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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo principal a apresentação de uma

proposta de aula feita  como modo de inserção da História  da Ciência,  que vem

sendo discutido quanto à sua importância na divulgação da ciência e no rendimento

de uma aula em si. No âmbito da Física, tal conteúdo especifica-se na forma da

História da Física, que tem início na Antiguidade, na forma de observações celestes.

Assim, a gravitação, que descende do estudo do movimento, foi escolhida como o

tema específico a ser usado em sala de aula. Para se alcançar o objetivo deste

trabalho,  o  mesmo  divide-se  em  três  partes:  a  primeira  é  formada  de  uma

apresentação geral de como a gravitação evoluiu do estudo do movimento até tomar

forma própria. A segunda parte constitui uma análise de livros didáticos comumente

usados como referência por professores, alguns já usados como livros principais,

outros aprovados pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) como

adequados  para  uso.  A terceira  parte  é,  finalmente,  a  proposta  como forma de

divisão de aulas, atividades e materiais a serem usados. A conclusão deste trabalho

discorre sobre como os materiais didáticos abordam a História da Física como modo

de complemento  à  visão mais  técnica  e  matemática  da ciência  física  e  como a

proposta de aula trabalharia como modo de reverter ou ampliar a situação criada

pelos  professores  e  materiais  didáticos  em conjunto  nas  salas  de aula,  visando

mostrar um outro lado da física, um lado mais humano e amigável.

Palavras-chave: Gravitação, Ensino de Física, História da Física.



ABSTRACT

The  current  work  has  as  main  purpose  the  presentation  of  a  class

suggestion  made  as  an  insertion  mode  of  History  of  Science,  a  content  that  is

debated about its importance in science spread and in the efficiency in a class itself.

On the Physics context, such content specifies in form of History of Physics, witch

begins  in  Antiquity,  as  heavenly observations.  Therefore,  gravitation,  that  derives

from movement studies, was chosen as the specific theme to be used in classroom.

To reach the objective of this work, it is divided in three parts: the first one is formed

by a general presentation of how gravitation had evolved from movement study until

takes its own shape. The second part constitutes a textbook analysis usually utilized

as references by teachers, some of them already used as main textbooks, others

approved  by  the  Programa  Nacional  do  Livro  e  Material  Didático (PNLD)  as

appropriate for use. The third part is, finally, the suggestion as class division mode,

activities  and  materials  to  be  used.  The  conclusion  of  this  work  tells  about  how

teaching  materials  approaches  the  History  of  Physics  as  complement  mode  to

technical  and  mathematical  vision  of  the  physical  sciences  and  how  the  class

suggestion  would  work  as  a  way  to  reverse  or  expand  the  situation  created  by

teachers and teaching materials jointly in classrooms, aiming show another side of

physics, a most human and friendly side.

Keywords: Gravitation, Physics teaching, History of Physics.
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1 INTRODUÇÃO

A Física  por  si  só  é  uma  ciência  fascinante.  A maneira  com  que  a

Natureza macro e microscópica veio a ser descrita ao longo de séculos, através de

filósofos,  astrônomos  e,  finalmente,  físicos,  mostra  a  capacidade  que  a  mente

humana tem para observação,  assimilação e explicação de fenômenos diversos.

Como uma das áreas mais antigas, a astronomia teve papel primordial para essa

evolução.  Ainda  sob  a  pele  da  astrologia,  o  estudo  dos  astros  levou  ao

questionamento  de  como  seria  possível  explicar  a  Natureza  de  modo

mecânico/geométrico. Essa associação da matemática com o natural, e a criação de

“teorias” que esclareçam os fenômenos vistos, dá origem ao que hoje é conhecido

como Física.

Porém, o sucesso alcançado por essa ciência não foi obtido de maneira

simples.  Várias  tentativas,  ideias  e  experimentações  foram  realizadas.  A Igreja

repudiava  as  explicações  que  iam  contra  seus  ideais,  além  da  religião  estar

impregnada no pensamento da maioria dos pensadores e cientistas. Pensamentos

ousados, anos “milagrosos”, desenvolvimento da experimentação e a explicação do

que a priori parecia incompreensível. Foi um longo caminho trilhado, e o debate e a

reflexão desse caminho é o que propõe a História e Filosofia da Ciência.

O objetivo deste trabalho é discutir a aplicação da História da Física no

ensino desta disciplina, mais precisamente na área de Gravitação, e apresentar uma

proposta  de  aula  que  viabilize  a  discussão  histórica  desse  assunto.  Para  tal,  o

corrente trabalho dispõe de um referencial  teórico embasado em materiais extra-

didáticos de divulgação científica, que auxiliaria o professor em relação ao conteúdo

a ser dado em sala, além de uma análise de livros-texto aprovados no Programa

Nacional  do  Livro  Didático  (PNLD)  e  comumente  utilizados  como  base  para  a

confecção de aulas por parte dos professores.

Medeiros e Monteiro (2002) destacam a presença, em livros didáticos, de

informações  distorcidas,  o  que  pode  acarretar  em  uma  desinformação  dos

conteúdos  passados em sala  de  aula.  A utilização apenas  desses  livros  para  a

confecção  de  planos  e  resumos  de  aula  acaba  por  perpetuar  tais  inverdades.

Portanto,  a  leitura  de  diferentes  meios  de  transmissão  de  informação  (livros  de

divulgação,  artigos,  livros  universitários),  além  de  documentários  (que  podem,
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inclusive,  ser  utilizados  em  sala,  caso  possível),  é  necessária  e  praticamente

indispensável para a elaboração de uma boa aula, com informações interessantes e

verídicas.

Além de informações distorcidas (que alguns livros didáticos mais atuais

já têm o cuidado de desmentir), livros-texto do Ensino Médio possuem escassa e, às

vezes,  inexistente  abordagem  histórica,  se  atendo  apenas  ao  desenvolvimento

matemático  da  Física.  Um  livro  que,  à  primeira  vista,  é  composto  apenas  por

equações  e  números,  com  pouca  informação  além  do  indispensável  para  tais

equações, leva o aluno a acreditar que não teve uma evolução de pensamentos e

crenças  ou,  se  teve,  é  totalmente  irrelevante.  Portanto,  a  consulta  a  diferentes

materiais educacionais, levando, assim, informações extras e curiosidades, agrega

na confecção de uma boa aula de Física.

Saber  montar  uma aula  também contribui  para  o  sucesso da mesma.

Logo,  o  professor  deve saber  separar  de  modo  eficaz  os  conteúdos,  otimizar  o

tempo em sala e usar recursos multimídia sempre que possível e disponível para a

apresentação de algo novo aos alunos. Contando um pouco com a experiência do

docente em sala, um novo modo de abordar um conteúdo denso como a Física

sempre se apresenta é um caminho que pode abrir portas aos alunos em direção à

ciência e sua importância antiga e atualmente.

“Existe  uma  relação  entre  a  História  da  Ciência  e  o  conhecimento:  a

História é o laboratório do conhecimento. Nesse sentido, ela mostra os ingredientes

envolvidos na construção ou descoberta do conceito” (PEREIRA, 2017). Há fascínio

na história  do mesmo modo que há beleza na exatidão de seus resultados.  Há

intrigas na história do mesmo modo que há incredulidade na capacidade humana de

chegar a resultados tão impressionantes. Nada existe sem história. Por que com a

Física seria diferente?
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: HISTÓRIA DA GRAVITAÇÃO

O céu sempre atraiu a atenção do ser humano, desde os tempos remotos

até hoje. É difícil encontrar alguém que nunca tenha se encantado apreciando uma

noite estrelada ou, com o desenvolvimento tecnológico, imagens e fotografias de

estrelas, planetas e outros astros e objetos celestes. Tal apreciação do céu também

ocorria na Antiguidade, há séculos antes da era moderna, com povos egípcios e

gregos, filósofos e estudiosos da φύσικα (“natureza”, em grego, ou em latim: physis),

chamados de filósofos naturais. A curiosidade em saber o que estava por trás dos

movimentos das estrelas os levaram a criar modelos e sistemas que respondiam

todas, ou grande parte, de seus questionamentos. Naturalmente, as observações

mostravam que o mundo era estático e que todos os outros astros se moviam em

torno  dele,  em  um  Universo  que  Thomas  Kuhn  chamou  de  “Universo  de  duas

esferas” (KUHN, 1957), se referindo à ideia básica de uma esfera celeste, abrigando

os corpos celestes e uma esfera menor, em seu centro, destinada a abrigar o ser

humano  (a  ideia  de  uma  Terra  esférica  surge,  então,  na  Antiguidade,  e  era

amplamente  aceita,  com  argumento  da  visão  de  navegantes  e  da  simetria  e

perfeição que tal forma possui). Grande parte dos filósofos adotaram esse modelo

ou  desenvolveram  um  de  semelhante  abordagem.  Tal  Universo  provavelmente

poderia, ainda, ser aceitável até os dias de hoje, se não fosse pela observação de

certos corpos que “viajavam” entre as estrelas fixas, e periodicamente apresentavam

um movimento contrário, sendo assim chamadas de “errantes”, cujo do termo grego

originou a palavra “planeta”. Eram conhecidos cinco desses planetas, sendo eles

Mercúrio,  Vênus,  Marte,  Júpiter  e  Saturno.  Os  movimentos  complexos  desses

corpos instigou os pensadores a criar, adaptar ou melhorar seus modelos. Porém,

esses modelos geralmente tinham como base as crenças de tais povos e filósofos

naturais, levando-os a adaptá-los conforme os deuses e ideias em que acreditavam.

Como forma de organização, este capítulo será dividido em três partes: a

primeira  tratará  sobre  os  modelos  e  ideias  sobre  astronomia  da  Antiguidade;  a

segunda tratará sobre o desenvolvimento mais sofisticado da astronomia na Idade

Média e Renascimento, com as ideias de Copérnico, Kepler e Newton; a terceira e

última parte fará uma explicação da teoria einsteiniana da Teoria da Relatividade,

ideia esta que inovou séculos de leis tratadas como finais sobre a gravidade. As

informações  compiladas  neste  capítulo  tiveram  como  fonte,  principalmente,  os
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seguintes  livros:  Evolução  das  ideias  da  Física  (PIRES,  2011),  A  revolução

Copernicana (KUHN, 1957) e Para explicar o mundo (WEINBERG, 2015). A leitura

dos  materiais-base  utilizados,  assim  como de  outros  (como  Os sonâmbulos,  de

Arthur  Koestler  e  O nascimento  de uma nova física,  de  I.  Bernard  Cohen),  que

contribuiriam com mais informações, é recomendada (não só sobre a história da

gravitação, mas como de cada área de estudo da Física).

2.1 Modelos e ideias sobre astronomia na Antiguidade: o Universo antes de

Cristo

Como dito anteriormente, o encanto e a curiosidade do ser humano o fez

criar modelos que justificassem grande parte dos fenômenos observados por ele. Ao

longo da história, vários modelos cosmológicos foram desenvolvidos por diversas

sociedades  antigas  e  filósofos,  algumas  relacionadas  com  as  crenças  divinas

apoiadas  por  eles,  outras  levando em conta  apenas as  observações realizadas,

tanto  em terra  quanto  ao  olhar  o  céu.  Como exemplo  de  abordagem divina  na

cosmologia, tem-se o modelo criado pelo povo egípcio, onde o mesmo foi  criado

com base no mundo vivenciado por eles: o rio Nilo estendendo-se a quilômetros,

cadeias de montanhas ao longe limitando o terreno, etc. Com isso, naturalmente

imaginaram que a Terra seria plana e estacionária; por conta do rio, acreditavam que

o mundo estava sobre uma massa d’água,  que o sustentava,  fechado por baixo

simetricamente ao céu, que era sustentado pela massa de ar que existia sobre a

terra, e nele estavam encrustadas as estrelas. Os deuses estavam presentes no Sol

(deus Ra), no ar e nas estrelas, que eram deuses de menor escalão. O movimento

Figura 1 - Modelo cosmológico egípcio

Fonte: http://strikingthoughts1.blogspot.com.br
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diário solar era representado como Ra movendo-se em barcos pelo ar, ao dia, e pela

água abaixo da terra, à noite (Figura 1).

As  observações,  embora  registradas,  não  eram  tão  importantes  na

confecção dos sistemas cosmológicos, mas foram, por exemplo, importantes para a

previsão de estações, onde o movimento solar e sua posição no céu poderia indicar

fenômenos, como as cheias do rio Nilo. Desse modo desenvolveu-se a divisão de

períodos de tempo em anos, pelos babilônios e egípcios, além da divisão dos dias

em horas.  Porém,  as  observações tornar-se-iam relevantes  à explicação do céu

pelos gregos, que, de certo modo, começaram a remover os elementos divinos dos

astros e a substituí-los por elementos mecânicos e geométricos. Anaximandro (séc.

VI a.C.), considerado por uns o criador da Astronomia, por tentar explicar o Universo

por  meio  de  elementos  geométricos,  acreditava  que  a  Terra  tinha  um  formato

cilíndrico, de diâmetro três vezes maior que a altura, no centro de diversas esferas

que formavam o firmamento.  Os astros,  como o Sol,  a  Lua e as estrelas,  eram

orifícios nessas esferas, e seus brilhos eram justificados pela existência de um fogo

entre tais esferas. O Sol tinha o tamanho 28 vezes maior que a Terra, enquanto a

Lua era 19 vezes maior, e os eclipses solar e lunar eram causados por obstruções

nos buracos correspondentes a esses astros (Figura 2). O movimento dos planetas

não  foi  incluído  porque,  provavelmente,  Anaximandro  não  conhecia  tais  corpos,

tendo Parmênides descoberto Vênus tempos depois (VLASTOS, 1987).

Figura 2 - Modelo de Anaximandro

Fonte: http://mitu-bobs.blogspot.com.br/2011/02/ss-fn-flat-
earth.html (adaptado)
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Ainda no séc. VI a.C., ao seu final, um outro pensador grego, conhecido,

Pitágoras, viveu e criou a irmandade pitagórica, onde seus participantes criam que

os números eram sagrados, e que, dessa forma, poderiam explicar a Natureza. O

próprio Pitágoras realizou diversos estudos, entre eles sobre notas musicais, onde

descobriu  uma relação entre  notas  que soavam harmonicamente  agradáveis,  os

chamados harmônicos, e que tais harmônicos poderiam ser descritos de uma forma

matemática.  Com  base  nessa  descoberta,  acabou  desenvolvendo  um  modelo

cosmológico onde ele aplicava essa relação harmônica: nesse modelo, o Universo

era  formado  de  esferas  concêntricas,  cada  uma associada  a  um corpo  celeste,

centradas na Terra e separadas entre si conforme a razão harmônica.

