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Resumo: Este artigo tem a intenção de realizar uma análise concernente à possível 
relação entre ensino , pesquisa e extensão, a partir de uma proposta de trabalho que 
congrega a história da filosofia e a história da física nesses diversos âmbitos educativos 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, campus Curitiba 
(IFPR-Curitiba). Mais especificamente, apresentaremos um projeto para abordagem 
interdisciplinar de física e filosofia (nos âmbitos ensino, pesquisa e extensão), no qual 
as revoluções da física são apresentadas em consonância com os seus impactos na teoria 
do conhecimento. Trata-se de uma discussão iniciada a partir do grupo de pesquisa em 
epistemologia do IFPR, com estudos inicialmente dedicados à análise do livro A 
estrutura das revoluções científicas, de Thomas Khunn, que pretendeu se expandir para 
a formulação de projetos interdisciplinares para serem trabalhados em sala de aula e 
que, futuramente, procurará orientar também projetos de extensão referentes ao tema.  
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Abstract: This work  intends to conduct an analysis concerning in the possible 
relationship between teaching, research and extension, from a proposal that brings the 
history of Philosophy and the history of Physics in two diferents areas of education at 
the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, Campus Curitiba 
(IFPR-Curitiba). We will present a project for an interdisciplinary approach to Physics 
and Philosophy (in the areas of Education, Research and Extension), in which the 
revolutions in Physics are presented in line with its impact on the theory of the 
knowledge. This is a discussion started from the research group in epistemology at 
IFPR that have been studying and discussing the analysis of the book “The Structure of 
Scientific Revolutions”- Thomas Khun. This study intend to expand the development of 
interdisciplinary projects worked in classroom and, in the future, apply the idea on 
Extension projects, i.e., to open the ideas and relationships for projects involving the 
external community.  
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Introdução  

  

 No livro A Estrutura das Revoluções Científicas, Kuhn analisa diversos aspectos 

que pretendem mostrar em que medida as ciências naturais não são caracterizadas por 

rupturas bruscas, mas sim se fazem numa dialética entre ciência normal e 

“extraordinária”, que por vezes acaba por emergir fazendo parecer haver o que 

chamamos de revoluções. Normalmente, conforme Kuhn destaca, a abordagem da 

história dessas ciências em sala de aula prioriza essa visão revolucionista. Em especial, 

na área de física isso ocorre a partir da própria dificuldade de se abordar a história, 

enquanto algo contínuo. Muito dificilmente o professor consegue se dedicar à análise da 

história dos conceitos da física, fazendo com que ao aluno transpareça a idéia de que os 

conceitos trabalhados na prática não são frutos de uma continuidade de discussão, mas 

tão somente de rupturas bruscas.  

Implicitamente, o paradigma vigente é abordado como se excluísse a história da 

física, indicando-se, ademais, que a ciência move-se em um terreno de certeza, no qual 

as imprecisões conceituais do passado são entendidas como erros absolutos a serem 

esquecidos. Ainda que a história da física faça parte dos parâmetros curriculares para o 

ensino médio, ela normalmente é abordada de forma secundária, com a mera menção a 

alguns nomes “revolucionários”. Isso acaba por provocar as distorções apontadas por 

Kuhn. E mais do que isso, faz da ciência uma promessa ingênua de verdade objetiva, já 

refutada por alguns autores. Toda abordagem descontextualizada da história da física 

corrobora com o objetivismo e dificulta que o professor insira a disciplina em um 

contexto cultural de discussões. 

Por outro lado, no campo da filosofia ocorre o inverso. Normalmente, tende-se a 

priorizar o estudo de história da filosofia. No campo da epistemologia, em especial, 

tradicionalmente realiza-se uma abordagem que parte da Grécia antiga e chega à 

discussão mais contemporânea sobre filosofia da ciência. Isso acaba por gerar no aluno 

a impressão de profundo relativismo, do qual seria consequência uma desconexão 

completa com as outras áreas do saber. A ideia de que o âmbito teórico epistemológico 

não possui reflexos na prática científica é bastante corrente. 

Que os paradigmas científicos estejam ligados também a paradigmas 

epistemológicos e vice-versa, em um sistema de bi-implicação, não fica facilmente 



 

2 
 

acessível aos alunos, o que, ademais, promove um isolamento entre as disciplinas. É 

sabido também que desde 1998 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) trazem no 

seu conteúdo a presença de trabalhos interdisciplinares menos conteudistas e mais 

voltados para a formação do cidadão, fazendo com que o estudante não seja apenas um 

mero expectador, mas que aja criticamente em seu meio e saiba analisar os problemas 

que venha a enfrentar. Com esta perspectiva, de forma a integrar conteúdos e fazer a 

transformação do estudante técnico em um estudante também capaz de compreender e 

modificar seu meio, surgiu a necessidade de estudar e aplicar as relações envolvidas 

historicamente com a técnica, a física e a filosofia. Dessa forma, o objetivo é 

contextualizar aspectos da história da física com o crescimento e desenvolvimento da 

ciência até as novas tecnologias que trazem concomitantemente todo um aspecto 

filosófico e histórico das situações vividas nos dias de hoje. 

