos o problema, devemos ser capazes 

de formular questões claras para responder como, por exemplo: com que velocidade e após quanto 

tempo a bola deve atingir o solo? Em seguida, é preciso construir um esquema conceitual do sistema 

físico e selecionar as variáveis e os parâmetros que passarão a representar os referentes do modelo. 

Neste caso, procedemos fazendo as seguintes idealizações: a) o movimento da bola dá-se na vertical; b) 

desprezam-se os efeitos de resistência do ar e do empuxo; e c) o módulo da aceleração da gravidade é 

considerado constante. Assim, as variáveis são: o tempo t, considerado como variável independente, e a 

posição y e a velocidade vy da bola, ambas dependentes do tempo t. Já os parâmetros relevantes 

envolvidos na descrição do sistema são: a massa m da bola e a aceleração da gravidade g!  que age 

sobre a bola devido à presença da Terra. Uma vez constituído um esboço do sistema, será preciso 

estabelecer relações matemáticas na tentativa de solucionar o problema. Assim, aplicando a segunda 

Lei de Newton à nossa representação esquemática, temos que: 

yy maF =  

onde Fy é a resultante das forças na direção y e ay é a componente da aceleração da bola nesta mesma 

direção. Para sistemas em que a massa permanece constante e lembrando que, por definição, 

2

2

dt
yd
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dv

a y
y ==  
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resulta, 

yFdt
ydm =2

2

 

Como a única força considerada no movimento de queda da bola é a força peso, a força resultante que 

atua na direção y é dada por: 

mgFy −=  

onde o sinal negativo decorre do fato de que adotamos como sistema de referência um eixo vertical 

orientado para cima. Logo, chega-se a seguinte expressão: 

g
dt
yd

−=2

2

 

Resolvendo esta equação diferencial, é possível obter-se as expressões para a velocidade vy e para a 

posição y da bola em função do tempo, tal que: 

2
)(

)(
2gthty

gttvy

−=

−=
 

Ao compararmos os resultados teóricos obtidos pelo modelo, para as variáveis dependentes (y e vy), 

com os dados experimentais, através dos gráficos abaixo, y × t e vy × t, é fácil constatar a discrepância 

entre os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. À esquerda, o gráfico x × t e, à direita, o gráfico vy × t. As linhas tracejadas indicam os 

resultados experimentais e as cheias os resultados teóricos. 

 

Nesse caso, já sabemos de antemão quem é o culpado: o modelo teórico e não os dados 

empíricos, pelo simples fato de que o modelo que consideramos acaba por desprezar o efeito da força 

de resistência do ar que atua sobre a bola. Porém, em geral, modelos teóricos são concebidos a partir da 

inserção de modelos conceituais em teorias gerais. Assim, o processo de apontar os culpados pode 
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tornar-se demasiado complicado. Pode ser que o modelo conceitual seja inadequado para descrever o 

sistema físico. Ou, pode ser que a teoria geral não forneça uma base confiável para abordar o fenômeno 

de interesse. Ou, ainda, que os dados experimentais contenham erros. No caso acima, parece razoável 

apontar o modelo conceitual como o responsável pela discrepância entre os resultados teóricos e 

empíricos, na medida em que despreza a força de resistência do ar que se opõe ao movimento, fazendo 

com que a velocidade da bola tenda para um valor limite durante sua queda. Inclusive, pelo fato de que 

se levarmos em consideração os efeitos resistivos do ar sobre a bola, mantendo a Mecânica Clássica 

como teoria geral, os resultados teóricos ajustar-se-ão com boa precisão aos dados obtidos 

experimentalmente. Entretanto, para situações mais complexas, em que os cientistas não possuem 

certezas, os responsáveis pelos erros podem ser ainda outros que não o modelo conceitual ou a teoria 

geral em serviço, a saber: as teorias subjacentes ao planejamento e à execução do processo de 

observação e de experimentação. 

 

Ao combater a visão empirista sobre Ciência em seu livro Qué es esa cosa llamada Ciencia?, 

Chalmers (1997) defende que as teorias precedem as proposições de observação e o processo de 

experimentação na Ciência. Nesse sentido, o autor apresenta uma série de situações, das quais iremos 

nos valer de duas, na tentativa de ilustrar o papel das teorias na obtenção de dados empíricos. 