Este não foi o único modelo desenvolvido pelos pitagóricos. Em meados

do séc. V a.C., Filolao, seguidor de Pitágoras, também criou um modelo baseado na

razão  harmônica  das  notas  musicais,  amplamente  aceito  entre  os  demais

pitagóricos.  Em seu  modelo,  a  Terra  não  estava  no  centro  do  Universo,  e  sim

orbitando,  como os  demais  corpos  celestes,  inclusive  o  Sol  e  um outro  planeta

anterior à Terra, chamada “antiterra” ou “contraterra”, e a esfera celeste incrustada

de estrelas, um fogo central, o “Altar de Zeus” (Figura 3). A inclusão da “antiterra” foi

devido, segundo Aristóteles, à perfeição do número dez: o fogo central possuía ao

seu redor o Sol, a Terra, a Lua, os cinco planetas e a esfera celeste, que somam

nove corpos. Apesar de ter movimento, tal  fogo central e tal  “antiterra” não eram

vistos por conta que a região habitada pelos homens estava sempre voltada contra

esses corpos. As órbitas dos planetas e Sol eram circulares e distavam entre si de

acordo com a razão harmônica descoberta pelo seu mestre.

Filolao  é  um  exemplo  de  pensador  antigo  que  quebrava  a  simetria

esférica  existente  no  Universo  e  a  perfeição  de  uma Terra  central  com esferas

concêntricas para cada planeta e estrelas, inserindo outro elemento no centro do

Universo que não a Terra e pondo todos a orbitá-lo. Existiram outros pensadores que

fizeram  algo  semelhante,  como  Leucipo  e  Demócrito,  Heraclides  do  Ponto  e

Aristarco  de  Samos  (este  será  detalhado  mais  a  frente).  Leucipo  de  Mileto  e

Demócrito  de  Abdera  viveram  no  séc.  V  a.C.  e  eram  pensadores  da  vertente

atomista, onde acreditavam que a Natureza era formada de pequenos corpos, os

átomos. Apesar de não desenvolverem um modelo cosmológico propriamente dito,

eles acreditavam que não existia uma esfera celeste na qual estavam presentes as

estrelas,  e  sim  em  um  Universo  infinito  em  extensão,  cujas  mudanças  eram



15

causadas pelo rearranjo dos átomos, que também se aglomeravam ao acaso para

formar a Terra, os planetas, o Sol e as estrelas; não possuía nada de especial na

Terra, ou seja, ela não estava em repouso, nem em algum centro, nem mesmo é o

único,  existindo  diversos  planetas  populando  o  Universo,  com  uma  ideia  que

conhecemos como princípio da mediocridade.

Já Heraclides do Ponto, que viveu no séc. IV a.C., quebrou a simetria do

Universo pondo movimento de rotação diário à Terra, que substituía o movimento de

toda a esfera celeste (outros filósofos naturais fizeram a mesma modificação, mas

como contra-argumento  para  o  movimento  terrestre,  os  adeptos  da ideia  de  um

mundo estático afirmavam que corpos lançados ao alto não cairiam no mesmo lugar

de onde foram largados, além do argumento de que haveriam ventos constantes e

fortes, já que a massa de ar não se moveria junto com a Terra. Desse modo, a ideia

estacionária permaneceu viva por séculos) e reposicionando a órbita de Mercúrio e

Vênus em torno do Sol, que orbitava, com os demais planetas, a Terra (Figura 4).

Ainda no séc. IV a.C., viveu um importante filósofo: Platão. Mais famoso

pelas  suas ideias  na área da Filosofia,  como a  divisão da realidade em Mundo

material  e  Mundo  das  ideias,  Platão  também  desenvolveu  ideias  na  área  da

Astronomia e na composição da Natureza. Apoiava o uso da Matemática para a

explicação  da  Natureza,  assim  como  os  pitagóricos,  de  modo  a  se  utilizar  da

Figura 3 - Modelo de Filolao

Fonte:
http://physics.ucr.edu/~wudka/Physics7/Notes_www

/node32.html (adaptado)

Figura 4 - Modelo de Heraclides

Fonte: https://goo.gl/xiqvao (adaptado)
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Geometria para a criação de seu modelo cosmológico. A sua ideia de átomo dizia

que o mesmo possuía a forma triangular, e a sua combinação formaria poliedros

regulares  que  representariam  os  quatro  elementos  básicos;  outras  formas

corresponderiam à mistura desses elementos: a terra era representada pelo cubo, a

água pelo icosaedro, o ar pelo octaedro, o fogo pelo tetraedro, e o Cosmos pelo

dodecaedro  (Figura  5).  Quanto  à  cosmologia,  o  seu modelo  adotava  uma Terra

esférica  centrada  em uma  esfera  maior,  a  esfera  celeste,  e  os  corpos  celestes

moviam-se em órbitas circulares e com velocidade constante. Para além da esfera

maior, não existia absolutamente nada, nem mesmo o vazio e espaço. Tal universo

teria  sido  criado  por  um  deus  supremo,  chamado  por  ele  de  Demiurgo,  que

transformou  a  matéria  primordial  em  algo  organizado  à  perfeição,  no  cosmos,

atribuiu uma alma a este, dividiu entre as esferas celestes e as pôs em movimento

autossuficiente, não interferindo mais.  A questão dos movimentos planetários era

complexa demais para Platão, que a deixou para futuros pensadores.

Uma das primeiras explicações para esses movimentos foi proposta por

Eudoxo e Calipo, explicação esta que foi utilizada, posteriormente, por Aristóteles, O

filósofo. Com uma Terra no centro do Universo, Eudoxo tenta explicar os variados

movimentos  existentes  no céu como uma composição de movimentos  circulares

concêntricos, dando ao Sol e a Lua três esferas e a cada planeta quatro, totalizando

vinte e sete esferas. A modificação feita por Calipo foi a fim de precisar mais os

movimentos  dos  planetas  mais  internos;  sendo  assim,  aumentou  o  número  de

esferas para trinta e quatro. Aristóteles, com o mesmo objetivo, aumentou o número

de esferas para cinquenta e seis. Apesar de conseguir explicar o movimento dos

planetas, o fenômeno observado de variação de brilho dos planetas ainda ficou em

aberto, e uma explicação demoraria alguns séculos para aparecer.

Figura 5 - Sólidos platônicos

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/The-5-Platonic-solids-Symmetrical-regular-solids-Each-3-
dimensional-figure-is-composed_fig8_272098504 (adaptado)
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Aristóteles, discípulo de Platão, também é geralmente conhecido por seus

trabalhos em filosofia,  porém também lançou pensamentos para  a  astronomia  e

biologia. Se aproveitando de algumas ideias de seu mestre, Aristóteles desenvolveu

seu sistema cosmológico com base em um universo já existente desde sempre, e

dividido em duas regiões, a sublunar e a supralunar (região celeste), regidos por leis

físicas completamente diferentes. A região sublunar era, por sua vez, composta de

quatro  esferas,  cada  uma  correspondente  a  um  elemento  da  natureza:  o  mais

central era o da terra, seguido da água, ar e fogo. Tal divisão explicava o movimento

dos corpos terrestres,  em sua divisão em movimentos  natural  e  violento.  O céu

ainda era formado por um quinto elemento, o éter, que formava as estrelas e não

existia na Terra. Este continuou no centro do universo e em total repouso. Como dito

anteriormente,  Aristóteles aprimorou o modelo de Calipo,  onde o movimento dos

planetas era explicado com base em movimentos circulares compostos, a esfera

mais externa em seu modelo foi dedicada ao responsável por todo o movimento do

universo, o Primeiro Motor. Porém, como apontado por Weinberg, a sua versão do

modelo  acabou  por  conter  erros  crassos  quanto  à  composição e  quantidade  de

esferas planetárias, o que causava múltiplos movimentos diários aos astros.

Este  modelo  aristotélico,  assim  como  diversas  outras  ideias  dele,

sobreviveram  por  milênios,  acabaram  sendo  enraizadas  na  cultura  ocidental,

acabando por atritar com outras ideias que vieram a surgir posteriormente.

Dentre todos os sistemas propostos até então, provavelmente nenhum foi

tão ousado e até mesmo “preditivo” quanto o de Aristarco de Samos, que viveu por

volta do século III a.C. Ele foi o responsável pelo modelo que poria o Sol no posto de

corpo central do universo, levando a Terra a orbitá-lo. Tal mudança lhe possibilitou

modos de medir,  geometricamente,  os  tamanhos e  distâncias  da  Lua  e  do  Sol,

apesar  de  algumas  de  suas  medições,  comparadas  às  mais  atuais,  estarem

incorretas. Mesmo com essas novas possibilidades, o sistema de Aristarco, por não

responder  perguntas  ainda  em  aberto,  ou  mesmo  por  ignorância  por  parte  dos

aristotélicos, que não aceitavam um mundo em movimento e descentralizado, foi

deixado de lado, e o modelo que surgiu séculos depois ajudou a mantê-lo longe da

mente dos pensadores por mais de milênio.

Claudio Ptolomeu (Figura 6), provável egípcio, viveu por volta do primeiro

século  da  era  comum  (depois  de  Cristo)  e  é  considerado  um  dos  maiores

astrônomos  da  Antiguidade.  Seu  modelo  astronômico,  apresentado  em  seu
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Almagesto,  era  composto  das  seguintes  ideias:  a  Terra  possui  formato  esférico,

localizada no centro do Universo limitado pela esfera celeste;  os demais corpos

celestes, assim como o modelo de Aristóteles, moviam-se ao redor da Terra, porém

em órbitas circulares; quanto aos planetas, que já era sabido possuírem movimentos

diferenciados, tinham uma órbita um tanto curiosa: moviam-se em uma “mini-órbita”

chamada epiciclo,  e  esta tinha sua própria  órbita,  chamada deferente,  que tinha

centro na Terra (Figura 7).  Assim, possibilita-se uma explicação mais simples do

movimento retrógrado planetário.

A fim de deixar o modelo mais preciso, Ptolomeu veio a incluir ainda mais

elementos,  o  que  acarretou  em um aumento  da  complexidade  do  mesmo.  Tais

elementos eram o excêntrico1 e o equante. O primeiro servia para acomodar melhor

os movimentos do Sol e dos planetas, deixando-os mais próximos da realidade; este

ponto passou a ocupar o centro das órbitas, no lugar da Terra. O segundo tinha uma

função  semelhante,  mas  para  a  velocidade:  como  movimentos  circulares  e

constantes  eram  os  mais  perfeitos,  o  centro  dos  epiciclos  vistos  de  tal  ponto

possuíam tal movimento perfeito; fora dele, o movimento tinha velocidades variáveis.

Posicionava-se equidistante ao excêntrico em relação à Terra, mas no lado oposto.

Este  sistema,  apesar  de  complexo,  foi  feito  assim para  ter  a  máxima

compatibilidade  possível  entre  os  dados  já  existentes  e  as  observações  de

Ptolomeu. E assim o foi. Capaz de prever a posição dos planetas precisamente, o

modelo ptolomaico foi aceito e permaneceu vivo por mais de um milênio, dividindo

espaço com o modelo aristotélico, com o qual teve alguns conflitos. Criou raízes

profundas no intelecto dos pensadores que se seguiram, sendo difíceis de serem

removidas por outras ideias.

Tanto os modelos de Eudoxo, Calipo e Aristóteles quanto os de Hiparco,

Apolônio e Ptolomeu eram, poder-se-ia dizer, uma “disputa” intelectual e engenhosa

da  mente  de  cada  um,  que,  por  meio  dos  “ajustes  finos”,  explicava  novos

fenômenos, mas acabavam criando outros empecilhos. Curiosamente, não notou-se

que tamanha necessidade de constantes correções pudesse indicar que era preciso

uma nova ideia que explicasse os fenômenos de um outro ponto de vista.

1 Este elemento, assim como o epiciclo e deferente, não são criações de Ptolomeu; sabe-se que já
eram conhecidos por volta do séc. III a.C. por Apolônio de Perga e Hiparco de Niceia.
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2.2 Astronomia no Renascimento: a era de ouro da gravitação

Os modelos aristotélico e ptolomaico perduraram desde suas criações até

o século XVI, onde vários historiadores da ciência afirmam ser o início da Revolução

Científica2, o que Kuhn também chama de “Revolução copernicana”. O século XVI

foi  essencial  para  a gravitação e  para  a  Astronomia  em geral.  Em sua primeira

metade,  Nicolau  Copérnico  desenvolveu  e  apresentou  seu  modelo  planetário

heliocêntrico (ou “heliostático”, em suas versões mais elaboradas); em sua segunda

metade,  viveu  Tycho  Brahe,  que  dedicou  sua  vida  a  fazer  observações  mais

acuradas, e ajudou Kepler, de certa forma, no desenvolvimento de suas três leis.

Mas antes de seus trabalhos, existiram outros pensadores e acontecimentos que

merecem destaque.

A Igreja obteve grande influência e poder durante a Idade Média. Clérigos

acreditavam  que  as  Escrituras  ofereciam  tudo  o  que  era  importante  para  o

conhecimento deles. Esse pensamento levou ao questionamento da esfericidade da

Terra e a criação, no século VI, de um modelo cosmológico baseado inteiramente

nas Escrituras; este modelo (Figura 8), feito por Cosmas Indicopleustes, dizia que a

2 Há quem afirme que tal revolução não existiu, e o que realmente aconteceu foi basicamente o 
desenvolvimento e progresso do trabalho que já estava sendo realizado nos séculos anteriores. 
(WEINBERG, 2015)

Figura 7 - Sistema de Ptolomeu

Fonte:
http://www.eg.bucknell.edu/physics/astrono

my/astr101/calpages/9sep05.html
(adaptado)

Figura 6 - Claudio Ptolomeu

Fonte: NYPL Digital Collections
(2013)
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Terra era plana e retangular, confinada por um céu que se erguia paralelamente,

como  paredes,  e  se  fechava  em  um  teto  curvo,  de  formato  semicilíndrico

(semelhante a um baú). Apesar de sua derivação exclusiva das Escrituras, o modelo

de Cosmas foi basicamente ignorado pela Igreja.

A  obra  de  diversos  filósofos  e  pensadores  (ou,  pelo  menos,  seus

fragmentos) foram largamente traduzidos para o latim e outras línguas por volta do

século  X,  o  que  possibilitou  o  acesso  às  obras,  por  exemplo,  de  Ptolomeu  e

Aristóteles, este com rápida aceitação por parte de parte da Igreja. Outros as viam

como perigosas aos religiosos. O papa Gregório IX chegou a censurar partes de

seus textos a fim de poderem ser lecionadas; em Paris seu ensinamento foi proibido

até 1234, voltando a ser censurada em 1277. Apesar desses impasses, as ideias

aristotélicas foram adaptadas às Escrituras por meio de Tomás de Aquino (Figura 9),

que conciliou a cosmologia do filósofo com os dizeres sagrados.

As traduções possibilitaram um vasto estudo das ideias quase arraigadas

de Aristóteles, o que fez surgir críticas a elas. Um desses críticos, Jean Buridan,

rebateu  a  teoria  do  movimento  de  Aristóteles  com  o  conceito  de  impetus,

desenvolvido  no  século  XIV,  descendente  do  conceito  newtoniano  de  momento

(WEINBERG,  2015).  Em  poucas  palavras,  o  impetus era  uma  propriedade  que

transita entre corpos em contato quando o primeiro impõe movimento ao segundo;

Figura 9 - Tomás de Aquino

Fonte: NYPL Digital Collections (2015)

Figura 8 - Modelo de Cosmas

Fonte: Transcultural Sudies (2011)
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esse impetus permite que o corpo movido permaneça em movimento mesmo após o

contato com o corpo motor.  Com essa ideia,  Buridan refutou algumas respostas

aristotélicas  a  respeito  do  movimento  terrestre,  e  acabou  levando-a  também ao

âmbito celeste com a ideia de que Deus, no momento da criação, pôs os planetas

em movimento circular e, por conta do impetus, assim eles continuaram por conta da

ausência de qualquer resistência.

