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Evolução do pensamento na física  6° Ano – Física – Prof. Girão  
 

Aristóteles: 

 Foi Aristóteles quem deu o pontapé inicial na ciência. Mas, infelizmente, a maneira como o 

interpretaram freou o desenvolvimento da ciência por mais de mil anos. Infelizmente não há muitos 

detalhes da vida dele. Aristóteles viveu faz tanto tempo que muitos fatos relativos à sua vida foram 

esquecidos há séculos. Por outro lado, sabemos certamente que Aristóteles era um sujeito muito 

inteligente, bom de conversa, capaz de convencer qualquer um das suas teorias. 

 Aristóteles nasceu em 384 a.C. em uma cidade da Grécia chamada Estagira. Logo depois, seu pai 

arranjou emprego de médico do rei Amintas da Macedônia, de modo que ele passou a maior parte de 

sua infância na corte e foi muito amigo de Filipe, filho de Amintas. Os pais de Aristóteles morreram 

quando ele ainda era garoto e, aos dezessete anos, seu tutor achou que estava na hora de lhe dar uma 

boa educação. Ele era um jovem muito curioso e normalmente fazia perguntas que os adultos não 

conseguiam responder. 

Aristóteles matriculou-se na Academia de Platão e nela permaneceu durante os vinte anos 

seguintes, primeiro como aluno, depois como professor. 

Embora em geral se dessem muito bem, Aristóteles e Platão não concordavam sobre tudo. Em 

particular não concordavam com a maneira que deviam trabalhar. Platão achava que observar uma coisa 

não era digno de bom pensador, e que um dia que não fosse passado trancafiado num quarto escuro 

com os olhes fechados, a matutar sobre coisa e outra, era um dia jogado fora. Já Aristóteles achava que 

para decifrar o Universo era preciso primeiro observá-lo e só depois pensar sobre ele – em outras 

palavras, achava que só dava pra entender o mundo através da ciência e não da filosofia. 

Ele não colocava o problema exatamente nesses termos, afinal, a definição formal de ciência só 

seria do jeito que a gente conhece hoje muitas centenas de anos depois. Se pensar na história, foi 

Aristóteles que inventou a física, a biologia, a lógica, a cosmologia, a mineralogia, a química e ainda a 

política! Aristóteles teve tempo até mesmo de escrever sobre cosméticos. 

Muito antes de a iluminação pública das cidades ser inventada, as pessoas já se perguntavam por 

que as estrelas eram daquele jeito e por que eram aparentemente tão diferentes das coisas da Terra. 

Aristóteles tinha a resposta para isso: elas eram feitas de um quinto elemento, algo que só existe no 

firmamento e que, portanto, deveria obedecer a princípios diferentes. 

Aristóteles tinha explicações mirabolantes para tudo: 

 Os metais derretem quando aquecidos porque são feitos de terra e água; daí o aquecimento faz a 

água se manifestar. 

 Não é preciso ajudar uma maçã a cair, pois ela já deseja chegar à terra. 

 É preciso ajudar um carrinho de mão a se movimentar, porque ele se sente feliz onde está. 

 Se as coisas têm um lugar natural, então a terra não pode estar em movimento, ela tem de estar 

parada no seu lugar natural, o centro do universo 

 Se não há nenhuma força agindo sobre um objeto, ele não se move, a não ser que ele queira ir para 

seu lugar natural. 

 Objetos mais pesados caem mais depressa do que os leves. 

 

E apesar de muito diferentes daquilo que se tem nos dias de hoje, isso foi muito importante para o 

desenvolvimento das ciências. 
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Galileu Galilei: 

Depois da morte de Aristóteles, muitos outros pensadores gregos seguiram seus ensinamentos, 

mas a maioria deles não fez nada muito diferente do que simplesmente copiar as suas obras. O 

conteúdo da biblioteca do Liceu acabou sendo transferido para a novíssima biblioteca de Alexandria, com 

tudo o que havia de melhor à época. Mais tarde, em 146 a.C., a Grécia foi absorvida pelo Império 

Romano. Os romanos eram muito bons em coisas tipo conquistar territórios mas não tinham interesse 

em pensamentos científicos, de modo que não houve grande progresso nas ciências até a queda deste 

império, em 285 d.C., mais de 400 anos depois. 