Primeiramente, consideremos a afirmação feita por um alpinista num piquenique no alto de uma 

montanha, após observar o processo de ebulição da água: “A água está suficientemente quente para se 

fazer chá” (Chalmers, 1997, p. 51). Assim, o alpinista retira a água do fogo, prepara o chá rapidamente e 

verifica que o mesmo não se encontra à temperatura desejada. Esta situação mostra que, ao 

empregarmos erroneamente uma teoria, acabaremos por fazer uma proposição de observação também 

errônea. Segundo Bunge, “...o homem moderno não dispensa as teorias científicas afim de avançar, seja 

em conhecimento, seja em ação... Mas também: apliquem mal as teorias científicas e a própria 

humanidade pode chegar a um fim” (Bunge, 1974, p. 9). A teoria utilizada pelo alpinista considera que 

independentemente das condições de pressão, ao ter-se água fervente, podemos fazer chá quente. 

Entretanto, para grandes altitudes ela perde sua validade. Outro exemplo com que nos brinda Chalmers 

remonta a Heinrich Hertz quando, em 1888, interessado em demonstrar a existência de ondas 

(eletromagnéticas) de rádio, fez inúmeros experimentos para testar a Teoria Eletromagnética de James 

Clerck Maxwell. Se as teorias não precedessem a experimentação, Hertz deveria ter registrado 

cuidadosamente não só o que indicavam os medidores, as faíscas e as dimensões dos circuitos elétricos 

utilizados, como também as condições climáticas e todo o aparato reconhecidamente irrelevante para a 

teoria em teste (Eletromagnetismo de Maxwell). Segundo Chalmers, 

 

Na medida em que as teorias que constituem nosso conhecimento 

científico são falíveis e incompletas, a orientação que elas oferecem, como, por 

exemplo, as observações relevantes para algum fenômeno sob investigação, 
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podem ser enganosas, e podem resultar no descuido com alguns importantes 

fatores (Chalmers, 1997, p. 54). 

 

Hertz tinha como objetivo não só produzir as ondas de rádio, mas também determinar suas 

velocidades (que de acordo com a teoria eletromagnética de Maxwell deveriam ser a mesma da luz). 

Entretanto, o físico alemão morreu sem conseguir determinar a velocidade das ondas de rádio. O 

problema estava no fato de que as ondas eram refletidas pelas paredes do laboratório e interferiam nas 

medidas de suas velocidades. 

 

Silveira e Ostermann (2002), ao criticarem o experimento proposto por Bernard e Epp (1995, 

apud. Silveira e Ostermann, 2002) para a determinação da “lei do período do pêndulo simples”, 

demonstram a insuficiência da visão empirista-indutivista sobre Ciência ao enfatizarem a importância dos 

pressupostos teóricos, que nada têm a ver com as observações, na escolha de curvas que se ajustam 

aos dados empíricos obtidos a partir de sistemas ou fenômenos físicos. Nesse sentido, concluem que o 

ajuste de curvas teóricas aos dados experimentais necessita de argumentos que transcendem a 

observação, a experimentação e os procedimentos formais da Matemática. Além disso, tecem críticas ao 

procedimento de generalização dos resultados obtidos a partir de um único pêndulo real que, 

obviamente, não se constitui num pêndulo simples. Vejamos o experimento proposto por Bernard e Epp. 

Grosso modo, o método consiste em ajustar os dados obtidos para o período T de um pêndulo, 

constituído de uma esfera homogênea com cerca de 3 cm de raio suspensa por um fino fio, em função 

da distância D do ponto de suspensão ao centro da esfera, por uma função do tipo: 

nkDT =  

onde n é o expoente e k é a constante de proporcionalidade. Ao criticarem esse procedimento, Silveira e 

Ostermann propõem outras quatro funções que também se ajustam aos dados obtidos por Bernard e 