Discípulo  de  Buridan,  Nicolau  Oresme  rebateu  algumas  ideias

aristotélicas,  como sua teoria  do movimento e a posição e movimento da Terra.

Sobre estes últimos, Oresme não afirma que o mundo se mova, nem o contrário,

mas sim abre a possibilidade de que ela se mova ou não, por conta da relatividade

entre os movimentos – esse argumento também é usado por Galileu. Ou seja, quem

se move poderia ser escolhido com base na crença de cada um. A crença dele, no

entanto, foi de que Deus quis que o mundo fosse estático. Oresme oferece, ainda,

uma ideia rudimentar da gravidade, ao cogitar que o movimento dos corpos não se

dá em direção ao centro do universo, mas sim ao centro de outros corpos – pedras

se movem ao centro da Terra, por esta ser formada majoritariamente por terra. Caso

exista outros mundos, corpos próximos a estes iriam em direção ao seu centro.

No século XV, o alemão Nicolau de Cusa foi um dos que simpatizaram

com a ideia do movimento do mundo, além de acreditar que o universo não tinha

fronteiras, apesar de afirmar que ele não é infinito, e que os movimentos celestes

não eram circulares, tampouco uniformes.

Essas ideias,  cada vez mais  afastadas das de Aristóteles  e  Ptolomeu,

indicaram uma decadência em suas aceitações. A simplicidade que uma Terra em

movimento trazia às explicações de fenômenos trouxeram de volta a ofuscada e

esquecida  proposta  de  Aristarco.  E  ela  voltou  com  uma  base  conceitual  e

matemática mais bem estruturada; seu autor foi Nicolau Copérnico.

2.2.1 Nicolau Copérnico: uma “nova” e perigosa ideia

Nicolau Copérnico (Figura 10) é polonês, nascido em 1473. Estudou na

Universidade de Cracóvia, e lá teve contato com a Astronomia e Matemática. Após

um período na Itália, para estudos, voltou ao seu país natal em 1506, onde começou

a elaborar seu sistema planetário, que foi apresentado pela primeira vez na sua obra

não publicada Commentariolus, em 1530. Como a época indica, a segunda metade
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do  século  XV  foi  marcada  pelas  explorações  marítimas,  que,  por  exemplo,

resultaram  no  descobrimento  da  América  e  Brasil.  Por  conta  disso,  viu-se  a

importância de uma maior acurácia dos dados celestes, dados estes que não eram

mais entregues adequadamente pelo modelo de Ptolomeu. Além disso, já era sabido

da necessidade  de uma reestruturação no calendário,  e  com isso  Copérnico  foi

convidado  a  participar  dessa  correção.  Porém  ele  recusou  o  convite,  com  o

argumento de que uma reforma astronômica deveria ser feita antes, a fim de se

obter um calendário correto. Em 1543, antes de falecer, Copérnico publica sua obra-

prima,  De  Revolutionibus  Orbium  Coelestium.  A demora  deve-se  ao  medo  que

Copérnico tinha em relação à recepção de seu livro, já que a ideia que ela continha

ia totalmente contra a vigente e aceita pela Igreja. “Felizmente” a obra possuía um

escopo matemático denso demais para ser compreendido por qualquer leitor, salvo

astrônomos letrados.

Copérnico  notou  problemas na teoria  de  Ptolomeu –  na  verdade,  nas

diversas versões que dela derivaram, porque, como dito, os modelos ptolomaico e

aristotélico  se  sustentavam  por  conta  das  diversas  modificações  que  lhes  eram

feitas a fim de voltar a concordar com as observações3 – mas, ao contrário do que

muitos  pensam,  o  modelo  proposto  pelo  primeiro  não  era  tecnicamente  mais

acessíveis que o do segundo, muito menos respondia fenômenos ainda em aberto

na Astronomia atual, porém apresentava justificativas mais simples para fenômenos

3 Nas palavras do próprio Nicolau: “[…] ao determinarem os movimentos das esferas do Universo e 
dos cinco planetas [os matemáticos] não usam até dos mesmos princípios e premissas que nas 
demonstrações dos movimentos e revoluções aparentes.” (COPÉRNICO, 1996).

Figura 10 - Nicolau Copérnico

Fonte: NYPL Digital Collections (2015)
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cujos  modelos  anteriores  já  ofereciam  respostas,  como  o  caso  do  movimento

inverso, no céu, dos planetas.

Ao ter acesso às obras de outros pensadores, Copérnico se viu tentado a

ver  quais  consequências  uma  Terra  móvel  traria  em  relação  aos  fenômenos

conhecidos. Uma delas foi a possibilidade de calcular as dimensões das órbitas e os

tempos de revolução dos planetas, com base em Geometria, cálculos esses que não

podiam ser realizados nos modelos geocêntricos. Esse cálculo, por fim, permitiu a

determinação sem dúvidas da  sequência  dos planetas  ao Sol:  Mercúrio,  Vênus,

Terra (e a Lua), Marte, Júpiter e Saturno.

Outra  consequência  foi  a  explicação  do  movimento  retrógrado  dos

planetas  e  a  variação  de  seus  brilhos.  Em  seu  modelos  mais  simples  e  mais

conhecido, todos os planetas têm órbitas circulares ao redor do Sol, e velocidades

constantes. Essa configuração permite que os planetas internos ultrapassem a Terra

em seus movimentos, e que a Terra ultrapasse, ocasionalmente, os planetas mais

externos.  Essas  ultrapassagens  celestes  davam  a  ilusão  de  que  os  planetas

percorrem  um  caminho  em  forma  de  “laço” (Figura  11).  O  uso  de  epiciclos  e

deferentes  é  revogado.  Porém,  nos  seus  modelos  mais  elaborados,  a  fim  de

conseguir uma melhor concordância com os dados já coletados durantes séculos,

Copérnico viu a necessidade de usar epiciclos e excêntricos. Foi justamente este

ponto que igualou o sistema copernicano ao ptolomaico, em nível de complexidade.

Uma terceira consequência era a explicação dos movimentos oscilantes

do Sol, Lua e planetas em torno da eclíptica. A rotação diária do mundo era mais

Figura 11 - Marte e Saturno em movimento
retrógrado

Fonte: TWAN (2016) (adaptado)
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“agradável” de se pensar em vez do movimento de toda a esfera das estrelas. A

inclinação do eixo de rotação da Terra explica tais movimentos oscilantes, porém fez

com que Copérnico introduzisse um terceiro movimento à Terra, que mantivesse seu

eixo estático, e explicasse a precessão.

O Universo copernicano é esférico, finito, de tamanho imensamente maior

que a Terra, e os movimentos que o compõem são perfeitamente circulares (Figura

12). O Sol posiciona-se, agora, em seu centro, enquanto que a Terra é “rebaixada” a

planeta, e junta-se aos outros cinco já conhecidos, orbitando em torno da estrela

central. Copérnico põe em seu livro: 

No meio de todos encontra-se o Sol.  Ora que haveria  de colocar  neste
templo, belo entre os mais belos, um tal luzeiro em qualquer outro lugar
melhor do que aquele donde ele pode alumiar todas as coisas ao mesmo
tempo?  […]  Realmente  o  Sol  está  como  que  sentado  num  trono  real,
governando a sua família de astros, que giram à volta dele. (COPÉRNICO,
1996)

De  Revolutionibus demorou  a  se  popularizar,  e  apenas  alguns  anos

depois  surgiram  apoiadores  à  teoria  copernicana,  como  Thomas  Digges.  Este

publicou, em 1576, uma obra que expandia a teoria com a ideia de um Universo

infinito e a extinção da esfera celeste4 (Figura 13). Para além da esfera de Saturno,

as estrelas se encontram espalhadas pelos confins desse Universo. O novo modelo

possibilitou o cálculo de uma nova tabela astronômica,  superior  às feitas com o

modelo  ptolomaico.  Mesmo  assim,  a  ridicularização  do  heliocentrismo  foi

inevitavelmente grande, tanto por parte de astrônomos que a ignorava ou lançava

argumentos contra o movimento da Terra, quanto por parte de filósofos e poetas,

que espalhavam, de modo mais popular, suas opiniões aos leigos. A Igreja, temendo

os questionamentos às Escrituras que a obra de Copérnico poderia trazer, acabou

por inseri-lo ao Index de livros proibidos, em 1616.

Porém, a porta aberta pelo copernicanismo possibilitou a caminhada em

uma trilha que só viria a se encerrar com o desenvolvimento da teoria de Isaac

Newton.  Seu  início  se  deu  com  a  percepção  dos  problemas  nos  dados

observacionais até então utilizados, e com a dedicação em obter as mais precisas

4 Alexandre Koyré questiona o fato de Copérnico ainda insistir  na existência dessa esfera, pois
“sendo seu movimento comum o único motivo para se supor a existência da esfera das estrelas
fixas, a negação daquele movimento deve levar imediatamente à negação da própria existência
daquela esfera.” (KOYRÉ, 2010)
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observações que o olho humano nu jamais conseguiu; esta foi a façanha de Tycho

Brahe.

2.2.2 Tycho Brahe

Tycho Brahe (Figura 14) é dinamarquês, nascido em 1546. Estudou na

Universidade de Copenhague, onde, em torno de 13 anos, presenciou um eclipse

solar  que  já  era  previsto.  Isto  fez  com  que  ele  se  interessasse  pela  área  da

Astronomia. Na verdade, observações de fenômenos astronômicos foram decisivas

na vida de Tycho; o fizeram dedicar sua vida à observação e coleta de dados. Após

o eclipse, em 1563, ele observou uma aproximação – chamada conjunção – entre

Saturno e Júpiter, e notou que tal fenômeno estava previsto com dias de diferença,

de  acordo  com  as  tabelas  elaboradas  pelo  modelo  de  Copérnico.  Em  1572,  o

surgimento de uma “nova estrela” no céu intrigou a todos. “O que poderia ser este

estranho fenômeno?”. Ele é atualmente conhecido como supernova, mas à época

era  praticamente  um  fenômeno  pouco  conhecido.  Tycho  fez  observações  deste

evento e observou, durante o intervalo de tempo em que ele aconteceu, que o novo

corpo  celeste  não  se  deslocava,  ao  passar  do  tempo,  em  relação  às  demais

estrelas. Isso implicava em um fato que viria a abalar a concepção aristotélica das

Figura 12 - Modelo de Copérnico

Fonte: Copérnico (1996)

Figura 13 - Modelo de Thomas Digges

Fonte: http://pada-viya.tumblr.com (2012)
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regiões sublunar e supralunar, onde a segunda, de acordo com o filósofo, não sofria

com mudanças além das referentes aos movimentos dos planetas e estrelas.

Seu trabalho contendo as informações dessa observação lhe deu fama e

crédito na área astronômica, a ponto de ganhar, do atual rei da Dinamarca, em 1576,

uma ilha  inteira  voltada para  seus trabalhos.  Lá,  construiu,  com ajuda  de  custo

também  vindo  do  rei,  um  observatório  de  ponta.  No  ano  seguinte,  Tycho  foi

agraciado  com  o  aparecimento  de  um  cometa;  como  esperado,  o  período  de

duração deste  fenômeno foi  desfrutado ao máximo pelo  astrônomo,  e  os  dados

obtidos indicaram não só que ele ocorria para além da Lua, como a “nova estrela”,

como também indicava que ele se movia através do espaço onde deveriam existir as

esferas que guiavam os planetas, como proposto por Aristóteles e Ptolomeu – e até

Copérnico. Isso ajudou a derrubar esta ideia que perdurara séculos. Outros cometas

foram observadas por Brahe ao longo de sua estadia no observatório da ilha, e cada

um corroborava ainda mais a inexistência das esferas e a degradação dos céus.

Contrário ao copernicanismo como era, Tycho Brahe elaborou e propôs

um novo modelo astronômico. Nele, a Terra voltava ao centro do sistema, e lá ficava

estática; em volta dela orbitavam a Lua e o Sol; este, por sua vez, era o centro de

órbita dos cinco planetas (Figura 15). Com a Terra em repouso, os demais corpos

celestes,  incluindo  as  estrelas,  giravam  diariamente  em  torno  dela,  embora

existissem, posteriormente, modelos tychonianos onde a Terra é posta a girar em

Figura 15 - Modelo de Tycho Brahe

Fonte:
http://www.astro.umontreal.ca/~paulchar/grps

/site/images/tycho.4.html (adaptado)

Figura 14 - Tycho Brahe

Fonte: NYPL Digital Collections (2015)
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seu eixo. Tal modelo se tornou, inesperadamente, um concorrente significativo ao

modelo  copernicano,  porque  os  dois  eram  praticamente  equivalentes,  mudando

basicamente qual corpo era posto em movimento – a Terra ou o Sol. Foi abraçado

por aqueles astrônomos que se negavam a crer que a Terra poderia se mover, mas

não poderiam ignorar as provas cabais contra os sistemas que vinham respirando

desde a Antiguidade.

Brahe coletou dados dos planetas e catalogou estrelas juntos com seus

auxiliares por duas décadas, e no fim do século XIV deixou a ilha e foi para Praga,

onde  ficou  até  sua  morte,  em  1601.  Deixou  um  legado  observacional  sem

precedentes, e esses dados foram de essencial importância para a continuação do

desenvolvimento  de  um  modelo  planetário  adequado.  Porém,  tais  dados  talvez

vagassem por muito sem resultar em uma inovação se não fosse por  um gênio

alemão  que  veio  a  trabalhar  junto  com Tycho  na  ilha  de  Hven.  Seu  nome  era

Johannes Kepler.

2.2.3 Johannes Kepler: o prodígio

Johannes Kepler (Figura 16) nasceu em 1571. Era uma criança alemã

com  vários  problemas  de  saúde,  porém  bastante  inteligente.  Estudou  na

Universidade de Tübinger, onde se interessou por Matemática e Astronomia e foi

apresentado ao modelo  copernicano,  o  qual  tornou-se adepto.  Moveu-se para  a

Áustria, onde não foi feliz em ser professor; porém tal profissão foi a responsável em

lhe  dar  luz  a  uma  ideia  bem  interessante,  mais  como  a  observação  de  uma

coincidência acidental: em uma das poucas aulas que deu (por conta da falta de

alunos),  ele  notou que os  espaços entre  os  planetas  casava  com o número de

poliedros  perfeitos  platônicos.  Com  isso,  ele  encaixou,  entre  as  esferas  dos

planetas, um poliedro, e a sequência que mais concordava com as observações era:

Mercúrio – Octaedro – Vênus – Icosaedro – Terra – Dodecaedro – Marte – Tetraedro

– Júpiter – Cubo – Saturno (WEINBERG, 2015) (Figura 17). Tal sistema, apesar de

ser o que mais se aproximava dos dados, ainda era muito impreciso, mas isso não

impediu Kepler de publicá-lo na sua obra  Mysterium Cosmographicum,  em 1596,

obra esta que enviou a Tycho Brahe, além de outros astrônomos.
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 Impressionado pela sua capacidade matemática, Brahe o convidou para

ser auxiliar em seu observatório em Praga, convite este que foi atendido em 1600;

com a fama de observador que Brahe tinha, Kepler sabia que seus dados eram os

mais precisos existentes até então, e cria que eles poderiam melhorar seu modelo.