Por mais de mil anos a Europa ainda ficou sem experimentar nenhum progresso científico; foram 

tempos sombrios. O Liceu e a Academia de Platão foram fechados e a biblioteca de Alexandria, pasme, 

foi destruída. Mas alguns escritos de Aristóteles sobreviveram na Arábia, e por volta do século XV foram 

traduzidos em latim, junto com outros textos gregos, voltando a ficar disponíveis na Europa. Esse 

período ficou conhecido como Renascença ou Renascimento. 

Em parte por coincidir com a ideia bíblica de que a Terra era o centro do sistema solar, a ciência 

grega foi adotada pela Igreja Católica, que dominava a Itália e muitas outras partes da Europa. Em 

particular, as teorias de Aristóteles, numa forma ligeiramente modificada, formaram a doutrina oficial da 

Igreja Católica por muitos séculos. 

Então, aparecer um maluco com vontade de contrariar tudo isso era realmente um fato notável. 

Galileu nasceu em Pisa, na Itália, em 1564 (olha quanto tempo se passou até que alguém 

conseguisse afrontar Aristóteles). Seu pai, Vincenzio, era músico e uma espécie de cientista amador, que 

costumava criticar de vez em quando as ideias de Aristóteles. O que isso lhe rendeu de bate boca não 

está no gibi... mas Vincenzio realmente adorava uma boa discussão, vocação que Galileu herdara do pai. 

Na infância, Galileu estudou em um mosteiro (as instituições religiosas tinham uma enorme 

importância nessa época; não sabemos direito o que ele aprendeu nesse período de sua vida, mas 

provavelmente aprendeu religião, latim, matemática e também lógica. Mas houve um momento que o 

pai de Galileu decidiu que ele deveria ser médico, então mandou-o de volta para Pisa para estudar na 

universidade de lá. O problema é que Galileu não tinha a menor vocação para a coisa, ele gostava 

mesmo era de matemática. Gostava tanto que trocou a medicina por ela. E teve a maior briga com o pai 

que, como sabemos, adorava uma discussão. 

Mas a grande briga foi a de Galileu com Aristóteles. Não com a pessoa dele, já que Aristóteles 

havia morrido fazia muitos séculos. Mas Galileu pôs-se a tentar provar por meio de experimentos todas 

as afirmações que Aristóteles tinha feito. Que vexame Aristóteles teria passado, muitas de suas 

afirmações estavam sendo categoricamente derrubadas naquele momento. 

A mais famosa das suas experiências foi aquela em que Galileu deixou cair do alto da famosa 

torre inclinada duas bolas: uma era vinte vezes mais pesada que a outra. Segundo Aristóteles, ela 

deveria cair mais rápido. Mas, para surpresa e decepção da multidão de aristotélicos presentes, as duas 

chegaram ao chão praticamente ao mesmo tempo, mostrando que na queda dos corpos a aceleração é 

sempre a mesma. 

A grande dúvida ficava por conta daqueles que insistiam em querer comparar a queda de uma 

bola de boliche com uma pena. Mas esse problema foi resolvido conforme começaram a desenvolver os 

conceitos necessários para se compreenderem as forças, em geral e, em especial, as forças de atrito. 

Mas isso é um trabalho para outro cientista... 
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Isaac Newton: 

Um dia – pelo menos é o que nos contam – Isaac estava em um pomar quando de repente: puf! 

Uma maçã caiu sobre sua cabeça. Isaac então passou a procurar razões para explicar aquilo. Bom, na 

verdade tem muitas controvérsias nessa história, ninguém conseguiu provar que ela é verdadeira, mas é 

uma boa história, né? 

Com ou sem maçã, Isaac Newton sugeriu que a mesma força que atrai as maçãs é responsável 

por atrair também a Lua. E que se a Terra é redonda e a Lua gira em torno da Terra, isso pode ser a 

explicação de como a Lua se mantém na órbita do nosso planeta. 