Epp e que, a exemplo da função acima, conduzem a um período nulo quando o comprimento tende a 

zero. Em seguida, questionam a razoabilidade desta suposição e concluem: ao suspendermos um corpo 

pelo seu centro de gravidade, ele permanece em equilíbrio, e consequentemente não oscila. Logo, “o 

período deve crescer quando o comprimento tender para zero (deve tender a infinito quando o 

comprimento tende para zero)” (Silveira e Ostermann, 2002: 22). Então, ao descartarem as cinco 

funções discutidas, propõem combinar a Mecânica Clássica com um modelo específico para o pêndulo 

de Bernard e Epp, e demonstram que o período do pêndulo é dado por: 

g
D
RD

T 5
2

2

2

+
= π  

onde R é o raio da esfera, D a distância do ponto de suspensão ao centro da esfera e g é o módulo da 

aceleração da gravidade. Notem que essa função leva o período T para infinito quando D tende a zero. 
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Ao ajustarem os dados experimentais com a função acima, deixando g como parâmetro a ser 

determinado, o valor encontrado foi de 974 cm/s2, com um erro de 10 cm/s2. Por fim, concluem que a 

qualidade do ajuste obtido pela função acima é similar ao das funções anteriormente utilizadas. Em 

suma, “a decisão por uma função de ajustamento transcende os resultados experimentais, envolvendo 

considerações teóricas” (ibid., 24). 

 

 

A relação entre modelos teóricos, modelos computacionais e a experiência: a questão do erro 

 

Ao discutirmos a confrontação entre teoria e realidade, fomos levados a considerar a adequação 

dos resultados gerados pelos modelos teóricos aos dados experimentais. Nesse sentido, procuramos 

analisar as possíveis fontes de erro no processo de confrontação entre os resultados teóricos e 

empíricos. Ou seja, estivemos preocupados com o lado esquerdo do triângulo mostrado na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. O papel mediador desempenhado pelos modelos entre teoria, realidade e simulação 

computacional. 

 

Vejamos, agora, os outros dois lados do triângulo, ou seja, a relação entre modelos teóricos e 

modelos computacionais, e destes com a realidade, de um ponto de vista do ensino de Ciências. Nesse 

contexto, os modelos teóricos podem ser entendidos como versões, para fins didáticos, de modelos 

aceitos pela comunidade científica, isto é, de modelos científicos. Já os modelos (ou simulações) 

computacionais podem ser entendidos como versões computacionais de modelos teóricos para fins 

didáticos. Logo, na medida em que o modelo (ou simulação) computacional tenha sido implementado de 

acordo com o modelo teórico que o embasou, os resultados gerados pelo modelo computacional devem 

Experiência 

Teoria 

Simulação 
computacional 

  Modelos 
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necessariamente reproduzir os resultados produzidos pelo modelo teórico1. Evidentemente, isso não é 

sinônimo de adequação aos fatos reais, como já vimos no início deste texto. Assim, ao trabalharmos com 

modelos computacionais devemos estar atentos para os seguintes aspectos: a) os resultados gerados 

pelo modelo computacional podem estar de acordo com os gerados pelo modelo teórico correspondente 

e, mesmo assim, não coincidirem com os fatos reais; e b) o modelo teórico que fundamenta o modelo 

computacional, apesar de adequar-se aos dados empíricos, pode ter sido mal implementado. Em ambos 

os casos, resultam modelos computacionais que possuem erros e, por consequência, não simulam de 

maneira adequada os dados empíricos, seja por questões de implementação, seja por estarem 

baseados em pressupostos teóricos inadequados. Por fim, podemos ter, como é o desejado, modelos 

computacionais que simulam adequadamente aspectos do mundo real, na medida em que são 

construídos com base em modelos teóricos que representam com boa aproximação sistemas ou 

fenômenos físicos de interesse. 