Porém, Tycho não o entregava os dados facilmente; na verdade o pôs a trabalhar

com os dados do planeta Marte, que era um dos mais complexos.

Pouco tempo depois da chegada de Kepler, Brahe vem a falecer, e com

isso  o  primeiro  tem,  finalmente,  acesso  ao  tesouro  observacional  do  segundo.

Entretanto, o modelo baseado nos poliedros se mostra impreciso mesmo com os

dados  de  Tycho  Brahe.  Com  isso,  Kepler  parte  a  tentar  adaptar  o  modelo  de

Copérnico  a  fim de encaixá-lo  perfeitamente  nas novas observações.  Após uma

década de trabalho árduo em cálculos, o astrônomo chega à chocante conclusão de

que, muito provavelmente, as órbitas dos planetas podem não ser nem circulares

nem qualquer combinação de círculos, como Ptolomeu e seus adeptos costumavam

fazer. Ao partir para outras formas geométricas, ele encontrou que a elipse casava

quase  que  perfeitamente  com  os  dados  de  Tycho;  o  Sol,  neste  esquema,

posicionava-se junto a um dos focos da elipse5. Tal conclusão, conhecida atualmente

5 Damasio (2011) fala sobre o exemplar de De Revolutionibus de Kepler, usado, onde, em um dos 
fólios, há escrito a palavra elipse em grego, com a caligrafia de seu antigo dono, Jerome Schreiber. 
Damasio crê que tal escrito pode ter servido de inspiração a Kepler sobre o cálculo das órbitas.

Figura 16 - Johannes Kepler

Fonte: NYPL Digital Collections (2015)

Figura 17 - Primeiro sistema de Kepler, baseado
nos sólidos platônicos

Fonte: NYPL Digital Collections (2015)
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como a Primeira  Lei  de  Kepler (Figura 18),  tinha uma consequência  importante:

corroborava, junto com as observações já comentadas de Tycho, a inexistência de

esferas, porque, como fala Weinberg (2015), uma elipse não é formada pela rotação

de nenhum corpo sólido (como o círculo é formado pela rotação de uma esfera).

E não foi só isso. Kepler ainda notou que um segmento traçado do Sol a

Marte  percorria,  em  um  certo  intervalo  temporal,  uma  distância  tal  que  a  área

compreendida entre as duas posições desse segmento era igual à área de duas

outras posições quaisquer, percorridas no mesmo intervalo. Tal proposição é hoje

chamada de Segunda Lei de Kepler (Figura 18), e indica que as velocidades dos

planetas não eram constantes. Essas conclusões foram discretamente publicadas

em  sua  obra  de  1609,  Astronomia  Nova,  juntas  com  um  grande  estudo  do

movimento de Marte.

Após uma década, Kepler publicou mais uma obra,  Harmonices Mundi,

onde publicou o que ele tanto procurava: uma relação matemática entre a órbita e o

período orbital  dos planetas:  o quadrado do período orbital  (T)  de um planeta é

proporcional  ao  cubo  do  semieixo  maior  da  órbita  (a)  deste,  e  a  constante  de

proporcionalidade  (K)  é  igual  para  todos  os  planetas  do  sistema.  Tal  relação  é

conhecida como a Terceira Lei de Kepler: T 2
= Ka3 .

Os trabalhos de Kepler adaptaram o modelo copernicano praticamente à

perfeição, explicavam os fenômenos sem nenhum uso dos artifícios geométricos,

porém a custo do abandono das ideias a milênios aceitas, de que existiam esferas

Figura 18 - Leis de Kepler

(À esquerda, a primeira lei; à direita, a segunda lei)

Fonte: o autor
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que guiavam os planetas em suas órbitas circulares em velocidades constantes.

Surpreendentemente, Kepler não foi oprimido por suas ideias, talvez porque elas –

salvo seu modelo com uso dos sólidos regulares – se basearam nos dados de Tycho

Brahe, e assim estavam muito bem fundamentadas.

Além dessas contribuições à gravitação, Kepler ainda propôs uma força

que vinha do Sol  e  era  responsável  por  manter  os planetas em suas órbitas,  e

diminuía com a distâncias destes ao primeiro – já que as velocidades dos últimos

eram menores que as dos primeiros. Ele chamou essa “força” de anima motrix, ou

“alma motriz”.  Este é um bom palpite  para o que hoje é conhecido como “força

gravitacional”, embora estivesse ligeiramente enganado em alguns pontos, como a

razão de diminuição dessa força e quem a produzia, além de seu campo de atuação.

Uma  outra  força,  de  caráter  magnético6,  foi  proposta  por  Kepler,  e  ela  era

responsável por variar a distância dos planetas ao Sol. No entanto, não foi possível

provar essas ideias.

Max Jammer  (2011)  faz  uma análise  de  cartas  trocadas por  Kepler  e

outros  pensadores  da  época  no  início  do  século  XVII,  antes  da  publicação  do

Astronomia  Nova,  e  destaca  o  quão  a  ideia  de  uma  força  universal  estava

desenvolvida na cabeça de Kepler, dizendo que

Se nossa  interpretação  é correta  […],  cabe  atribuirmos a  Kepler,  não  a
Newton,  o  mérito  de haver  sugerido  “que  o  comportamento  familiar  dos
corpos cadentes e o majestoso alcance da Lua em sua órbita são parte do
mesmo esquema grandioso”. (JAMMER, 2011)

Porém Newton chegaria a uma formulação matemática,  acreditada por

Kepler mas não alcançada pelo mesmo. 

Johannes Kepler  morreu em 1630,  sendo o  primeiro  grande pilar  que

ajudaria  Newton  a  realizar  seu  grande  trabalho.  O  segundo  pilar  foi  um

contemporâneo de Kepler que, junto com este, promoveu estudos e observações

que ratificaram ainda mais o modelo proposto por Nicolau Copérnico.

2.2.4 Galileu Galilei

Galileu Galilei (Figura 19) é italiano, nascido em 1564. Estudou medicina

na Universidade, porém veio a se interessar por matemática posteriormente, como

6 O estudo sobre o magnetismo estava em alta na virada do século XVI ao XVII, principalmente o
desenvolvido pelo inglês William Gilbert, que publicou seus estudos em 1600.
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seu pai. O fato de Galileu ser  o  “segundo pilar”  para  Newton vem porque esse

realizou  impressionantes  estudos  sobre  movimentos,  tanto  uniformes  quanto

acelerados. Mas, além desses, ele contribuiu de forma inédita na área observacional

da Astronomia ao desenvolver  um aparato  que possibilitava  ampliar  opticamente

objetos mais distantes; esta era a luneta, ou telescópio. Ela não foi inventada do

zero por Galileu; na verdade, ela é uma criação holandesa, do início do século XVII.

Porém, o poder de ampliação dos primeiros telescópios era muito baixo, da ordem

de três vezes, e seus usos eram basicamente terrestres e militares. Galileu soube da

existência do instrumento e tentou aprimorá-lo com lentes de melhor qualidade e

uma diferente disposição delas, conseguindo, assim, maior ampliação. Além disso,

ele teve a perspicácia de ver o potencial que tal instrumento tinha em proporcionar

um novo patamar em observações astronômicas, e a direcionou aos céus. 

As  imagens  vistas  foram  como  a  assinatura  final  para  o  sistema

copernicano  e  muito  mais.  Essas  observações  foram  publicadas  em  Sidereus

Nuncius, em 1610. Elas, juntas com outras feitas futuramente, foram:

 – Irregularidades na superfície lunar (Figura 20a): o astrônomo observou

montanhas, planícies e vales na face da Lua, estimando até as dimensões de alguns

deles;

 –  Visibilidade  de  estrelas  desconhecidas  (Figura  20b,  mostrando  as

Plêiades como as estrelas maiores):  ao apontar para regiões escuras a olho nu,

Figura 19 - Galileu Galilei

Fonte: NYPL Digital Collections
(2015)

Figura 20 - Ilustrações feitas por Galileu com
base em suas observações

Fonte: Galilei (2010)



32

Galileu observou que elas não estão nem um pouco vazias; na verdade elas contêm

diversas estrelas de brilho fraco demais para serem vistas sem o auxílio do novo

instrumento.

 – Imensa separação das estrelas à Terra: ao comparar a diferença nas

dimensões dos corpos celestes por conta da ampliação, Galileu notou que, enquanto

os planetas ficavam maiores e mais brilhantes, as estrelas em nada mudavam suas

feições;  ele  deduziu,  assim,  que  isso  se  deve  por  elas  estarem  a  distâncias

gigantescas daqui.

 –  Luas  de  Júpiter  (Figura  20c):  uma  das  maiores  descobertas

proporcionadas pelo uso do telescópio na astronomia, as luas galileanas, como são

atualmente  conhecidas  (Ganimedes,  Europa,  Io  e  Calisto),  pôs  em  cheque  as

últimas esperanças dos geocentristas, ao mostrarem que existiam outros corpos que

atuavam como centro de órbita para outros próximos. Galileu observou diariamente,

durante meses, as quatro novas entidades, catalogando seus períodos orbitais e

concluindo que seu centro de órbita  era o planeta Júpiter.  E se essas luas não

orbitam a Terra, o que impede que os demais planetas também deixem de orbitá-la?

 – Manchas solares: na verdade, outros astrônomos fizeram observações

sobre  as  manchas  solares,  mas  sua  descoberta  levantava  questões  sobre  a

degradação da região celeste e a rotação de outros corpos além da Terra, já que

uma das explicações para o surgimento dessa manchas era a de que corpos mais

internos que Mercúrio orbitavam o Sol; outra explicação era a de que as manchas

estavam na própria superfície solar, e o movimento da primeira implicava a rotação

da estrela. Essa discussão acabou por estreitar a relação de Galileu com a Igreja.

– Fases de Vênus: outra prova a favor do sistema de Copérnico veio ao

se observar o planeta Vênus. Inclusive, esse fenômeno foi levantando pelo próprio

Nicolau, mas observações a olho nu jamais seriam capazes de detectá-los. Vênus

possui fases semelhantes aos que possui a Lua, apresentando-se às vezes com

parte  iluminada,  quase  totalmente  iluminada  ou  mesmo  quase  invisível,  quando

próximo a se posicionar entre o Sol e a Terra. Tais fases só podiam ser explicadas

posicionando a órbita de Vênus em torno do Sol, e assim nada impedia de os outros

planetas também orbitarem a estrela.

Essas  descobertas  foram  rejeitadas  pelos  opositores  de  Galileu,  que

sequer olhavam para o céu por intermédio do telescópio, porque, de acordo com

uns,  “se  Deus  quisesse  que  o  homem  usasse  uma  tal  invenção  para  adquirir
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conhecimento,  teria  doado  ao  homem  vista  telescópica”  (KUHN,  1957).  Outros

acusavam que as imagens eram formadas pelo próprio instrumento. Mas isso deu

grande  visibilidade  para  Galileu.  Até  o  momento,  ele  não  havia  se  revelado

copernicano publicamente; isso aconteceu em 1613, ao publicar uma obra sobre as

manchas solares e outros temas, e a partir daí veio em defesa de Copérnico. Isso

acabou por chamar atenção da Igreja, que exigiu que ele abandonasse tais ideias,

com a ameaça de ser condenado.

Em  1616,  obras  consideradas  hereges  pela  Igreja  foram incluídas  no

Index de obras proibidas, e isso inclui as obras de Copérnico. Isso não intimidou

Galileu, que continuou a lançar textos sobre astronomia e ciência em geral.  Sua

próxima defesa pública ao copernicanismo veio na forma de uma de suas grandes

obras,  Dialogo,  de  1630,  onde  ele  firma  o  modelo  de  Copérnico  em  forma  de

conversa  entre  três  personagens,  Salviati,  Simplicio  e  Sagredo.  Violando  as

exigências  que a  Igreja  impusera,  Galileu  foi  ordenado a julgamento e  seu livro

tirado de circulação.  Após diversos julgamentos,  Galileu foi  sentenciado a prisão

domiciliar perpétua por heresia. Mesmo assim, Galileu continuou a escrever e, em

1638, publica Discorsi, escrito de forma semelhante ao Dialogo, onde traz de volta

os três personagens deste e apresenta um grande estudo sobre o movimento dos

corpos.

No fim da vida foi  acometido por  cegueira,  e  veio a falecer  em 1642.

Galileu trouxe uma nova roupagem ao modo de fazer ciência, sendo um cientista

bastante  experimental;  em  seu  último  livro,  demostra  e  propõe  diversos

experimentos, como o famoso plano inclinado, mostrando que a experimentação e a

teoria andam juntas no desenvolvimento da ciência, coisa que não eram tão bem-

aceitas até então. Suas contribuições e sua garra e comprometimento quanto às

suas ideias provavelmente inspiraram um cientista que veio logo a seguir, nasceu no

mesmo ano de morte de Galileu, e pôs um ponto final nos séculos de estudos sobre

o sistema planetário, respondendo a última pergunta ainda não respondida: o que de

fato causa o movimento dos planetas?

2.2.5 Isaac Newton: a lei definitiva

Isaac Newton (Figura 21) é tido como o pai da física moderna. Nascido

em 1642, como a pouco dito, Newton foi uma pessoa peculiar em toda a sua vida,
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tendo  pouquíssimas  relações  com  mulheres  e  acumulando  intrigas  com  outros

cientistas. Morou com sua avó na infância, e foi um dos melhores alunos da escola

em que estudou. No ano de 1661, foi para Cambridge, para a Trinity College, onde

fez  serviços  para  estudantes  com mais  condições financeiras  para  conseguir  se

manter.  Na universidade,  estudou Aristóteles  e,  paralelamente,  Matemática  tanto

com o professor Isaac Barrow como sozinho, além de ter acesso às obras de outros

pensadores da época. Em 1665, pouco depois de se formar, Newton teve que voltar

para sua casa, em Lincolnshire, por conta da peste que assolara a Universidade, e

lá permaneceu até 1667. Foi justamente nesse período, seus anni mirabiles, que o

cientista desenvolveu grande parte do trabalho de sua vida, como os estudos em

mecânica, gravitação, óptica e o desenvolvimento do segmento da Matemática hoje

conhecido como Cálculo Diferencial e Integral.

Seu conhecimento em óptica o permitiu desenvolver, em 1669, um novo

tipo de telescópio, que se utilizava de espelhos em vez de lentes, e obtinham maior

ampliação aliado a um menor comprimento. Em 1672, foi convidado a fazer parte da

Royal Society of London, entidade criada por cientistas para movimentar discussões

sobre ciência. Dela também participavam Christiaan Huygens, com quem Newton

discutiu sobre a natureza da luz, e Robert Hooke, com quem Newton travou uma

interessante batalha sobre o desenvolvimento da teoria da gravitação.