 Nesse sentido, nosso artigo pretende apresentar algumas possibilidades de 

abordagem interdisciplinar de história da física e história da epistemologia. 

Estabeleceremos algumas indicações de temas em que se pode perceber os impactos de 

algumas teorias da física na discussão epistemológica ou, no sentido contrário, debates 

filosóficos que podem ter influenciado a construção de toda uma nova forma de se 

compreender a realidade física. O pano de fundo das análises é a possibilidade de 

trabalhar a física e a filosofia de forma interdisciplinar no Ensino Médio, tanto no 

trabalho em sala de aula como no fomento a pesquisas extra-classe a serem realizadas 

pelos alunos.  

 

Momentos de Física e Filosofia 

 

Sabemos que as atividades de ensino, pesquisa e extensão são prioridades dentro 

de uma Instituição educacional, afinal, a qualidade, a responsabilidade cultural, social e 

educacional, passam por contextos dentro de ambas as áreas. Dentro desta 

responsabilidade, desenvolver projetos de pesquisa e extensão sobre temas diretamente 

ligados às condições de estudo em cursos de nível médio-técnico, são características 

para produzir reflexões renovadas que contribuam para uma melhoria da região e da 

própria relação entre estudante e instituição. 

Neste contexto a relação entre filosofia e física a ser apresentada neste texto vem 

ajudar no apontamento das possibilidades de ligação existente entre as ações de 

pesquisa, extensão e ensino. As reflexões apresentadas são produto de estudos 
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realizados no Grupo de Pesquisa em Epistemologia do Instituto Federal do Paraná, 

Campus Curitiba. Nele, os professores se reuniram de forma a discutir e estudar 

questões filosóficas e científicas que pudessem vir ao encontro com as suas perspectivas 

em fazer um trabalho educacional e científico contextualizado. Assim, muitos textos 

foram discutidos de forma a trazer a relação da historicidade e da sua importância no 

desenvolvimento da técnica. Esse âmbito teórico possibilitou, em contrapartida, a 

tentativa de construção de projetos concretos que levassem para a sala de aula os temas 

pesquisados por professores e alunos do grupo. 

É importante apresentar aos estudantes uma ciência não fechada, mas em 

construção, que demande ainda hoje pessoas com interesse de aumentar as discussões, 

buscar informações e até, quem sabe, desabilitar algumas relações tidas como 

verdadeiras. Nesse intuito a relação entre filosofia e física se torna importante no 

contexto de sala de aula, de forma que uma interligada com a outra possa trazer maiores 

discussões sobre as relações científicas e o mundo da tecnologia moderna que nos 

presenteia com uma quantidade significativa de informações a cada instante, que nem 

sempre passam de meras novidades. 

Fazer o estudante compreender a física enquanto uma ciência em 

desenvolvimento é um aspecto que pode levar a uma clarificação de conceitos, fazendo 

com que o significado científico seja muito melhor apreendido (MAGALHÃES, 2002, 

p.490). Assim, a relação física e filosofia surge no âmbito do tripé ensino, pesquisa e 

extensão, onde os aspectos estudados e discutidos no Grupo de Pesquisa em 

Epistemologia do IFPR-Curitiba, seguem diretamente para dentro de sala de aula e 

geram projetos de extensão que visam discutir uma maior integração entre outras 

diferentes disciplinas. 

Nossa intenção, conforme já exposto, é apresentar aqui alguns exemplos de 

formas integradas de apresentar a história da física e a história da filosofia, em especial, 

epistemologia. Nesse sentido, gostaríamos de apontar algumas possibilidades de 

diálogos, as quais mereceriam um aprofundamento,  que, entretanto, não é o objetivo do 

artigo em questão. Mesmo sem podermos aprofundar cada uma das relações que 

indicaremos, a tentativa de expor a possibilidade de abordagem integrada de áreas 

normalmente trabalhadas em contextos muito diferentes em sala de aula é já um esforço 

de debate sobre um sentido mais amplos de interdisciplinaridade e de integração entre 

ensino, pesquisa e extensão.  
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Desde a antiguidade existe muito interesse em saber e descobrir respostas sobre 