 

Considerações finais 

 

Vimos que a confrontação entre teoria e realidade dá-se mediante a construção de modelos 

teóricos. Estes, por sua vez, costumam ser obtidos pela inserção de modelos conceituais em teorias 

gerais. Logo, em caso de inadequação entre os resultados teóricos e empíricos, a busca pelos 

responsáveis não é tão simples quanto parece. Em geral, costuma-se colocar a culpa nos modelos 

teóricos. Entretanto, a obtenção de dados empíricos pressupõe o uso de teorias científicas que podem, 

ou não, serem inadequadas ou mal empregadas durante o processo de elaboração e execução dos 

procedimentos observacionais e/ou experimentais. É preciso, ainda, levar em consideração os erros 

intrínsecos aos instrumentos de medida. Por fim, ao trabalharmos com modelos computacionais 

devemos estar atentos para os possíveis erros que os mesmos possam ter, a saber: o modelo teórico 

que fundamenta a construção do modelo computacional pode ter sido mal implementado ou, ainda que 

corretamente implementado, o próprio modelo teórico possui erros e não bate com os dados empíricos. 
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modelo computacional. 
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6. Validação, precisão, expansão e generalização de modelos científicos 

 

Este texto é o último de nosso curso e por isso, além de discutir novos aspectos conceituais 

como a validação, a precisão, a expansão e a generalização de modelos científicos, pretende retomar 

conceitos anteriormente abordados a fim de possibilitar uma integração das ideias sobre a modelagem 

de fenômenos físicos. 

 

Domínio de validade e grau de precisão de modelos científicos 

 

No texto anterior, discutimos sobre a adequação aos dados empíricos dos resultados obtidos a 

partir de modelos teóricos. Em particular, focamos nossa atenção em dois aspectos fundamentais, a 

saber: a) as possíveis fontes de erros no processo de confrontação entre os resultados teóricos e 

experimentais; e b) a importância dos pressupostos teóricos na escolha da função de ajuste aos dados 

empíricos. Como foi visto, a adequação de modelos teóricos aos dados empíricos depende dos objetivos 

do modelo, da quantidade de informações disponível sobre os fatos e das idealizações que são feitas a 

respeito do sistema ou fenômeno em questão. Estes, por sua vez, acabam determinando o contexto de 

validade e o grau de precisão dos modelos teóricos. 

 

No estudo de sistemas dinâmicos reais, os cientistas costumam construir modelos teóricos que 

representam de forma aproximada o comportamento dos mesmos, com determinado grau de precisão. 

Nesse processo, delimitam o sistema físico a ser estudado, elaboram representações esquemáticas 

(modelos conceituais) e, à luz de teorias gerais, traduzem-nas para uma linguagem matemática capaz de 

explicitar a variação das grandezas que são relevantes na descrição da evolução temporal do sistema 

real. Além disso, analisam as possíveis influências dos parâmetros e das condições iniciais no 

comportamento destas grandezas, assim como a razoabilidade das soluções obtidas. Após o processo 

de construção, procuram comparar os resultados do modelo teórico com os dados obtidos através de 

experimentos e/ou de observações, o que nem sempre é possível. Em caso de concordância, o modelo 

poderá passar a fornecer uma explicação adequada para o comportamento do sistema, em certas 

circunstâncias, como também a fazer previsões. Contudo, nenhum modelo científico tem a pretensão de 

representar completamente qualquer sistema ou fenômeno físico. E não o fazem pelo simples fato de 

que são concebidos para descrever certos fenômenos que exibem estrutura e/ou comportamento 

semelhantes. Por isso, possuem um domínio de validade. Além disso, por concentrarem-se em um 

número limitado de características essenciais espera-se que, mais cedo ou mais tarde, falhem ao 

representar algum aspecto da realidade. Nesses casos, dizemos que o modelo em questão extrapola 

seu domínio (escopo) de validade. O contexto de validade não é algo que seja exclusivo dos modelos 

científicos, aplicando-se igualmente às teorias científicas que fornecem as bases para explicações de 

setores específicos da realidade. O exemplo clássico é o da Mecânica Newtoniana que descreve com 
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boa aproximação o movimento de objetos macroscópicos usuais, porém, suas leis e princípios deixam 

de ser válidos nas regiões de altas velocidades (da ordem da velocidade da luz, c) e de pequenas 

dimensões (escalas atômica e sub-atômica). 

 

Analisemos, agora, o movimento real de um projétil. Até que ponto esta situação pode ser 

representada por um modelo de partícula em movimento parabólico sob a ação da força da gravidade? 