2.2.5.1 Robert Hooke e Isaac Newton

Robert Hooke (Figura 22) foi um cientista contemporâneo de Newton, que

desenvolveu  estudos  em  diversas  áreas,  sendo  o  inventor  do  microscópio  e

desenvolvedor da lei – de Hooke – da elasticidade. Porém, pouco é falado sobre

suas contribuições no ramo da gravitação. Ainda no período em que Newton voltou a

Lincolnshire, Hooke já palestrava a respeito do que ele achava ser o responsável

pelo movimento dos planetas: uma força oriunda do Sol que “desviava” os planetas

de  suas  rotas  retilíneas.  Ele,  inclusive,  montou  um  pêndulo  cônico  a  fim  de

exemplificar sua teoria à Royal Society, onde um pêndulo em movimento era forçado

em uma direção perperndicular ao seu movimento, o que o fazia mover-se em uma

espécie de “órbita”. Hooke, e também Christopher Wren, Edmund Halley e o próprio

Isaac Newton, descobriram que a força que retem os planetas em suas respectivas

órbitas deveria ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses
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e o Sol. O problema era que nenhum deles tinha conseguido encontrar o formato

que  a  órbita  deveria  ter  com  base  nessa  descoberta.  Foi  aí  que  Newton  se

sobressaiu.

Em 1679, Hooke e Newton trocaram correspondências onde discutiram

sobre o movimento que um corpo em queda traçaria, correspondências estas que

seriam tomadas por Hooke como prova de que Newton teria “usurpado” suas ideias.

Este sentimento de Robert poderia ser compreensível, já que ele acreditava que a

força que existia no Sol na verdade existia em todos os corpos, uma força que atraia

os demais conglomerados de matéria que se encontrassem próximos, um caráter

universal da força que também foi adotado por Newton. Porém ele acreditava que tal

força  agia  por  meio  de  pulsos  constantes,  além  de  não  ter  sido  capaz  de

desenvolver o arcabouço matemático de sua teoria.

2.2.5.2 De Motu e os Principia

Newton estava bem avançado com os argumentos matemáticos de sua

teoria do movimento, o que foi percebido por Edmund Halley ao lhe fazer uma visita

em Cambridge, em 1684. Halley estava interessado em saber de Newton qual seria

a órbita que um astro teria se fosse impelido a um movimento circular cuja força

Figura 21 - Isaac Newton

Fonte: NYPL Digital Collections (2015)

Figura 22 - Robert Hooke

Fonte: biography.com (2015)
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central  variasse  de  acordo  com  a  lei  do  inverso  do  quadrado  da  distância.

Prontamente, Newton respondeu: uma elipse. Mas sem poder mostrar os cálculos,

Halley  foi  embora  com  a  promessa  de  recebê-los  assim  que  possível.  Isso

aconteceu com o envio, por parte de Newton, de um pequeno documento chamado

De Motu Corporum in Gyrum. Este texto apresentou, além dos cálculos da órbita, a

descrição de alguns tipos de forças e conceitos.  Tal  texto seria uma espécie de

“rascunho”  de uma obra ainda maior que estava por  vir.  Ao longo de três anos,

Newton adaptou e modificou alguns trechos, de acordo com a necessidade e novas

descobertas,  e  em  1687  veio  a  lançar  sua  obra-prima:  Philosophiae  Naturalis

Principia Mathematica (Figura 23).

Nestes livros, Newton lança seus estudos sobre dinâmica, incluindo os

que viriam a ser conhecidos como as três leis de Newton e momento. Tais princípios

ainda são expandidos para além da Terra para explicar fenômenos celestes. Newton

inicia com as definições de massa, quantidade de movimento, inércia e o papel da

força aplicada em um corpo em movimento; também afirma sua crença no caráter

absoluto do tempo e do espaço: medições destes são sempre relativos a algo.

Em seguida, Isaac apresenta as suas tão famosas três leis:

Figura 23 - Princípios Matemáticos da
Filosofia Natural, de Isaac Newton

Fonte: NYPL Digital Collections (2015)
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Lei I:  Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento
uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele
estado por forças imprimidas sobre ele.
[…]
Lei II: A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e
é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida.
[…]
Lei III: A toda ação há sempre oposta uma reação ou, as ações mútuas de
dois  corpos  um  sobre  o  outro  são  sempre  iguais  e  dirigidas  a  partes
opostas. (NEWTON, 2016)

A segunda lei não foi definida como a conhecemos atualmente (F = ma), e

sim como uma variação do momento linear do corpo.

Ainda no Livro I,  Newton fala sobre força centrípeta, e prova que uma

força central que varia com o inverso do quadrado da distância do planeta ao centro

de força está em concordância com a Terceira Lei de Kepler. No Livro II, Newton faz

um desenvolvimento  sobre o movimento de corpos sob resistência do meio,  em

parte para “refutar a teoria dos vórtices7 de Descartes para o movimento planetário”

(PIRES, 2011).

No Livro III, Isaac Newton finalmente se dedica a falar sobre a gravitação.

A partir  de  dados  observacionais,  ele  conclui  que  tanto  os  satélites  de  Júpiter,

Saturno e Terra quanto os próprios planetas obedecem a segunda e terceira leis de

Kepler  e,  portanto,  há  uma  força  que  varia  inversamente  com  o  quadrado  da

distância entre os centros de dois corpos escolhidos (como uma lua e um planeta ou

um planeta e o Sol).  Tal  força ainda é a mesma que causa a queda de corpos

terrestres,  ou seja,  é  universal;  ela  também é proporcional  à  massa dos corpos

envolvidos.  Porém,  assim  como  a  segunda  lei  de  Newton,  a  lei  da  gravitação

universal  não  foi  escrita  em  sua  forma  matemática  no  livro;  tal  equação  foi

desenvolvida anos depois, onde se introduziu uma constante de proporcionalidade,

chamada constante gravitacional (G):  F = G
m1 m2

r 2 . O valor desta constante foi

calculado  em  1798  pelo  inglês  Henry  Cavendish,  cujo  valor  atual  é  “66,724

trilionésimos de metro/segundo² por quilograma” (WEINBERG, 2015). 

Tendo desenvolvido esse aparato teórico, Newton aponta os resultados

de sua teoria. Por exemplo, ele fala sobre a forma terrestre na Proposição XVIII:

7 Descartes desacreditava em força no sentido de ação a distância, e assim desenvolveu uma teoria
em que os corpos,  tanto celestes quanto terrestres, eram movidos por conta do movimento de
vórtices no éter que compunha o universo, semelhante ao movimento da água ao cair no ralo de
uma pia. Tais vórtices mantinham os planetas em movimento ao redor do Sol e faziam com que
corpos terrestres caíssem em direção ao centro da Terra.
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PROPOSIÇÃO  XVIII.  TEOREMA XVI:  Que  os  eixos  dos  planetas  são
menores do que os diâmetros traçados perpendicularmente aos eixos.
A gravitação igual das partes sobre todos os lados daria uma forma esférica
aos planetas, se não fosse por suas revoluções diurnas num círculo. Por
este movimento circular acontece que as partes que se afastam do eixo
tentam  subir  em  direção  ao  equador.  Portanto,  se  a  matéria  está  num
estado fluido,  por  sua subida em direção aos polos ela  aumentará seus
diâmetros, e por sua descida em direção aos polos ela vai encurtar o eixo.
(NEWTON, 2016)

Na Proposição XXIV, Newton fala sobre os movimentos da maré:

PROPOSIÇÃO XXIV. TEOREMA XIX:  Que o fluxo e refluxo do mar surge
das ações do sol e da lua.
[...]
Os  dois  astros  excitam  dois  movimentos,  que  não  aparecem
separadamente, mas entre eles surgirá um movimento misturado composto
de ambos. Na conjunção ou oposição dos astros suas forças associam-se,
fazendo a maré mais alta e a mais baixa. Nas quadraturas o sol vai subir as
águas que a lua abaixa, e vai abaixar as águas que a lua sobe, e a partir da
diferença de suas forças surge a menor de todas as marés. (NEWTON,
2016)

Faz também diversos estudos sobre a órbita lunar, nos casos hipotéticos

de ela ser circular e elíptica, sua inclinação quanto à eclíptica, sobre a precessão

dos equinócios, sobre o movimento e órbita dos cometas, entre outros estudos mais

detalhados, usando como base toda a teoria desenvolvida nos livros anteriores do

Principia (Figura 24).

Apesar da sua formulação da força gravitacional, Newton não acreditava

que esta se propagava no vazio, de modo que, para ele, não era possível corpos

interagirem entre si à distância, como registrado em uma carta a um amigo. Assim,

ele usa o éter como modo de transmissão dessa força entre os corpos.

Toda a  teoria  desenvolvida por  Isaac Newton não poderia  escapar  de

críticas e oposição, tanto por parte de seus inimigos quanto de clérigos. Huygens,

por exemplo, desacreditava na interação entre todas as partículas; Leibniz também

tinha a dúvida da propagação no vazio. Mas, como Weinberg fala, enquanto estes

viam a obra com um olhar aristotélico, “o exemplo de Newton havia reformulado a

própria definição de física” (WEINBERG, 2015). Mesmo assim, a teoria newtoniana

era precisa o suficiente para os resultados obtidos por ela a reforçassem ainda mais.

Edmund Halley, usando essa teoria, descobriu a periodicidade de um cometa, hoje

conhecido como cometa Halley (Figura 25), e a previsão de seu retorno foi realizada

e observada. Anos depois, em 1846, após o estudo das órbitas do planeta Urano (já
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descoberto  na  época)  mostrarem  uma  irregularidade,  e  usando-se  a  lei  da

gravitação universal, foi descoberto o planeta Netuno.

Newton  ainda  trabalhou  na  Casa  da  Moeda  em  1695,  após  sair  da

universidade, presidiu a Royal Society em 1703, atividades estas que manteve até o

fim de sua vida, que ocorreu em 1727, ao morrer por conta de cálculo renal.

No fim do seu  Principia, Isaac Newton afirma que não sabe a causa da

gravidade, mas aparenta não se incomodar muito com isso: “ainda não fui capaz de

descobrir a causa destas propriedades da gravidade a partir dos fenômenos, e não

construo hipóteses” (NEWTON, 2016). Esta lacuna foi deixada em aberto durante

séculos,  período  onde  outras  áreas  da  ciência  física  foram  desenvolvidas  e

aprimoradas.  A chamada  mecânica  clássica  já  estava  praticamente  completa,  e

todos  os  fenômenos  eram  satisfatoriamente  explicados  pela  física  newtoniana

quando,  na virada do século XIX ao XX, um jovem alemão se fez  uma simples

pergunta cuja resposta veio a impactar toda a Física até então desenvolvida: e se eu

viajasse à velocidade da luz?

2.3 Uma nova gravitação: a Relatividade einsteiniana

Alemanha, catorze de março de 1879: nasce Albert Einstein (Figura 26).

Jovem, mudou-se para a Suíça para estudar no Instituto Federal de Tecnologia de

Zurique, após completar o ensino básico. Nessa época, Einstein já se mostrava bom

Figura 24 - Esquema de Newton
para pôr um corpo em órbita

Fonte: NYPL Digital Collections (2015)

Figura 25 - Cometa Halley

Fonte: Nasa (2013)
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em matemática,  química  e  física.  Forma-se  no  primeiro  ano  do  século  XX e  já

começa sua vida científica publicando artigos. Conseguiu alguns empregos como

professor até ser contratado no Escritório de Patentes de Berna, em 1902. Em 1905

torna-se  doutor  e,  neste  mesmo  ano,  publica  nada  menos  que  quatro  artigos,

metade sobre o que ficaria conhecido como Teoria da Relatividade Restrita, e os

outros dois sobre o efeito fotoelétrico e o movimento browniano, num ano que é

conhecido como annus mirablilis einsteiniano, seu “ano milagroso”.

2.3.1 Teoria da Relatividade Restrita

A teoria eletromagnética, desenvolvida por James Clerk Maxwell, indicava

que a luz era uma onda eletromagnética com velocidade c de trezentos milhões de

metros  por  segundo.  Alguns  físicos  acreditavam  que,  por  ser  uma  onda,  era

necessário um meio material para esta se propagar; assim, a ideia do éter retornou

às teorias físicas. Tal éter estava em repouso absoluto, e como a Terra se movia em

relação a ele, um certo “vento de éter” deveria ser detectado com a variação da

velocidade da luz. Foi elaborado um experimento, por A. A. Michelson e E. W. Morley

em 1887, para detectar essa variação, porém obteve resultados negativos: ou não

existia um éter e a luz se movia no vácuo, ou o éter existia, mas a velocidade da luz

não era interferida pelo movimento da Terra. De qualquer forma, a luz parecia se

mover a velocidade constante.

Aos  dezesseis  anos,  Einstein  teve  a  curiosa  imaginação  de  viajar  à

velocidade da luz, perseguindo a mesma. Assim, pela mecânica clássica, ele veria

uma onda eletromagnética em repouso, o que era absurdo pela teoria de Maxwell.

Nesse  caso  também  seria  possível  determinar  o  movimento  com  base  em  um

referencial absoluto, o que não “casava” com a mecânica clássica. Assim, Einstein

postulou, ou seja, afirmou, que “em todos os sistemas de coordenadas em que são

válidas as equações da Mecânica, também são igualmente válidas as leis ópticas e

eletrodinâmicas” (LORENTZ et al., 2001); em outras palavras, ele afirmou que as leis

da  física  eram  as  mesmas  em  qualquer  sistema  referencial  inercial. Após,  ele

apresenta um segundo postulado, onde afirma que “a luz […] se propaga sempre

com uma velocidade determinada, independente do estado de movimento da fonte

luminosa” (LORENTZ  et  al.,  2001).  Esses  dois  postulados  compõem  o  que  é

chamado de Teoria da Relatividade Restrita.
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O  segundo  postulado  tem  uma  consequência  importante:  como  a

velocidade é determinada pela distância percorrida e o tempo necessário para tal, a

constância de c implica que o espaço e o tempo não são mais absolutos. Ou seja,

eles poderiam modificar-se, de acordo com o observador, para manter  c imutável.

Mais precisamente, o espaço poderia comprimir-se na direção do movimento (Figura

27),  e  o tempo poderia  dilatar-se.  Espaço e tempo agora estão relacionados na

forma  de  um  espaço-tempo.  O  éter,  por  fim,  não  era  mais  necessário.  Outra

implicação importante sobre a velocidade da luz é que ela é a velocidade limite do

universo. Ou seja, nada viaja mais rápido que c. Einstein ainda chegou, no segundo

artigo sobre relatividade, na célebre equação E = mc², mostrando a relação entre

massa e energia. Tal relação mostra que a energia de um corpo agrega em sua

massa, o que implica que um corpo em altíssima velocidade teria incremento em sua

massa e, assim, na sua resistência ao movimento. Logo, nenhum corpo com massa

seria  capaz de atingir  a  velocidade da  luz.  Essas  ideias  revolucionárias  fizeram

Einstein chamar atenção no meio científico.