Newton acreditava – e estava certo! – que a Lua é atraída pela Terra, mas está muito veloz ao 

redor do nosso planeta. Se a Lua estivesse mais devagar, talvez ela caísse sobre a Terra. Mas ela não 

cai. Mais ou menos assim: 

 

Esse e outros estudos de Isaac Newton levaram-no a descrever praticamente tudo a respeito do 

movimento das coisas. Ele foi capaz de descrever muito bem a queda dos corpos, complementando 

estudos de Galileu que o levaram à conclusão de que a velocidade de queda de um objeto aumenta em 

um ritmo constante. E que um objeto que é jogado para cima tem sua velocidade reduzida a um ritmo 

também constante! E esse ritmo ficou conhecido como “aceleração da gravidade terrestre”. 

Claro que matematicamente era bem complicado descrever essas coisas. Mas para Newton não 

tinha tempo ruim, o gênio inventou uma matemática nova só para conseguir descrever melhor suas 

experiências: o cálculo infinitesimal. Essa é uma ferramenta matemática estudada no início dos cursos 

de graduação das áreas de ciências exatas ainda nos dias atuais. 

Além disso, Newton conseguiu descrever muito bem a lei da Inércia, que diz que um corpo 

parado fica parado até uma força ir lá e fazer ele se mover. E que um corpo em movimento vai continuar 

em movimento a não ser que venha uma força e... puf! Interrompa o seu movimento. 

A única coisa que Newton não descrevia tão bem era o tempo. Mas também, com objetos 

movendo-se a velocidades muito pequenas se comparadas com a velocidade da luz, não tinha jeito de 

perceber mesmo. E quem fez isso pra nós foi outro grande gênio... 
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Albert Einstein: 

Albert Einstein conseguiu o que até então pouca gente na humanidade tinha conseguido fazer: 

melhorar e relacionar os estudos científicos das cucas mais geniais da humanidade. Nosso gênio nasceu 

em 1879 e desde a infância deu muito trabalho. Ensinar alguma coisa para ele não era mole, ele sempre 

queria entender o porquê das coisas e, quando não conseguia, desistia facilmente e ia fazer outra coisa. 

Isso era o que pensavam! Em seus devaneios individuais, Albert Einstein era muito dedicado a tentar 

entender o funcionamento de tudo e na verdade, ele desistia das pessoas, e não dos pensamentos. Ele 

queria mesmo era conseguir entender as coisas do jeito dele. E nessa ele conseguiu descobrir muita 

coisa. 

Nos seus anos de faculdade, Albert se envolveu com uma moça, igualmente brilhante: Mileva 

Maric. Eles eram colegas de turma no início do curso e frequentavam as mesmas aulas. Na época a sala 

tinha só 6 ou 7 alunos. Então os professores conseguiam saber direitinho quem era cada aluno e 

conseguiam perceber facilmente quem estava ou não estava estudando. Dizem que Mileva fazia muitas 

das tarefas de Albert. Ele achava chato e ficava gastando tempo tentando entender coisas mais 

avançadas, que ninguém sabia ainda, e acabava não se dedicando às disciplinas tradicionais. No fundo 

ele era capaz de entender, só não dava muita importância mesmo. E ela, super estudiosa que era, foi 

uma peça fundamental no desenvolvimento das teorias que Albert estava criando. 

Conta-se que Mileva acabou grávida de Albert durante a faculdade e isso era uma coisa tão 

terrível na época que ela se viu obrigada a inventar uma desculpa e fugir da faculdade para a cidade dos 

seus pais. Lá ela teve a criança, uma menina, que Albert nunca chegou a conhecer pessoalmente. Ele 

permaneceu na faculdade e trocava cartas com Mileva – enquanto se envolvia com outras moças na 

cidade. Mileva não conseguira o diploma da faculdade porque acabou engravidando no finalzinho do 

curso. Até esse acontecimento, ela colecionava as maiores notas da turma em quase todas as matérias. 

Apesar da imensa ingratidão de Albert, a leitura dessas cartas mostrou que Mileva sempre foi 

muito dedicada aos trabalhos de Albert e, quando ele se formou, precisava arrumar um emprego para 

poder se casar com ela. Ele arrumou um, no departamento de patentes – o que não era lá grande coisa 

para um gênio da humanidade – mas que dava a ele um salário e a autorização necessária para o 

matrimônio. Quando esse casório finalmente aconteceu, dizem que a pequena filha do casal – que 

nasceu escondido – teria falecido em uma terrível epidemia de escarlatina, mas as cartas que falam 

sobre esse assunto são cheias de mistérios e pouca gente consegue entender direitinho o que 

aconteceu. O casal se divorciou em 1914. 