Em outros termos, faz sentido comparar os resultados de um modelo que despreza a resistência do ar, a 

variação da aceleração gravitacional, o empuxo, o raio de curvatura da Terra e a sua velocidade de 

rotação, com os dados experimentais (para o alcance, a altura máxima, o tempo de voo, etc.)? E a 

resposta poderia ser: faz sentido dependendo do tipo de projétil, das condições iniciais de lançamento 

(posição e velocidades de translação e rotação) e do grau de precisão que se deseja. Em suma, todas 

essas hipóteses simplificadoras, ou melhor, idealizações, são válidas para condições muito específicas. 

Assim, um objeto de área “pequena”, densidade “muito maior” que o ar, velocidade linear “baixa” e que 

gire “pouco” pode ser descrito com boa aproximação por um modelo baseado nas hipóteses acima. As 

expressões entre aspas podem adquirir diferentes interpretações, dependendo do grau de precisão que 

se deseja obter com o modelo. Entretanto, para outras condições que não estas, alguns dos efeitos 

acima podem se tornar relevantes. Por exemplo, uma bala de fuzil lançada com velocidade de 620 m/s e 

ângulo de 45o com a horizontal percorreria, de acordo com o modelo acima, uma trajetória parabólica 

com altura máxima de 10 km e alcance de 40 km. No entanto, seu alcance máximo não passa de 4 km 

devido aos efeitos de resistência do ar (Perelman, 1983). Além disso, para alcances ainda maiores, é 

preciso considerar a rotação da Terra se quisermos atingir o alvo desejado. 

 

Expansão de modelos científicos 

 

Outro aspecto intimamente relacionado com o que foi dito acima diz respeito ao processo de 

expansão de modelos científicos. Na medida em que as idealizações são inerentes ao processo de 

modelagem, os modelos científicos passam a representar certos fenômenos de interesse, com 

determinado grau de precisão. Nesse sentido, quanto mais idealizações, mais restritos serão os modelos 

ao descrever a realidade e menor deverá ser o grau de precisão entre os resultados teóricos e 

experimentais, dentro do seu domínio de validade. Por outro lado, quanto menos idealizações, mais 

complexos deverão ser os modelos. Embora a complexidade não seja um sinônimo de precisão, é de se 

esperar que tenhamos um maior grau de concordância entre os resultados teóricos e os dados 

empíricos. A expansão de um modelo científico visa incluir referentes, variáveis, parâmetros, relações e 

conceitos não incluídos inicialmente, pela mudança dos pressupostos teóricos e das idealizações, a fim 

de ampliar o domínio de validade do modelo em questão. Esta ampliação do limite de validade deve ser 

entendida como um aperfeiçoamento no sentido de fornecer explicações mais adequadas e/ou de tornar 

seus resultados mais precisos na descrição do fenômeno físico de interesse. Se olharmos para a história 
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da Estrutura da Matéria, teremos bons exemplos para discutir a expansão (aperfeiçoamento) dos 

modelos atômicos identificando: a) as deficiências explicativas dos modelos; b) as modificações sofridas 

pelos modelos devido às mudanças nos pressupostos teóricos e nas idealizações; c) a maneira pela qual 

o novo modelo resolveu as insuficiências do seu predecessor e d) as subsequentes deficiências do novo 

modelo (Justi e Gilbert, 2000). 

 

O modelo atômico de Thomson 

 

Em 1899, J. J. Thomson formula o primeiro modelo do átomo com estrutura interna para explicar 

a dinâmica e a estabilidade da matéria em nível microscópico. Nessa época a razão carga/massa do 

elétron já era conhecida. As hipóteses (idealizações) feitas por Thomson deram origem a um modelo 

 

composto de um grande número de elétrons e “alguma” carga positiva que 

balanceasse a carga negativa total. Essa ideia vaga sobre a carga positiva do 

átomo foi substituída, em 1904, pelo modelo no qual o átomo seria uma 

distribuição esférica homogênea de carga positiva, no interior da qual os 

elétrons estariam distribuídos uniformemente, em anéis concêntricos (CARUSO 

E OGURI, 2006, p. 351).  