2.3.2 Teoria da Relatividade Geral

Mas  Einstein  queria  mais.  Queria  eliminar  qualquer  possibilidade  de

referencial absoluto no universo; queria expandir sua relatividade para referenciais

Figura 26 - Albert Einstein

Fonte: NYPL DIgital Collections (2015)

Figura 27 - Simulação de contração espacial

(acima: carro em velocidade comum; abaixo: carro em
velocidade próxima a da luz)

Fonte: o autor
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acelerados e incluir a gravidade nela. Isso demorou dez anos e a ajuda de alguns

matemáticos: no final de 1915, Einstein apresenta a sua Teoria da Relatividade Geral

(TRG). A ideia que lhe deu uma luz foi outro experimento mental onde ele imaginou

um elevador fechado em queda livre. Algum passageiro dentro desse elevador não

sentiria o próprio peso, e assim poderia supor que estava em uma região do espaço

sem influência gravitacional  de outros corpos. Desse modo,  Einstein estabeleceu

uma relação entre gravidade e aceleração na ausência de gravidade. Tal relação é

conhecida como  princípio da equivalência.  Com base nesse princípio, o elevador

pode ser considerado um sistema inercial local.

Ainda  se  utilizando  do  elevador  fechado,  agora  sendo  acelerado  para

cima, mas agora criando um pequeno orifício a fim de se permitir a passagem de luz,

observa-se algo interessante: no tempo em que o feixe de luz leva para ir do orifício

até a parede oposta, o elevador move-se para cima, de modo que o feixe atinge a

parede oposta em um ponto mais baixo que a altura do orifício. Ou seja, a luz parece

curvar-se para o observador dentro do elevador (Figura 28). 

Usando-se o princípio da equivalência, a luz deve curvar-se também na

presença  de  uma  influência  gravitacional.  Dessa  forma,  Einstein  afirma  que  um

corpo massivo acaba por deformar o espaço-tempo, causando não só o desvio da

luz,  como dos demais corpos massivos;  é  assim que os planetas,  por  exemplo,

Figura 28 - Luz curva-se em um referencial acelerado

(o ponto representa um fóton de luz; do instante (1) ao (4), o elevador sobe acelerado,
enquanto o fóton move-se para a esquerda; o último desenho representa o que o

observador do elevador observa: um fóton "caindo")

Fonte: o autor



43

permanecem em órbita ao redor do Sol (Figura 29). Não só o espaço é curvado,

como o tempo é dilatado na presença de um campo gravitacional.

Esses  fenômenos  foram  previstos  pela  TRG  (além  de  outros).  Logo,

cientistas foram atrás de tentar observá-los. A curvatura do espaço pela gravidade

foi observada em um eclipse solar no ano de 1919, no Brasil, em Sobral/CE, e na

Guiné (com o ocultamento do Sol, era possível ver estrelas em sua proximidade, e

observar se suas posições diferiam das que eram esperadas (Figura 29)). Quanto à

dilatação temporal, ela foi testada apenas décadas depois com o uso de relógios

atômicos; o conhecimento dessa dilatação é o que possibilita a acurácia do serviço

de GPS, ao ser considerada nos cálculos.

Ainda havia mais. Uma solução das equações de Einstein mostrava que

era possível a existência de um corpo tão denso que conseguiria curvar o espaço-

tempo a  um ponto  que  nem mesmo a  luz  seria  capaz de  fugir  de  sua  atração

gravitacional. Foi batizado de buraco negro, justamente por esta característica. Em

seu centro, a matéria estaria comprimida em um volume nulo, criando praticamente

um “poço sem fundo” no tecido do espaço-tempo. A dilatação temporal é tamanha

que um observador vendo outro atravessar o horizonte de eventos (região na qual a

partir dela não é mais possível escapar) perceberia que o tempo desse para. Porém,

a gravidade aumenta rapidamente com a proximidade, de modo que alguém indo em

direção ao buraco negro seria despedaçado por conta da diferença da gravidade

sentida pelos pés e pela cabeça, que estão a uma altura de distância um do outro;

tal  fenômeno é chamado de  espaguetificação.  Buracos negros são um dos mais

Figura 29 - Espaço-tempo curvo

Fonte: http://www.astronomynotes.com/relativity/s3.htm (adaptado)
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fascinantes  objetos  celestes  existentes,  alvo  tanto  de  curiosidade  quanto  de

mistérios.  Hoje sabe-se que esses objetos podem ser formados pelo colapso de

certos tipos de estrelas, mas, em princípio, é possível transformar qualquer objeto

em um buraco negro, comprimindo-o a dimensões suficientes.

Por conta de sua revolucionária teoria, Einstein conseguiu fama jamais

alcançada por  qualquer  outro  cientista,  como sendo o homem que se  igualou a

Newton com sua explicação sobre a gravidade. Entretanto, seu trabalho nessa área

não foi reconhecido na forma de um Prêmio Nobel, mas também não foi necessário.

Sua teoria entregava, por fim a última das perguntas ainda sem resposta sobre a

gravitação: “o que causava a gravidade?” Kepler apresentou como os movimentos

celestes  se  davam;  Newton  montou  toda  uma  teoria  matemática  sobre  tais

movimentos, mostrando a intensidade em que se davam; Einstein mostrou o porquê

de tais movimentos existirem: uma curva no espaço causada pelos corpos massivos

fazia  com  que  outros  corpos  “caíssem”  em  sua  direção.  Como  diz  Paty,  “[as

propriedades  da  teoria  da  relatividade  einsteiniana]  dizem  respeito  a  uma  nova

‘cinemática’, isto é, a uma nova maneira de conceber e de formular as propriedades

gerais do movimento dos corpos no espaço e no tempo” (PATY, 2009).

As teorias de Einstein ainda abriram porta a novas possibilidades na área

da astronomia, e deu origem à cosmologia moderna. Suas equações mostravam um

universo dinâmico, o que foi descoberto por Edwin Hubble em 1929. Antes mesmo

disso, o padre George Lemaître havia proposto um modelo de origem do universo:

nasce a teoria do Big Bang. O fenômeno que comprovou a TRG, o desvio da luz

pela gravidade, é amplamente usado para o estudo de galáxias distantes na forma

das lentes gravitacionais. Buracos negros são abundantes no universo, estando no

centro das galáxias.  O estudo do universo não teria  tanta evolução sem a ideia

revolucionária de Einstein.

Einstein  morreu em dezoito  de  abril  de  1955,  nos EUA,  país  que lhe

recebeu ao fugir da Alemanha por conta do movimento nazista que crescia no país.

Einstein lançou diversos outros trabalhos ao longo de sua vida, porém ficou marcado

como o maior gênio do século XX pelo seu estudo que mudou completamente a

nossa noção de realidade, espaço e tempo, considerados absolutos desde sempre.
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3 COMO É VISTA A GRAVITAÇÃO NO ENSINO MÉDIO

Neste capítulo será discutido a ementa do curso de Gravitação no Ensino

Médio e será feita uma discussão a respeito de livros-texto adotados.

3.1 A ementa no Ensino Médio e os PCN

O  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  (PNLD,  2018),  entidade

responsável por regulamentar livros didáticos que estão de acordo com uma série de

regras preestabelecidas, incluindo a abordagem histórica, trata da importância da

contextualização da disciplina – que é importante para “instigar a curiosidade do

estudante”  –  seja  com  fatos  do  cotidiano,  seja  com  fatos  históricos  do

desenvolvimento do assunto estudado, sendo assim dito pelo Programa:

Aspectos relacionados à História da Ciência são igualmente utilizados no
processo  de  contextualização  do  ensino  de  Física,  com  o  objetivo  de
associar  a  aprendizagem  do  conteúdo  a  aspectos  relacionados  ao  seu
desenvolvimento. Podemos, nesse caso, valorizar uma história mais interna
ao âmbito da Ciência, discutindo a evolução de um conceito ou destacando
experimentos  ou  situações  exemplares  que  possam contribuir  para  uma
mudança conceitual  […].  Em ambos os  casos  há  a  preocupação de se
transcender a perspectiva empirista, evitando que o conhecimento científico
seja identificado como aquele que é absoluto e inquestionável e, ao mesmo
tempo,  construindo  a  visão  de  que  a  Ciência  é  um  conjunto  de
conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história,
na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade.
(BRASIL, 2017)

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN),  também  defendem  a

contextualização  da  Física  em  sala  de  aula,  e  expõem  a  importância  de  tal

abordagem: “[…] é essencial que o conhecimento físico seja explicitado como um

processo histórico, objeto de contínua transformação e associado às outras formas

de  expressão  e  produção  humanas.”  (BRASIL,  2000),  tratando,  ainda,  da

significância do caráter filosófico que a Física possui e que geralmente é posta de

lado em detrimento de seu lado matemático que, basicamente, é o que sobra devido

à “simplificação” realizada para se adaptar o conhecimento físico denso ao ensino,

em um processo chamado de transposição didática (BRASIL, 2006). De um modo

mais específico, os PCN aplicam essa contextualização ao conteúdo de Gravitação,

ao dizer que “A possibilidade de um efetivo aprendizado de Cosmologia depende do

desenvolvimento  da  teoria  da  gravitação,  assim  como  de  noções  sobre  a
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constituição elementar da matéria e energética estelar.” (BRASIL, 2000), apontando,

ainda, a “oportunidade para discutir temas da astronomia em seus aspectos físicos,

históricos e filosóficos” (BRASIL, 2006). Este mesmo documento aponta, ainda, para

a importância de se utilizar outros materiais para complementação das informações

presentes nos livros didáticos, como livros paradidáticos, revistas e a Internet.

De  forma  geral,  a  ementa  do  curso  de  Gravitação  no  Ensino  Médio

consiste nos seguintes tópicos: os livros iniciam-se com uma introdução histórica a

respeito da Cosmologia antiga e da Idade Média. Após, dissertam sobre as leis de

Kepler  e,  em  seguida,  partem  para  a  definição  e  desenvolvimento  da  Lei  da

Gravitação  Universal  (LGU) de  Newton.  A  partir  desta,  mostram-se  algumas

implicações  dessa  lei,  como  a  prova  da  terceira  lei  de  Kepler,  a  definição  de

gravidade,  satélite,  velocidades  orbitais,  terminais  e  outros  assuntos

complementares.

3.2 Análise de livros-texto

Nesta seção, foi feita uma análise de doze livros de Física confeccionados

para  o  Ensino  Médio,  a  fim  de  comparar  os  temas,  relacionados  à  Gravitação,

adotados  por  eles  e  qual  a  forma  escolhida  de  apresentá-los,  que  foram:  Os

Fundamentos da Física, de Ramalho, Nicolau e Toledo, Compreendendo a Física, de

Alberto Gaspar, Conecte Física e Física, de Helou, Gualter e Newton (os dois livros,

na verdade, têm edições similares, porém notou-se algumas diferenças entre elas),

Física  Fundamental,  de  Bonjorno  e  Clinton,  Física  e  Série  Múltiplo:  Física,  de

Guimarães, Piqueira e Carron (notou-se, também, algumas diferenças entre os dois

livros),  Universo da Física, de Sampaio e Calçada, Física para o Ensino Médio, de

Kazuhito  e  Fuke,  Física:  contexto  &  aplicações,  de  Antônio  Máximo,  Beatriz

Alvarenga e Carla Guimarães,  Coleção Física aula por aula, de Xavier e Benigno,

Física  em  contextos,  de  Maurício  Pietrocola  e  outros  autores.  Os  livros  foram

avaliados com base no Livro do Estudante (PNLD 2018) sendo, por isso, ignorado

notas,  seções  e  capítulos,  caso  existam,  presentes  no  Livro  do  Professor  que

tenham como intuito auxiliá-lo em sala de aula.

Notou-se que grande parte dos capítulos reservados para o assunto de

Gravitação (na maioria apenas um) preza pelo desenvolvimento matemático dessa

área que, apesar de ser fundamental, não pode ser priorizado em detrimento do
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desenvolvimento  histórico  que  cerca  todas  as  revoluções  ocorridas  durante  os

séculos e milênios de existência da humanidade e da Ciência propriamente dita. A

seguir apresenta-se uma análise particular de cada obra.

A figura 3.1 apresenta a capa dos doze livros analisados.

Figura 30 - Capas dos livros analisados

(As capas foram obtidas por meio de digitalização e de versões digitais dos livros disponíveis na
Internet.)

Fonte: o autor
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3.2.1 Os fundamentos da Física – Ramalho, Nicolau, Toledo – Vol. 1 (2003)

O livro Os fundamentos da Física 1 de Ramalho, Nicolau e Toledo (Figura

3.1a) conta com um total  de 446 páginas, sendo 26 delas dedicadas ao capítulo

dezessete, que trata da gravitação. Este capítulo está dividido em cinco seções. Ele

traz uma breve introdução, onde fala sobre os sistemas de Ptolomeu e Copérnico,

citando as grandes obras dos dois astrônomos que trouxeram tais teorias ao público

(Almagesto e De Revolutionibus, respectivamente), além de falar sobre os trabalhos

de  Galileu,  Brahe  e  Kepler.  Os  movimentos  retrógrados  dos  planetas  não  são

diretamente citados. A segunda seção é responsável pela apresentação das leis de

Kepler,  mas  ela  é  feita  sem  muitos  detalhes,  apesar  de  conter  alguns  dados

astronômicos. A terceira seção trata da LGU, que também é apresentada de forma

rápida,  sem nenhuma contextualização histórica.  A quarta e quinta seções falam

sobre a aceleração gravitacional  em diferentes posições em relação à superfície

planetária  e  sobre  corpos  em órbita  (satélites).  No  fim do  capítulo  há  um texto

complementar sobre Kepler e sobre a descoberta do planeta Netuno e do planeta-

anão Plutão. As atividades estão dispersas entre as seções e ao final do capítulo,

possuindo tanto questões comentadas como propostas, de modo a contar-se doze

atividades resolvidas e cinquenta e uma a serem solucionadas pelos alunos.

3.2.2 Compreendendo a Física – Alberto Gaspar – Vol. 1 (2016)

Compreendendo a Física 1, de Alberto Gaspar (Figura 3.1b), conta com

288 páginas no primeiro volume, que contém um capítulo, de 17 páginas, voltado à

LGU e assuntos afins e sendo dividido em seis seções. Traz uma introdução curta

falando sobre os dois sistemas mais famosos, apesar de não discorrer sobre as

dificuldades enfrentadas pela teoria copernicana; também cita Aristarco de Samos.

Após, fala sobre as leis de Kepler, sem falar muito sobre o astrônomo, mas citando

Tycho  Brahe.  A  terceira  seção  destaca  a  LGU,  falando  sobre  a  busca  dos

astrônomos  sobre  a  dinâmica  celeste,  que  culminou  com  os  estudos  de  Isaac

Newton. A lei é apresentada em seu enunciado e sua forma matemática, além de ser

definido o centro de massa e alguns dados do sistema solar. As próximas seções

foram responsáveis por falar sobre o campo gravitacional, aceleração da gravidade,

satélites e velocidade orbital. Notou-se a ausência de textos complementares nesta
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obra,  mas  a  presença de três  atividades  práticas  –  sobre  criação de elipses,  o

fenômeno de paralaxe e as dimensões do sistema solar – pode, de certo modo,

compensá-la.  Ao  longo  do  capítulo,  entre  as  seções,  são  oferecidas  atividades,

contando-se sete questões comentadas e onze questões propostas.