fenômenos, como por exemplo, como os objetos caem ou como se forma um 

relâmpago. Muitas teorias foram propostas, mas nem todas estavam corretas. Nesta 

época era quase inexistente o descobrir empiricamente e as teorias nasciam de aspectos 

filosóficos em relação às estruturas naturais. Num primeiro momento, a tendência do 

aluno é perceber a ciência tão somente no paradigma experimental, vigente a partir do 

século XVIII. Uma compreensão do esforço cultural de racionalização da natureza é, 

então, um primeiro passo que nos permite integrar física e filosofia. A invenção da ideia 

de physis a partir da filosofia dos pré-socráticos pode ser explorada também nas aulas de 

físicas ou em aulas integradas entre física e filosofia. A filosofia pré-socrática, enquanto 

um esforço intelectual não experimental, normalmente não é claramente compreendida 

pelo aluno como a produção de um campo que possibilitará o surgimento das ciências 

da natureza. Da mesma forma, não é tão evidente para o aluno a possibilidade de 

desenvolvimento da física no âmbito teórico e em que medida esse esforço se integra 

mais tarde aos problemas pontuais abordados pelo professor de física em sala de aula. O 

trabalho do professor de física conjuntamente com o de filosofia na discussão sobre as 

teorias dos pré-socráticos pode propiciar ao aluno uma visão do aspecto intelectual da 

física e, em contrapartida, do aspecto prático-científico da filosofia. A teoria de 

Anaxímenes, que tem um pensamento parecido com a teoria dos quarks de hoje, por 

exemplo, pode ser explorada, de modo a se perceber em que medida as análises teóricas 

dos pré-socráticos já são construções científicas coerentes. Um outro exemplo mais 

direto poderia ser uma discussão sobre como pela primeira vez, por volta do ano 200 a 

C., Eratóstenes mediu o diâmetro da Terra em seus estudos. A partir desta análise e 

deste ponto importante da história da física, pode-se trabalhar conteúdos tais como a 

óptica, considerando a incidência de raios paralelos de luz do Sol na Terra, conceitos de 

trigonometria na matemática, e ainda começar a discussão sobre questões relacionadas a 

gravitação, ainda que esta tenha sido um marco em outro tempo. 

A autonomia entre física e filosofia é claramente delineada a partir do século XV. 

No contexto da sala de aula, contudo, normalmente esse aspecto é meramente 

mencionado nas aulas de física, caso que muito poucas vezes acontece, seja pela falta de 

tempo para cumprir conteúdos, seja pela falta de conhecimento por parte do próprio 

professor. Poucos conteúdos destacam a importância do filósofo Aristóteles na história 

da física. É com Aristóteles que as ciências, e principalmente a física, ganham impulso. 

Nesta época o geocentrismo é o centro das pesquisas e a queda dos corpos começa a ser 
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estudada. As ideias de Aristóteles são respeitadas, difundidas e aceitas como 

verdadeiras até por volta do início do século XVI. Perceber o modo geral pelo qual 

Aristóteles pretendeu desenvolver uma física para, posteriormente, entender a ruptura 

promovida por Galileu, bem como as consequências dessa ruptura no debate com 

Newton e Einstein e nas discussões mais contemporâneas, é uma estratégia interessante 

de se possibilitar aos alunos uma visão da história da física como um diálogo cultural 

ainda aberto, na perspectiva apontada por Kuhn, segundo expusemos. 

Mais diretamente, um dos temas importantes a serem abordados sobre a física 

aristotélica e a posterior ruptura da física com a mesma parece ser a questão da 

dualidade entre física qualitativa e física quantitativa. Pode-se expor na aula integrada 

de filosofia e física aspectos das teorias aristotélicas que ressaltam o foco dado pelo 

mesmo ao âmbito qualitativo dos corpos. Assim, interpretar conjuntamente textos 

parece ser um recurso de aprofundamento tanto dos conteúdos de filosofia como os de 

física, além de propiciar uma visão cultural da ciência. 