 

Com base neste mecanismo hipotético para a estrutura interna do átomo, Thomson explicou 

qualitativamente a emissão de radiação eletromagnética por corpos aquecidos a uma temperatura maior 

do que o zero absoluto supondo que os elétrons vibrassem em torno de suas posições de equilíbrio, em 

movimento acelerado. Segundo a Eletrodinâmica Clássica, partículas carregadas em movimento 

acelerado emitem radiação e consequentemente perdem energia. Então, como explicar a estabilidade de 

sistemas atômicos? Além disso, Thomson acreditava que a distribuição de carga positiva não continha 

massa. Assim, o átomo, por menor que fosse, deveria conter milhares de elétrons. Mais tarde, essa 

hipótese se mostrou inadequada para explicar os resultados obtidos experimentalmente, por Rutherford, 

com feixes de partículas α que incidiam sobre lâminas metálicas delgadas. Algumas partículas eram 

desviadas com ângulos bem maiores do que 90o, ou seja, eram praticamente retro-espalhadas. 

Entretanto, os cálculos de Thomson previam desvios máximos da ordem de 10-4 rad na trajetória das 

partículas α que colidissem com um elétron. Para vários elétrons, a ordem de grandeza se mantinha a 

mesma devido à baixa probabilidade de colisão entre a partícula α e mais de um elétron do mesmo 

átomo. 
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O modelo atômico de Rutherford 

 

Em vista dos resultados obtidos, por Geiger e Marsden, numa série de experimentos em que 

foram utilizados diferentes feixes de partículas α, espessuras de lâminas e materiais-alvo, Rutherford 

modifica completamente a concepção de Thomson sobre a estrutura interna do átomo introduzindo a 

ideia de 

 

um núcleo central com carga ± Ze, envolto por uma distribuição uniforme de 

carga ∓  Ze, em uma esfera de raio a. O núcleo atômico introduzido nesse 

modelo teria um raio da ordem de 104 menor que o raio atômico... e seria 

responsável pelos espalhamentos a grandes ângulos, desde que a partícula 

incidente passasse perto o suficiente dele para experimentar uma força 

apreciável (ibid., p. 368-369). 

 

Com este modelo, Rutherford explicou o espalhamento de partículas α a grandes ângulos, 

porém não resolveu o problema da estabilidade da matéria. Ao final do artigo em que apresenta seu 

modelo atômico, admite que os elétrons possam estar dispostos ao redor do núcleo em vez de estarem 

distribuídos homogeneamente numa esfera de raio a. Entretanto, se os elétrons estivessem em repouso 

seriam imediatamente atraídos para o núcleo pela atração coulombiana. Por outro lado, se estivessem 

em movimento ao redor do núcleo, estariam constantemente emitindo radiação eletromagnética e 

acabariam por colapsar em direção ao centro do átomo. Além disso, a contínua emissão de radiação 

resultaria em espectros contínuos, o que estava em completo desacordo com os resultados obtidos pela 

espectroscopia da época.  

 

O modelo atômico de Bohr 

 

De modo a contornar o problema da estabilidade atômica, em 1913, Bohr apresenta em seu 

artigo “Sobre a constituição de átomos e moléculas” um conjunto de postulados convincentes para 

descrever o átomo que podem ser resumidos da seguinte forma: 

 

1. Um elétron em um átomo se move em uma órbita circular em torno 

do núcleo sob influência da atração coulombiana entre o elétron e o núcleo, 

obedecendo às leis da mecânica clássica. 
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2. Em vez da infinidade de órbitas que seriam possíveis segundo a 

mecânica clássica, um elétron só pode se mover em uma órbita na qual seu 

momento angular orbital L é um múltiplo inteiro de ħ (a constante de Planck 

dividida por 2π). 

3. Apesar de estar constantemente acelerado, um elétron que se 

move em uma dessas órbitas possíveis não emite radiação eletromagnética. 

Portanto, sua energia total E permanece constante. 