3.2.3 Conecte Física Vol. 1 (2011)/ Física Vol. 1 (2016) – Helou, Gualter, Newton

Os livros  Conecte Física 1  (Figura 3.1c) e  Física 1  (Figura 3.1d), cujos

autores são Helou, Gualter e Newton, são edições semelhantes, e por esta razão

serão analisadas conjuntamente. Conecte Física conta com 448 páginas, das quais

28 páginas compõem o capítulo oito, constituído de sete seções.  Física é formado

por 288 páginas, sendo que 21 delas formam, também, o capítulo oito da obra, esse

dividido em seis seções.

Os dois livros iniciam-se com uma seção histórica, que fala sobre os dois

modelos  cosmológicos  –  a  duração  do  geocêntrico  e  as  dificuldades  religiosas

enfrentadas pelo heliocêntrico – fala brevemente sobre Galileu e seus estudos com

lunetas, sobre Brahe e Kepler, com seus estudos sobre Marte. As obras copernicana

e  kepleriana  são  citadas  neste  livro.  A  segunda  seção  explana,  com  bom

desenvolvimento,  as  três  leis  de  Kepler,  com  informações  adicionais  e  dados

astronômicos, e a terceira seção trata de suas universalidades. A seção quatro é

semelhante, com informações e apresentação da lei  da gravitação de Newton. A

próxima seção trata de satélites, e com base na lei apresentada na seção anterior,

desenvolve velocidade e período orbitais, além de chegar à terceira lei de Kepler. Na

sexta seção, há o estudo do campo gravitacional acima, abaixo e na superfície. A

diferença entre as duas edições se dá na ausência, no livro  Física 1,  da sétima

seção, que trata de um estudo mais aprofundado da aceleração da gravidade, mais

precisamente sobre a sua variação por conta do movimento rotacional  do corpo.

Conecte  Física  1 é  o  único livro  avaliado que possui  tal  conteúdo,  ausente nos

demais provavelmente para torná-los mais didáticos.  Ao longo dos dois livros há

diversos  textos  complementares,  sobre  Plutão-Caronte,  a  Estação  Espacial

Internacional  (ISS,  na  sigla  em  inglês),  inclusive  sobre  Física  Moderna,  como

buracos negros e a teoria da relatividade.  Conecte Física 1 trouxe, ainda,  boxes

informativos ao lado do texto principal, que traziam algumas curiosidades – como a

vida de Copérnico e Kepler, a ida do homem à Lua e o primeiro astronauta brasileiro.
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A única atividade prática observada foi em relação à elipse. Quanto às atividades,

Física possui menor quantidade, com seis questões resolvidas para onze propostas,

enquanto o  Conecte Física 1 possui nove atividades comentadas e vinte e nove

questões para resolução.

3.2.4 Física fundamental – Bonjorno, Clinton – Vol. único (1999)

Física Fundamental,  de Bonjorno e Clinton (Figura 3.1e), é um livro de

volume único, o que faz com que a quantidade de páginas seja grande comparada à

dedicada ao capítulo de gravitação: são 672 páginas totais para 10 do capítulo oito,

que possui cinco seções. Tal capítulo é curto, possivelmente pelo fato do livro conter

todo o conteúdo a ser visto pelo Ensino Médio. A primeira seção, como no geral, traz

informações históricas sobre as ideias a respeito de como o Cosmos era organizado,

apresentando, além dos dois modelos mais famosos, o modelo de Tycho Brahe. É

bem breve  na  linha  temporal,  indo  de  Hiparco  a  Newton  em algumas linhas.  A

segunda e terceira seção têm em comum a sua escassez de informações; as leis de

Kepler  e  da  gravitação  são  apenas  apresentadas  com  poucos  comentários  a

respeito. A quarta seção trata da aceleração da gravidade acima e na superfície,

sendo um pouco mais informativo com um desenvolvimento matemático. A última

seção,  sobre  satélites  estacionários  terrestres,  está  presente  como  uma

“curiosidade”. Ao longo do texto, entre as seções, observou-se bastantes questões –

quatro questões resolvidas e vinte e uma questões propostas – mas apenas um

texto complementar, sobre marés.

3.2.5 Física Vol. 1 (2016) / Projeto Múltiplo: Física Vol. 1 (2014) – Guimarães,

Piqueira, Carron

De  modo  semelhante  aos  livros  de  Helou,  Gualter  e  Newton,  duas

edições de livros apresentam algumas diferenças entre si.  São estes o  Física 1

(Figura  3.1f)  e  o  Projeto  Múltiplo:  Física  1  (Figura  3.1g),  ambos  de  Guimarães,

Piqueira e Carron.  Física 1 possui 288 páginas ao todo, com um capítulo de 24

páginas dedicadas à gravitação, com seis seções. Projeto Múltiplo: Física 1 possui

400 páginas, e o capítulo tem 30 páginas e é dividido em quatro seções.
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Neles, o capítulo possui diferente nome (“O sistema solar e a Terra”), além

de  abordar  outros  conteúdos  não  vistos  nos  livros  anteriormente  analisados.  A

primeira  seção dedica-se  a  apresentar  os  modelos  planetários  de forma básica,

citando Aristóteles, Aristarco e outros. Em outro momento, apresenta os planetas

que  constituem  o  sistema  solar  e  a  definição  de  planetas  telúricos  e  jovianos,

informações que podem chamar a atenção dos alunos. A segunda seção discorre a

respeito  das  leis  de  Kepler,  apresentando  pequena  introdução  histórica  e  com

razoável quantidade de informações a respeito de cada lei, contando ainda com uma

tabela com informações astronômicas (apenas no Projeto Múltiplo: Física 1); fala-se,

também, sobre cometas e asteroides, o que provavelmente foi utilizado, também,

para chamar a atenção dos alunos. Estas duas seções são unidas em apenas uma

no livro Projeto Múltiplo: Física 1. A terceira seção aborda os movimentos da Terra,

ainda não visto nos outros livros. Além dos movimentos de rotação e translação,

fala-se sobre os movimentos de precessão e nutação, e ainda sobre as estações do

ano, solstício e equinócio. A quarta seção trata sobre a LGU, trazendo um breve

histórico  de  Newton,  porém com novas  informações,  como o  conceito  de  grave

(corpos sob influência gravitacional). Após, vê-se o conceito de campo gravitacional,

aceleração da gravidade e seu comportamento nas diferentes posições em relação à

superfície, além de mais dados astronômicos. Na seção cinco, sobre órbitas, define-

se velocidade orbital em uma órbita circular e, com base nela, chega-se à terceira lei

de Kepler e à definição de perigeu e apogeu de uma órbita elíptica. A seção seis é

dedicada à análise da conservação da energia mecânica de satélites, e a partir dela

chega a uma expressão para a energia mecânica de um satélite em uma órbita

circular. Porém, foi notado uma pequena confusão em relação ao sinal de alguns

termos – tal análise para a energia mecânica é estendida no livro Projeto Múltiplo:

Física 1;  as seções cinco e seis também são unidas neste livro. A velocidade de

escape também é analisada nesta seção. Projeto Múltiplo: Física 1 ainda apresenta

uma  subseção  extra,  na  qual  analisa  a  trajetória  de  um  satélite  em  diferentes

velocidades em relação às velocidades orbital e de escape. Ao longo dos textos foi

percebido a realocação de alguns trechos, algo comum em diferentes edições de um

livro.

Quanto aos textos, experimentos e questões,  Física 1 apresenta textos

sobre  imponderabilidade  e  uma  breve  biografia  de  Kepler  e  Tycho  Brahe,  um

experimento  sobre  determinação  de  longitude  e  uma  quantidade  razoável  de



52

questões,  com duas resolvidas e  dezessete  sugeridas.  Projeto  Múltiplo:  Física 1

apresenta os mesmos textos do livro anterior e ainda um texto sobre círculos polares

terrestres, a mesma atividade experimental e uma quantidade maior de questões,

incluindo questões de Enem e vestibulares: duas questões comentadas e trinta e

quatro testes oferecidos.

3.2.6 Universo da Física – Sampaio e Calçada – Vol. 2 (2005)

Um dos livros mais conhecidos entre licenciados de Física,  Universo da

Física 2 (Figura 3.1h) é um livro-texto um pouco mais técnico, com abordagem mais

aprofundada e com mais base matemática de seus conteúdos, talvez por conta da

formação de seus autores – Sampaio é bacharel em Física e Calçada é bacharel em

Matemática, enquanto os autores dos outros livros são, em geral, licenciados. Ainda

diferindo dos demais livros, este apresenta o conteúdo de gravitação no segundo

volume  da  coleção  –  com  520  páginas  –  mais  precisamente  no  seu  primeiro

capítulo,  na  unidade  “Tópicos  especiais  de  mecânica”.  Esse  capítulo  possui  30

páginas e é constituído de seis seções.

A primeira seção é voltada para uma breve contextualização histórica da

gravitação,  falando  principalmente  dos  sistemas  planetários  de  Aristóteles,  sem

entrar em detalhes, Ptolomeu – com destaque para o conceito de excêntrico, que foi

citado neste livro e não foi relatado nos outros – Copérnico – um detalhe importante,

em relação ao uso de ideias ptolomaicas, como epiciclo e deferente, por parte de

Copérnico, foi notado na obra; tal informação é totalmente ausente nos demais livros

analisados – e Tycho Brahe. Esta seção se destaca em relação a das outras obras

por  conta  de  informações  levantadas.  A  segunda  seção  é  dedicada  às  leis

keplerianas. Passando brevemente pelas mesmas, os autores levantaram a questão

da  ousadia  de  Kepler  por  expor  essas  ideias  “revolucionárias”  e  de  sua

universalidade baseada na interpretação da LGU newtoniana; acaba falando sobre o

sistema solar e com dados astronômicos. A terceira seção, onde apresenta-se a lei

da gravitação de Newton, não possui introdução histórica – cuja foi feita rapidamente

no início do capítulo – apresenta as definições literal  e matemática, destaca sua

aplicação para corpos pontuais e o sucesso de Newton ao provar as leis de Kepler a

partir  da  lei  cunhada.  A quarta  seção  trata  de  movimentos  orbitais  circulares,

começando por definir a velocidade orbital de um corpo e, usando tal definição, fala



53

sobre imponderabilidade – diferente dos outros livros, aqui este assunto é tratado

em  pé  de  igualdade  com  os  demais  apresentados.  Ainda  fala  a  respeito  da

determinação  da  terceira  lei  de  Kepler  pela  LGU.  A  quinta  seção  fala  sobre

aceleração e campo gravitacionais, também deduzidas a partir da lei de Newton. A

aceleração é tratada em um caso geral que inclui a mesma na superfície e em um

ponto  acima  desta;  aborda,  assim  como  o  livro  Conecte  Física,  analisado

anteriormente, a influência da rotação terrestre na gravidade em diferentes pontos

do planeta – e destaca o caráter de “curiosidade” que este assunto tem neste livro –

além de fazer a diferenciação desses dois conceitos. A sexta e última seção trata da

energia  potencial  gravitacional,  sem  uma  demonstração  matemática,  e  sua

implicação  na  velocidade  de  escape;  também  discute  sobre  o  efeito  estilingue,

contendo um exemplo de sua aplicação – sonda Galileu.

Quanto a textos para complementação, questões e atividades práticas, o

livro contém quadros informativos acerca de elipses, do experimento de Cavendish,

com mais detalhes, e sobre marés; não há propostas de experimentações neste

livro, porém este sugere livros que se aprofundam nos assuntos tratados em todo o

capítulo; contou-se muitas questões propostas aos estudantes, com seis exemplos

comentados  e  sessenta  e  oito  atividades  oferecidas  para  se  reforçar  as  ideias

apresentadas, englobando questões de revisão e algumas conceituais.

3.2.7 Física para o Ensino Médio – Kazuhito e Fuke – Vol. 1 (2016)

Livro  recente,  Física  para  o  Ensino  Médio  1 (Figura  3.1i)  possui  288

páginas, das quais 15 constituem o capítulo dezessete, dedicado à gravitação. Tal

capítulo é separado em seis seções, onde a primeira discute-se sobre o Sistema

Solar  e  seus  constituintes,  de  modo  a  corrigir  a  ideia  que  o  mesmo é  formado

apenas pelo Sol e planetas; também fala dos três movimentos que a Terra possui. A

segunda seção discorre a respeito dos modelos planetários criados pela curiosidade

do ser humano em explicar o que viam no céu: começa pelo modelo dos pitagóricos

(o que considerava a existência de um fogo central  no Universo),  seguindo pelo

modelo aristotélico (aqui nota-se que os autores falam que tal modelo é apenas uma

extensão do modelo citado anteriormente, de modo a possuir, ainda, o fogo central,

informação esta que não foi  verificada nos outros livros), de Aristarco de Samos,

Ptolomeu (e a sua adoção por parte da Igreja católica), Copérnico, cujo modelo foi
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adotado por Giordano e Galileu, estes sofrendo pesadas críticas; não falou-se sobre

o  modelo  de  Tycho  Brahe,  e  a  seção  no  geral  não  entrou  em detalhes,  sendo

apresentado  apenas  uma  imagem  relacionada  aos  modelos.  A  terceira  seção,

voltada para Kepler, apresenta suas três leis, falando sobre sua universalidade e

importância; em contrapartida, elas são dadas de forma muito breve – a primeira lei,

por  exemplo,  não possui  nenhum comentário  a  respeito  de  elipse,  ou  mesmo a

respeito  da  própria  lei.  A quarta  seção,  sobre  a  gravitação  propriamente  dita,  é

interessante pelo fato de fazer uma bela introdução sobre os pensamentos e ideias

de Newton que o levaram a formular tal lei, com base na observação da Natureza,

nas suas três leis da dinâmica e nas três leis keplerianas; também fala sobre grave,

sobre a ideia newtoniana de órbita, com base na bala de um canhão, cita velocidade

de escape e,  finalmente,  apresenta  a LGU;  por  fim,  fala  a  respeito  da  pequena

magnitude  dessa  força  entre  objetos  do  nosso  cotidiano,  contrastando  com  a

importância  da  mesma  força  nas  dimensões  cósmicas.  A quinta  seção  trata  da

aceleração  gravitacional,  iniciando  com  os  conceitos  de  massas  inercial  e

gravitacional  e  a  equivalência  entre  elas,  deduzindo-se,  assim,  a  aceleração

gravitacional para os casos na superfície e acima dela; trata também da interferência

do  movimento  de  rotação  terrestre  na  gravidade  em  diferentes  latitudes,  da

velocidade  orbital  e  imponderabilidade;  essa  seção  possui  muitos  dados

astronômicos. A última seção, breve, discute sobre a energia potencial gravitacional

e a determinação, a partir dela, da velocidade de escape.

Com  relação  aos  outros  critérios  analisados,  há  apenas  um  box

complementar sobre Galileu e uma atividade prática sobre modelo do Sistema Solar.

O livro  possui  poucas questões,  com cinco comentadas  e  doze fornecidas para

resolução.