 

A concepção aristotélica do Cosmos era profundamente impregnada da noção 
de ordem. Seu Universo formava um todo, onde cada constituinte possuía seu 
lugar próprio, estabelecido conforme sua natureza: o elemento terra, mais 
pesado, posicionava-se no centro desse Universo, enquanto os elementos 
mais leves, água, ar e fogo, iam formando "camadas" concêntricas em torno. 
(PORTO & PORTO, 2008, p. 137) 

   

Copérnico rompe com mais de dez séculos de estudos e discussão sobre o 

geocentrismo, colocando a ideia de heliocentrismo, no entanto, apenas um século 

depois, Galileu, com seus experimentos, consegue realmente comprovar a teoria de 

Copérnico, através das descobertas telescópicas. A matematização da natureza 

estabelecida por Galileu pode ser melhor entendida pelos alunos a partir de uma 

discussão conjunta com a filosofia acerca das mudanças ocorridas no pensamento 

epistemológico depois dessa ruptura da física galilaica. Nesse contexto, uma gama de 

temas da epistemologia, sobretudo os referentes aos autores do início da Idade Moderna, 

podem ser empregados para mostrar em que medida novas teorias na física alteram todo 

uma forma de se pensar o mundo, mesmo em âmbitos não necessariamente abordados 

pela teoria desenvolvida. Um exemplo que podemos utilizar aqui é a discussão 

filosófica sobre as qualidades primárias e secundárias, na linha que vai de Descartes e 

Berkeley, passando por Locke.  
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Podemos utilizar o modo como Hume resume o debate sobre a diferença entre 

qualidades primárias e secundárias para começar a entender as implicações da 

matematização da natureza para a discussão epistemológica. A distinção entre 

qualidades primárias e secundárias remonta a idéias de Galileu, expostas em O 

Ensaiador, e está presente, com algumas diferenças, nos textos de vários autores da 

filosofia moderna, como nos Princípios de Filosofia de Descartes, no A Origem das 

Formas e Qualidades de Boyle e no Ensaio, de Locke. Segundo Hume, a base e o ponto 

de partida do sistema epistemológico, sobretudo de Descarte e Locke seria o princípio 

de que qualidades secundárias existem apenas na mente (HUME, 1978. p.226). A 

filosofia moderna teria como fundamento, portanto, a opinião de que qualidades 

secundárias não são objetivas. A partir da variação nas impressões, chegar-se-ia à 

conclusão de que qualidades sensíveis não possuem arquétipo nos objetos. 

Tomada essa conclusão como pressuposto, a filosofia moderna criaria um sistema 

de explicação dos corpos com base em uma distinção entre as qualidades sensíveis. Da 

idealidade das qualidades secundárias distinguir-se-ia a realidade das qualidades 

primárias, ou seja, enquanto cores, sabores, sons, aromas, quente e frio, possuiriam 

existência apenas na mente ou seriam sem arquétipo nos objetos, as qualidades 

primárias, na descrição de Hume extensão, solidez e suas modificações – figura, 

movimento, coesão e gravidade  teriam existência nos corpos. Qualidades primárias, 

consideradas as que realmente existem num mundo objetivo, portanto as que resistem à 

relatividade da nossa percepção, seja em Descartes, seja em Locke ou outros, 

normalmente são qualidades de natureza matemática (sobretudo a extensão). Assim, a 

mudança na física de uma abordagem qualitativa para uma abordagem quantitativa 

dialoga com a teoria do conhecimento como um debate sobre o estatuto da nossa 

percepção e da possibilidade de justificarmos uma coerência entre nosso modo 

perceptivo de compreender o mundo e a sua existência ontológica enquanto tal. Os 

professores de física e filosofia podem, portanto, auxiliar o aluno a entender que, por 

vezes, certos compromissos históricos e sociais condicionam a metodologia da ciência. 

Analisando as questões de forma interdisciplinar, fica muito mais claro ao 

estudante contextualizar os acontecimentos. As ciências humanas e naturais fazem parte 

de um contexto único diretamente relacionado. Perceber a mudança ocorrida na história 

com o advento dos estudos sobre radiatividade e principalmente com a revolução 

quântica, ajudam na construção do conhecimento, baseando-se na teoria de Ausubel 

(MOREIRA, 1983, p. 36). 
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Nesse sentido, uma outra ponte fundamental que pode ser realizada em um debate 

interdisciplinar entre a história da física e a da filosofia é a discussão dos recentes 

impactos causados pela teoria de Einstein. O século XX com o estudo da relatividade e 

com o aprimoramento do estudo da mecânica quântica traz inúmeras mudanças nos 

conceitos de espaço e tempo, nesta época muitos nomes aparecem, mas Einstein é o 

cientista que revoluciona muitas das concepções existentes. Nesta época tempo e espaço 

absolutos, como apresentados por Newton, séculos atrás, deixam de existir e é 

importante perceber, sem que, ao contrário do que ocorreu na oposição do 

heliocentrismo ao geocentrismo, a teoria de Einstein não desacredita a teoria de 

Newton, muito pelo contrário, mostra sua correção, apenas indicando que são conceitos 

utilizáveis em âmbitos diferentes da ciência. Essa oposição entre Einstein e Newton 

pode ser aproveitada pela filosofia na discussão sobre relativismo ou objetivismo nas 

filosofias ou mesmo na apresentação de autores como Thomas Kuhn e Karl Popper. Um 

estudo geral da física de Einstein realizado pelo professor de física, ademais, pode 

auxiliar o professor de filosofia na abordagem da fenomenologia. Isso tendo em vista o 

texto Einstein e a Crise da Razão , de Merleau-Ponty. Esse autor utiliza argumentos tais 

como os seguintes: 

No campo da nossa percepção, há acontecimentos simultâneos. (...) Esta 

certeza não é abalada, ela é mesmo subentendida, pelos cálculos do físico. 