4. É emitida radiação eletromagnética se um elétron, que se move 

inicialmente sobre uma órbita de energia total Ei, muda seu movimento 

descontinuamente de forma a se mover em uma órbita de energia total Ef. A 

frequência da radiação emitida ν é igual à quantidade (Ei – Ef) dividida pela 

constante de Planck h (EISBERG E RESNICK, 1979, p. 138). 

 

Baseado nos postulados que tinham como objetivo dar sustentação teórica à suposta 

estabilidade do átomo de Rutherford, a teoria de Bohr teve como consequência, não-intencionada 

originalmente, a explicação das conhecidas fórmulas empíricas que prediziam quantitativamente as 

linhas espectrais do átomo de hidrogênio (Silveira e Peduzzi, 2006). Na verdade, a grande contribuição 

do modelo de Bohr foi mostrar para a comunidade científica que a Mecânica Clássica apresentava sérios 

problemas ao tentar descrever fenômenos que ocorriam em escala atômica, embora ele próprio tenha 

empregado-a juntamente com a ideia de quantização. Nesse sentido, o modelo atômico de Bohr pode 

ser pensado como um modelo semi-clássico. 

 

O modelo atômico quântico 

 

As ideias de De Broglie, Schrödinger e Heisenberg conduziram a um novo modelo para a 

estrutura da matéria que se baseia na resolução de uma equação que só apresenta solução para um 

conjunto de certos valores associados à energia e ao momento angular dos elétrons no átomo. Neste 

modelo quântico, “todo elétron num átomo é distinguível” (Justi e Gilbert, 2000, p. 297). Ou seja, cada 

elétron é caracterizado pelos seguintes números quânticos: 

 

[...] n designa auto-estados de energia; l designa auto-estados de 

momento angular total; ml de componentes de momento angular na direção z. 

Cada um destes auto-estados pode ser populado por dois elétrons, cada qual 

com um número quântico ms de spin diferente (PESSOA Jr., 2003, p.118).  
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Por fim, os quatro modelos apresentados para o átomo evidenciam a complexidade de se 

entender a natureza em escala atômica, o trabalho colaborativo de inúmeros cientistas, os fracassos e 

sucessos desta atividade, enfim, todo o processo de aperfeiçoamento dos modelos científicos na 

tentativa de fornecerem explicações cada vez mais adequadas não só aos dados empíricos como 

também à massa de conhecimento já estabelecida. Contudo, às vezes, deixam de concordar com teorias 

bem estabelecidas, contradizem-se, são refinados e, desse modo, permanecem em constante processo 

de expansão. Segundo Caruso e Oguri, 

 

Um modelo físico deve ser capaz não só de permitir a explicação do 

fenômeno estudado, como também de fazer previsões; pode ou não ser 

coerente com outros modelos ou teorias relacionados com o fenômeno. A 

discordância pode, algumas vezes, ser indicativa de novos fenômenos e 

apontar para a necessidade de novas explicações (CARUSO E OGURI, 2006, 

p. 350). 

 

Generalização de modelos científicos 

 

Por fim, vejamos dois exemplos que ilustram uma prática comum entre os cientistas teóricos: a 

generalização de esquemas conceituais e/ou formalismos matemáticos para auxiliar na descrição de 

fenômenos inteiramente diversos daquele inicialmente sob investigação. Assim, o processo de 

generalização de modelos científicos visa ampliar o limite de aplicabilidade da estrutura dos modelos 

conceituais e/ou modelos teóricos a diferentes fenômenos físicos. Tomemos um exemplo há pouco 

discutido: o modelo do sistema planetário. Este esquema conceitual foi utilizado por diversos cientistas 

(Nagaoka, Rutherford, Bohr, etc.) preocupados em descrever a matéria em escala atômica apesar de, 

inicialmente, ter sido concebido para explicar o movimento dos planetas ao redor do Sol, como o próprio 

nome sugere.  

 

Agora, vejamos a analogia entre dois modelos teóricos que costumam representar, de forma 

aproximada, fenômenos físicos distintos: o oscilador mecânico (sistema massa-mola) e o oscilador 

elétrico (circuito LC). A tabela 1 ilustra esta relação de analogia. 

