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S.  T o m á s  d e   A q u i n o

e   a   M a g n e t i z a ç ã o   d o   F e r r o
Eng.  Manuel  Vaz  Guedes

A investigação no domínio da História da Electrotecnia leva ao estudo da evolução
dos conceitos de Electricidade e do Magnetismo desde a Antiguidade até ao último
quartel do século dezanove. Em Portugal o início do interesse pela Electricidade no final
do séulo dezoito ocorre num meio intelectual em que estavam em polémica duas
atitudes filosóficas: os Modernos que, pioneiros no método científico, procuravam uma
explicação racional para os fenómenos observados nas suas experiências laboratoriais, e
os Antigos, que representando os estado anquilosado a que tinha chegado a Escolástica,
procuravam ainda em todos os comentários aos textos de Aristóteles alguma subtil razão
explicativa que não ofendesse a formulação vigente da doutrina cristã.

Embora estes dois campos não estivessem tão extremados, nem tão bem
agrupados, como são apresentados na História da Cultura em Portugal no século
dezoito, os antagonistas menos clarividentes entretinham-se numa acerrada
questiúncula de baixo nível e reles modos. No entanto, a Física de Aristóteles tinha sido
comentada em pleno século treze por S. Tomás de Aquino (1225–1274) e tinha sido
integrada numa obra filosófica coerente ao longo dos trabalhos daquele Doutor da
Igreja. A beleza intelectual dessa obra e a coerência (“a verdade”) na obtenção das suas
conclusões principais a partir de princípios fundamentais da razão humana foram motivo
de atracção para o estudo da obra de S. Tomás de Aquino durante o século vinte *.

Mas, qual a relação entre o pensamento de S. Tomás de Aquino e este conjunto
de conhecimentos sobre a Natureza agrupados no âmbito da Física Aplicada, e que na
actualidade formam a ciência base da Electrotecnia?

Desde a Antiguidade que o comportamento da pedra íman era conhecido e
conhecida a acção que o íman exerce sobre um pedaço de ferro colocado a pequena
distância. Por isso, vários pensadores serviram-se deste tipo de movimento para
especular sobre a relação (existente apenas na mente do filósofo) entre o estado
momentâneo de um corpo e aquele estado para que o corpo tende.

S. Tomás de Aquino no seu VII livro de Física (1265) ao falar do movimento
caracteriza a atracção magnética, distinguindo-a doutros tipos de movimento (do
movimento de tracção violento em que o corpo que arrasta se move; do movimento
natural do corpo para o seu lugar, considerando-se que o seu lugar atrai o corpo). O
Aquinense apresenta três razões para o facto do íman dar ao ferro uma qualidade pela
qual ele se move para o íman: a) um íman parado só exerce a sua acção a uma pequena
distância, o que significa que o íman não é um lugar que atrai o pedaço de ferro, porque
se assim fosse atraí-o a qualquer distância; b) é possível aumentar a atracção do íman
sobre o ferro magnetizando primeiro o ferro, fazendo deslizar a pedra-íman sobre o
ferro; c) se for esfregado com alho o íman não pode atrair o ferro (!...).



H IS TÓ R IA
2/2

√/Jan99 Publicado na revista ELECTRICIDADE, nº 371, p. 279, Novembro de 1999

Para além do disparate motivado ainda pela falta de uma atitude experimental,
escrito por quem na Summa Theologica (1267) aceitava “que os sentidos apreendem as
coisas como elas são” (salvo raras excepções), e da procura das causas do movimento
nas qualidades sensíveis, S. Tomás de Aquino apresenta já uma noção clara da
magnetização do ferro, e apresenta, isolando-a, a capacidade da magnetização por
contacto do pedaço de ferro aumentar o poder de atracção da pedra íman sobre ele.

Na leitura dos textos citados torna-se claro que domínio da Física estudado por
Aristóteles, e comentado por outros filósofos entre os quais S. Tomás de Aquino, não
era autónomo, mas era um prolongamento da filosofia, porque aceitava como conceitos
básicos da Física considerações metafísicas. Nesse vasto conjunto de conhecimentos
puramente dedutivos surgiam algumas referências a fenómenos reais, que resultavam
duma visão do mundo própria do vulgo, que descrevia os fenómenos do seu quotidiano,
mas que não os ligava a qualquer sistema coerente de ideias.

No caso dos fenómenos criados pela pedra íman, que já eram conhecidos na
Antiguidade, algumas descrições desses fenómenos chegaram durante a Idade Média
até aos escolares que nas universidades as integravam na suas obras filosóficas, mas sem
qualquer prévia verificação experimental. O resultado, bem patente nos escritos de S .
Tomás de Aquino, podia em certos casos afastar-se da realidade concreta. Mas, como
estava integrado num vasto sistema de conhecimentos, que englobava os princípios
religiosos (teologia) encontrava a maior resistência à sua crítica ou a qualquer tentativa
de modificação; como iria suceder, já em pleno século dezassete, quando se reduziu a
certeza no conhecimento às qualidades primárias (as dimensões mensuráveis da
matéria). O estudo dos fenómenos magnéticos seria então facilitado pelo grande
conjunto de experiências descrito e comentado em 1600 por W. Gilbert (1544–1603) e
pela disseminação dos conhecimentos náuticos sobre a agulha magnética (com valioso
contributo experimental dos navegadores portugueses).

Procurando agora uma resposta para a pergunta acima apresentada ressalta a
importância na divulgação do conhecimento sobre a pedra-íman nos escritos de S .
Tomás de Aquino. E, como a sua filosofia iria servir de sistema para a formação da
mentalidade dos estudiosos durante vários séculos, resultou que foi da análise do
fenómeno magnético que, no domínio físico da actual Electrotecnia, se iniciou a
revolução científica.
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* Ma nue l  C o r r ê a  d e  Ba r ro s ;  “ F il o s o fia  T o m is t a ” ,  L i v .  F i g ue i r i nha s ,  Po r t o ,  1966 ,
e  “ Refl exõe s  de  um  Es t udio s o  de  S .  T o m á s” ,  L e l l o  &  Irm ã o ,  Po r t o ,  1981