E mesmo com tudo isso, grande parte do desenvolvimento matemático relativo às descobertas de 

Albert Einstein é atribuído a Mileva. Tanto que dizem que é por isso que quando ele ganhou o prêmio 

Nobel em 1921, transferiu todo o dinheiro para Mileva, mesmo já estando divorciado dela desde 1914. 

Isso mostra inclusive que as mulheres desde então já mostravam que poderiam ser grandes nomes das 

ciências, embora ao longo de tantos séculos – milênios até – somente sejam discutidos e divulgados 

trabalhos feitos por homens. 

E numa vida pessoal tão complicada, Albert trouxe à humanidade, dentre muitas descobertas, 

uma nova maneira de entender o tempo. Não os relógios, nem a ideia de segundo ou dia terrestre 

médio. O que Einstein trouxe para nós foi a ideia de que o tempo é relativo. Ou seja, cada partícula no 

universo tem o seu próprio tempo. E esse tempo depende da velocidade com que essa partícula está se 

movendo. Partículas muito rápidas experimentam um encolhimento no tempo. É como se as partículas 

com velocidades próximas à velocidade da luz pudesse experimentar o tempo passando mais 

lentamente... Claro que não dá pra fazer isso com pessoas, um ser humano morreria esmagado se 

tentássemos acelerar ele tão rápido. Mas com pequenos átomos com efeitos radioativos, a gente 

consegue fazer isso e os cálculos desenvolvidos por Albert – ou Mileva, não sabemos, né? – batem 

direitinho com os resultados experimentais. 
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A primeira premissa importante proposta por Albert é que a velocidade da luz é sempre a mesma, 

não importa a velocidade de quem está olhando para ela. Isso significa que se você tentar perseguir a 

luz o universo, numa maneira de te impedir de alcança-la, faz o tempo passar mais lentamente pra 

você, de um jeito que seus esforços serão inúteis e a luz vai sempre conseguir escapar. 

Essa coisa do universo é tão séria que não só o tempo passa mais devagar para aqueles que 

tentam perseguir um raio de luz, mas eles também ficam mais pesados! Isso muda totalmente a noção 

de que a massa é a contagem de prótons e nêutrons de uma substância. Agora, os prótons e nêutrons, 

segundo Einstein, podem ficar mais leves ou mais pesados, dependendo da velocidade que eles se 

movem. 

Isso fez Einstein criar o conceito de espaço-tempo. É como se o lugar onde as coisas estão fosse 

também o instante de tempo em que essas coisas estão sendo observadas. E, antes que você pergunte, 

sim! Ele está tentando mostrar que é possível viajar no tempo. 

Como dissemos, não dá pra fazer isso com pessoas, mas com pequenas partículas em grandes 

aceleradores de partículas a gente consegue sim. Não dá pra partícula viajar para o passado, apenas 

para o futuro. Isso porque na verdade, não é uma viagem no tempo que está acontecendo, é que 

quando uma coisa se move muito rápido, o tempo passa mais devagar para essa coisa, mais ou menos 

assim: 

 

No contexto do 6° ano do ensino fundamental, essas teorias têm caráter unicamente informativo, 

ou seja, não temos ferramentas suficientes para mostrar matematicamente como tudo isso funciona. 

Mas queremos passar a mensagem de que há pouco tempo, no início do século XX, a humanidade 

descobriu que o tempo é uma coisa variável. E isso só pode ser observado em coisas que se movem em 

velocidades altíssimas – talvez por isso Newton, Galileu e até Aristóteles – nunca nem desconfiaram 

disso. 

Como sempre, as avaliações desse assunto serão baseadas em textos informativos, parecidos 

com esses, em que são feitas perguntas relativas aos textos. 

Boa leitura a todos! 

 

Textos adaptados de: Goldsmith – Scientists and their mindblowing experiments. 