 

Na tabela acima fica evidente a adoção do mesmo formalismo matemático subjacente aos dois 

modelos teóricos. No caso do oscilador mecânico (ou sistema massa-mola), os parâmetros que definem 

o sistema são a massa m do objeto preso à mola, a constante elástica k da mola e a frequência angular 

ω do sistema. As variáveis dependentes são a posição x e a velocidade vx do objeto preso à mola. Como 

relações, temos as expressões para as energias cinética e potencial do sistema. Já no caso do oscilador 
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elétrico (circuito LC), os parâmetros envolvidos na caracterização do sistema são a indutância L do 

indutor, a capacitância C do capacitor e a frequência angular ω do sistema. As variáveis dependentes 

são a quantidade de carga elétrica Q armazenada no capacitor e a intensidade de corrente elétrica I que 

circula pelos fios do circuito elétrico. Como relações, temos as expressões para as energias magnética e 

elétrica armazenadas nos elementos do circuito. Ambos modelos teóricos descrevem os fenômenos a 

partir de uma equação diferencial de segunda ordem a coeficientes constantes. Mas, embora possuam 

soluções matemáticas similares, a interpretação dos resultados gerados pelos modelos é completamente 

diferente uma vez que os referentes em nada se parecem uns com os outros. 

 

Tabela 1. Analogia entre os modelos de osciladores mecânico e elétrico. 

Oscilador mecânico Oscilador LC 

x, m, k, 
m
k

o =ω  Q, L, 
C
1

, 
LCo
1

=ω  

02

2

=+ kx
dt
xdm  01

2

2

=+ Q
Cdt

QdL  

dt
dxvx =  

dt
dQI =  

Energia cinética: 2

2
1mvT =  Energia magnética: 2

2
1 LIUM =  

Energia potencial: 2

2
1 kxV =  Energia elétrica: 

C
QUE
2

2
1

=  

 

 

Considerações Finais 

 

Iniciamos o curso enfatizando o papel do conhecimento teórico na compreensão do mundo 

real ou suposto como tal. Em face das limitações do homem para conhecer a realidade da forma como 

ela se apresenta, os cientistas utilizam-se de ferramentas conceituais tais como teorias, leis, modelos, 

hipóteses e outros, que nos auxiliam a dar sentido ao mundo em que vivemos. Entretanto, estas 
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ferramentas conceituais também possuem limitações na medida em que fornecem explicações e 

predições de setores específicos da realidade. Nesse sentido, para lidar com os fenômenos (físicos) de 

interesse, os cientistas elaboram diferentes abordagens às situações (problemas) reais, formulando 

questões (enfoques) inteiramente diversas, a fim de produzirem explicações e predições 

complementares de sistemas ou fenômenos naturais. Dentro desse contexto, introduzimos as noções de 

modelo conceitual e modelo teórico como os responsáveis pelos processos de mediação e 

confrontação entre teoria e realidade. Como sugere Bunge, assumimos que os dois principais sentidos 

para o termo “modelo” no âmbito das Ciências Naturais são: “o modelo enquanto representação 

esquemática de um objeto concreto e o modelo enquanto teoria relativa a esta idealização” (Bunge, 

1974, p. 30). O primeiro sentido pode ser entendido como uma representação simplificada, idealizada, de 

um sistema ou fenômeno natural. Contudo, para frutificar, esta representação esquemática precisa ser 

inserida numa teoria geral a fim de constituir-se num modelo teórico, ou seja, numa teoria específica 

relativa a esta idealização, capaz de fornecer explicações, fazer predições e ser confrontado com os 

fatos reais. Tendo construído um modelo teórico, com seus referentes, relações, variáveis e 

parâmetros, o passo seguinte envolve uma análise da razoabilidade dos resultados obtidos a partir do 

modelo e da confrontação destes com os resultados experimentais. Na medida em que são formulados a 

partir de situações idealizadas é de se esperar que representem de forma aproximada o sistema ou 

fenômeno físico de interesse, com certo grau de precisão, dentro de um domínio de validade. Por fim, 

os modelos podem ser ainda expandidos ou generalizados. Porém jamais poderão fornecer uma 

imagem especular da realidade.  
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