Quando ele diz que o tempo de Pedro está dilatado ou retraído no ponto onde 

se encontra Paulo, não expressa de modo algum o que é vivido por Paulo, 

que, por sua vez, percebe todas as coisas de seu ponto de vista e assim não 

tem nenhuma razão para sentir o tempo que se escoa nele e à volta dele de 

forma diferente da que Pedro sente o seu. O físico atribui abusivamente a 

Paulo a imagem que Pedro se faz do tempo de Paulo. Leva ao absoluto os 

pontos de vista de Pedro, com quem faz causa comum. Supõe-se espectador 

do mundo inteiro. Pratica o que tanto se censura aos filósofos. E fala de um 

tempo que não é o de ninguém, de um mito. Aqui, diz Bergson, é preciso ser 

mais einsteiniano do que Einstein. “Sou pintor, e tenho de representar duas 

personagens, João e José; um deles está a meu lado, enquanto o outro está a 

duzentos ou trezentos metros de mim. Desenharei o primeiro em tamanho 

natural e reduzirei o outro à dimensão de um anão. Um outro pintor, que 

estiver perto de José e quiser igualmente pintar os dois, fará o inverso do que 

faço; mostrará João muito pequeno e José em tamanho natural. Teremos 

ambos razão. Mas, pelo fato de nós dois termos razão, ter-se-á o direito de 

concluir que João e José não têm nem a estatura normal, nem a de um anão, 
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ou que têm ambas ao mesmo tempo, ou que é como se quiser?. (MERLEAU-

PONTY, 1991, p. 217) 

 

Na visão de Merleau-Ponty, Bergson procurava mostrar que para o tempo 

percebido só vemos simultaneidade se há observadores diferentes e não iguais. Para um 

mesmo observador o tempo seria único. Os cálculos do físico partiriam dessa noção. 

Para Bergson, na visão de Merleau-Ponty, a multiplicidade dos tempos pressupõe a 

unidade do tempo, da mesma forma que a relação inversamente proporcional entre 

tamanho da figura e distância mostra que o tamanho da pessoa figurada é unitário e não 

relativo. Assim, um debate sobre as rupturas promovidas por Einstein com as idéias de 

espaço e tempo vividos são bastante interessantes para permitir ao aluno compreender a 

questão básica da filosofia e as consequencias dessa corrente filosófica para algumas 

áreas do conhecimento. Na união entre história da física e da filosofia nesse ponto, 

portanto, pode-se chegar a uma discussão que envolve temas externos a essas áreas, tais 

como o embate entre psiquiatria e psicologia existencial-fenomenológica.  

 

Conclusão 

 

Nossa intenção era tão somente apresentar algumas possibilidades de abordagem 

interdisciplinar entre a história da filosofia e da física. Uma visão interdisciplinar tem 

sempre como ponto positivo o alargamento da aplicação dos conceitos estudados, bem 

como a integração das ciências enquanto construções humanas. Normalmente, no 

contexto do dia-a-dia das instituições de ensino, poucas oportunidades são dadas de 

diálogo entre os professores e de trabalho conjunto em disciplinas com horários, 

estrutura e programas diferentes. Essas reflexões que apresentamos aqui foram 

viabilizadas pelos trabalhos realizados no Grupo de Pesquisa em Epistemologia do 

IFPR- Campus Curitiba. Nossa comunicação, nosso artigo, são também um debate 

concreto a respeito do modo como uma pesquisa pode ter reflexo direto na sala de aula. 

Foi o grupo de pesquisas que nos permitiu discutir a integração entre as ciências, a 

relatividade ou não da ciência, a questão do método científico, entre outros assuntos. E 

foram essas discussões que nos incitaram a iniciar a elaboração de um projeto-piloto de 

estudos interdisciplinares de história da física e da epistemologia em sala de aula. Os 

apontamentos aqui realizados são nosso primeiro passo na busca desse objetivo, o qual, 

esperamos, gerem frutos a serem expostos em futuros Congressos.  
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