3.2.8 Física: contextos e aplicações – Máximo, Alvarenga e Guimarães – Vol. 1

(2016)

Física:  contextos  e  aplicações  1  (Figura  3.1j)  é,  também,  bastante

recente; contém 288 páginas, e o capítulo sobre gravitação – Capítulo seis – possui

20 páginas separadas em seis seções. A obra tem uma curta introdução, que fala

sobre a sonda Curiosity, situando o conteúdo a acontecimentos recentes. A primeira

seção é voltada para uma introdução histórica sobre o assunto de gravitação, porém
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o faz em poucas linhas, apresentando sem detalhes os modelos de Aristóteles e

Copérnico,  sem  nenhuma  menção  a  Ptolomeu  e  Galileu,  e  ainda  cita  Brahe

praticamente  de  forma  desnecessária,  deixando  a  entender  que  os  autores

assumem que o aluno já conheça a importância de seu trabalho. A segunda seção,

dedicada às leis de Kepler, inicia-se imediatamente com a primeira delas, de forma

não  tão  breve  quanto  notado  em  outras  obras,  e  acompanhado  de  dados

astronômicos para auxiliar na compreensão; a segunda lei é apresentada da mesma

forma; a terceira lei se utiliza, também, dos dados astronômicos para corroborar a

explicação da constância da razão entre o período e raio orbitais; a seção finaliza-se

com a discussão da importância das leis keplerianas para a formulação da LGU de

Newton, que é tratada na terceira seção. Esta é abordada de forma interessante,

falando, logo no início, sobre a intuição de Newton quanto à relação de suas leis da

dinâmica  e  os  movimentos  celestes,  seguida  das  relações  de  proporcionalidade

entre  a  força  e  os  outros  parâmetros  relacionados,  chegando,  dessa  forma,  na

formulação matemática; após, fala sobre a universalidade dessa lei; existe, ainda,

uma subseção dedicada a Cavendish,  seu experimento para a determinação da

constante gravitacional (G) e sobre seu cálculo para a massa da Terra. 

A quarta seção, voltada ao movimento de satélites, começa com o modo

de se pôr um satélite em órbita, seguido da determinação de velocidade e período

orbitais,  encerrando-se  com  a  discussão  acerca  de  satélites  estacionários,

realizando cálculos para a determinação da velocidade e altitude necessárias para

se obter esse tipo de satélite, além de falar a respeito de suas aplicações. O assunto

da  quinta  seção  foi  a  aceleração  gravitacional,  apresentando  a  sua  formulação

matemática,  seguida  de  uma  atrativa  análise  dessa  expressão,  na  forma  de

comentários;  também foi  tratado o peso aparente de corpos e feita  uma análise

sobre  a  influência  da  rotação na gravidade de um ponto  localizado no Equador

terrestre, além de ter alguns dados astronômicos, como valores de gravidade para

diferentes altitudes e planetas.  A sexta e última seção dedica-se a falar  sobre o

sucesso que a LGU obteve em elucidar alguns fenômenos ainda em aberto, como o

efeito de maré, que recebeu mais atenção neste livro, não sendo dado como texto

complementar – discute-se, sem o uso de matemática, a sua causa, sua influência

na Lua, o seu papel na formação dos anéis em outros planetas e um fato curioso a

respeito  do  cometa  Shoemaker-Levy 9.  Ainda  discute-se  sobre  o  movimento  de

precessão  terrestre  e  a  explicação  da  LGU para  a  discrepância  observada,  em
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relação às previstas pelas leis de Kepler, nas órbitas dos planetas, sendo essencial

para a descoberta de planetas e corpos celestes mais externos.

Com relação a textos complementares, o livro possui um texto sobre a

atração terrestre e o fio de prumo e pequenos boxes ao longo do capítulo, contendo

informações  sobre  Kepler  e  Newton.  Há,  também,  uma  atividade  prática  sobre

elipses. Existem, na obra, um número considerável de questões a serem resolvidas,

porém nenhum exemplo comentado além dos dois dados como parte da explicação;

o capítulo contém trinta e três exercícios propostos.

3.2.9 Física aula por aula – Xavier e Barreto – Vol. 1 (2010)

Física aula por aula 1, de Claudio Xavier e Benigno Barreto (Figura 3.1l),

é  um  livro  constituído  de  368  páginas.  Diferente  dos  demais,  que  geralmente

dedicam  apenas  um  capítulo  à  gravitação,  este  dedica  dois  capítulos  a  esse

assunto: o primeiro (Capítulo 15) ocupa 12 páginas, divididas em cinco seções; trata

das leis de Kepler e da gravitação universal, apresentando uma introdução histórica

que fala a respeito da investigação humana acerca do Universo, antigamente, vindo

a  falar  sobre  Aristóteles  e  Aristarco  e  suas  ideias  geo  e  heliocêntrica,

respectivamente. As ideias de Ptolomeu e Copérnico estão apresentadas nas duas

breves  seções  seguintes.  Vale  destacar  a  observação  dos  autores  quanto  à

explicação  dos  dois  modelos  levando-se  em  conta  diferentes  referenciais;  tal

questionamento não foi percebido nos livros anteriormente analisados, deixando a

entender que seus autores consideravam o modelo ptolomaico como errado. Neste

livro, “as duas descrições são fisicamente possíveis, usando diferentes referenciais”

(SILVA; FILHO, 2010). Prosseguindo as seções do capítulo, o próximo trata das leis

de  Kepler,  iniciando  com seus  estudos  sobre  o  movimento  do  planeta  Marte  e

findando  com  a  aceitação  de  alguns  astrônomos  ao  heliocentrismo.  Cada  lei  é

apresentada de forma resumida e com alguns dados astronômicos. A quinta e última

seção do capítulo é dedicada à LGU, igualmente breve, apresentando um histórico e

a lógica que levou Newton a formular a sua lei de gravitação, que é apresentada ao

final  da  seção.  Todas  as  seções  possuem  uma  interligação  histórica,  o  que

possibilita a visualização da cronologia das ideias. Este capítulo possui  um texto

complementar, que trata sobre o cálculo de Aristarco de Samos para a distância da

Terra  à  Lua,  uma  experimentação  a  respeito  das  fases  lunares  e  uma  boa
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quantidade de questões, com cinco exemplos resolvidos e vinte e duas questões

propostas.

O segundo capítulo deste livro é um pouco mais técnico e menor, com 10

páginas e três seções, apresentando as implicações da LGU. Inicia-se falando sobre

campo  gravitacional,  sendo  seguido  de  uma  seção  que  define  a  aceleração  da

gravidade com base na lei da gravitação, tanto acima quanto na superfície da Terra.

A terceira e última seção do capítulo explana sobre características de corpos em

órbita, como sua velocidade orbital e a velocidade de fuga necessária. Há três textos

complementares  ao  longo  do  capítulo:  um  a  respeito  da  energia  potencial

gravitacional, o segundo sobre a teoria da relatividade einsteiniana, e último sobre

marés. Quanto às questões, contou-se quatro questões resolvidas, junto com vinte

questões para resolução.

3.2.10 Física em contextos – Pietrocola, Pogibin, Andrade,  Romero – Vol.  1

(2016)

Outro livro que trouxe mais de um capítulo dedicado à gravitação é o

Física  em  contextos  1,  de  Maurício  Pietrocola,  Alexander  Pogibin,  Renata  de

Andrade  e  Talita  Raquel  Romero  (Figura  3.1m).  Pietrocola,  inclusive,  destaca  a

diferenciação de sua obra como “pouco convencional”, e fala sobre a importância de

se estudar a história da ciência:

O segundo aspecto importante é que a história da ciência não é tratada
como mera coadjuvante, mas ela é considerada como conteúdo curricular.
Nesse sentido, alguns capítulos são inteiramente dedicados a se entender
de  que  maneira  que  a  própria  física  se  estrutura  enquanto  área  de
conhecimento. (ROMERO, 2011)

 Ainda fala a respeito dos textos complementares que o livro traz, a fim de

oferecer “para os alunos a ocasião de estudar textos históricos produzidos pelos

próprios cientistas” (ROMERO, 2011).

Quanto ao livro e ao conteúdo voltado à gravitação, o mesmo é composto

de 285 páginas, das quais os capítulos nove e dez, formadores da Unidade quatro,

possuem, respectivamente, 22 e 25 páginas. Ambos os capítulos são formados por

cinco seções. Notou-se, ainda, que o Capítulo um da obra possui uma seção que se

relaciona com os capítulos voltados à gravitação. Tal seção é a terceira do capítulo,
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constituída de cinco páginas. Esta seção apresenta como antigas sociedades, como

a egípcia e a grega, com destaque para Aristóteles, davam explicações a fenômenos

dos céus com base em suas crenças da formação do Universo, falando um pouco,

também, sobre cosmologia moderna e teoria do Big Bang.

O capítulo nove tem como objetivo mostrar como o estudo do cosmos se

desenvolveu desde os antigos pensadores gregos até os estudos que culminaram

nas três leis keplerianas. O capítulo dez apresenta estas três leis, além da lei da

gravitação,  satélites,  campo gravitacional  e  uma seção dedicada à evolução das

estrelas. Mais detalhadamente, o nono capítulo inicia-se com os dois mais famosos

modelos planetários gregos, aristotélico e ptolomaico, podendo se destacar o fato

dos autores mencionarem o funcionamento do sistema de esferas de Aristóteles. A

segunda seção dedica-se a detalhar o modelo aristotélico, falando a respeito das

regiões  supra  e  sublunar  e  as  esferas  dos  elementos;  fala  também  sobre  seu

conceito de força. A seção seguinte apresenta a adaptação da Igreja católica aos

modelos aristotélico e ptolomaico,  feitas principalmente através da escolástica,  e

algumas  críticas  que  surgiram  quanto  às  ideias  do  filósofo.  A quarta  seção  é

dedicada  ao modelo  heliocêntrico  copernicano,  que  iniciou-se  quando  Copérnico

nota  a  discrepância  entre  dados  e  observações.  Seu  modelo  explica,  mais

satisfatoriamente, diversos fenômenos celestes, mas foi muito criticado, tanto pela

Igreja  como  por  astrônomos  contemporâneos.  Encerra-se  com  os  novos

questionamentos que a nova ideia traz. A última seção do capítulo trata sobre a

consolidação, com Galileu e Kepler, da teoria copernicana. Sobre Galileu, os autores

fazem uma espécie de “debate” entre Aristóteles e Galileu, onde os argumentos do

primeiro,  para  diversos  fenômenos,  são  imediatamente  refutados  pelo  segundo,

além de falar sobre a condenação de Galileu e trazer um texto complementar sobre

sua luneta. Sobre Kepler, os autores falam a respeito da sua exigência em relação a

dados  precisos,  que  entra  em  contato  com  Brahe  para  obter  tais  dados,  seus

estudos  sobre  Marte  e  sua  chegada  à  “primeira  lei”.  O  capítulo  traz  um  texto

complementar  a  respeito  da  luneta  de  Galileu,  uma  investigação  acerca  de  um

trecho  do  De Revolutionibus,  de  Copérnico  e  uma  atividade  prática  envolvendo

observações  celestes,  muito  simples  de  fazer.  Ao  longo  das  seções,  atividades

relacionadas são propostas, contando-se sete questões com resolução e trinta e oito

questões oferecidas.
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Dando sequência,  o  décimo capítulo  inicia-se  com a  apresentação  de

questões  ainda  não  respondidas  pelos  modelos  astronômicos  apresentados,

sucedidas  pelas  três  leis  de  Kepler,  que  são  sintetizadas  de  forma  breve,  sem

informações  de  revisão  e  com  dados  astronômicos  para  complementação.  Na

sessão seguinte, igualmente breve, é apresentada a LGU e algumas considerações

sobre  a  força  gravitacional.  É  levantado  um questionamento,  para  os  alunos,  a

respeito do desenvolvimento da ciência e um texto complementar sobre as marés.

Na terceira  seção há o desenvolvimento da velocidade orbital  de satélites,  tanto

naturais  quanto  artificiais.  A  próxima  seção  trata  dos  conceitos  de  campo  e

aceleração gravitacionais, e a diferença entre esses dois conceitos foi destacada. A

última seção, e a mais curiosa, não foi vista em nenhuma obra aqui analisada, e

mostra a intenção dos autores de fornecer aos estudantes e professores conteúdos

diferenciados  e  interessantes.  Trata-se  da  seção  dedicada  à  evolução  estelar:

apresenta  como  uma  estrela  se  forma  e  seus  possíveis  destinos  conforme  sua

massa inicial. É uma seção bem introdutória sobre cosmologia, e apresenta como a

gravidade pode influenciar  nos processos que ocorrem no Universo.  Certamente

esse  conteúdo  atrai  a  atenção  dos  alunos  e  pode  tornar  uma  aula  bem  mais

interessante,  caso  seja  abordado  pelo  professor.  Em  relação  a  conteúdos

complementares,  há  um texto  sobre  marés  no  início  do  capítulo,  uma atividade

prática relacionada às dimensões do sistema solar, uma atividade baseada na obra

O  pequeno  príncipe,  de  Antoine  de  Saint-Exupéry  e  indicação  de  materiais

multimídia que tratam dos assuntos abordados na Unidade. Este capítulo apresenta

mais atividades, até pelo fato de ser este a apresentar as formulações matemáticas

envolvidas  na  gravitação.  Com  questões  do  Enem,  existem  dez  exemplos

resolvidos,  acompanhada  de  cinquenta  e  sete  questões  indicadas  ao  longo  do

capítulo e, ao seu fim, quatro questões do Exame Nacional do Ensino Médio.

3.3 Os livros-texto e o PNLD

A Física,  como  um  todo,  é  composta  de  uma  grande  variedade  de

assuntos,  que  vão  desde  conceitos  triviais  de  movimento  até  assuntos

contraintuitivos da Mecânica Quântica. Por conta dessa variedade, os livros-texto

confeccionados  para  auxiliar  tanto  professores  como  alunos  devem  conter  uma

síntese de todos esses assuntos, tratando dos tópicos mais importantes, e com isso
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vários conceitos e informações naturalmente são omitidos. Os livros mais recentes

analisados foram aprovados pelo PNLD 2018, que, como falado anteriormente, é

responsável pela avaliação de livros didáticos propostos pelas editoras. Ele diz que:

A  Física  escolar  deve  contemplar,  portanto,  a  escolha  cuidadosa  dos
elementos  mais  importantes  presentes  na  estrutura  conceitual  da  Física
como uma disciplina científica, uma área do conhecimento sistematizado em
termos  de  conceitos  e  definições,  princípios  e  leis,  modelos  e  teorias,
fenômenos e processos. Deve, ainda, incorporar um tratamento articulado
desses elementos entre si e com outras áreas disciplinares, bem como com
aspectos  históricos,  tecnológicos,  sociais,  econômicos  e  ambientais,  de
modo  a  propiciar  as  aprendizagens  significativas  necessárias  aos
estudantes e, assim, contribuir para que o Ensino Médio efetive sua função
como  etapa  final  da  formação  educacional  básica  de  todo  e  qualquer
cidadão. Em outras palavras, a Física escolar deve articular um equilíbrio
entre  a  importância  relativa  dos  tópicos  de  Física  programados  e  a
relevância  vivencial  e  social  desses  conteúdos  para  os  sujeitos  em
formação,  ou  seja,  para  nossos  estudantes  do  Ensino  Médio.  (BRASIL,
2017)

Ainda  neste  documento,  são  listados  alguns  critérios  que  devem  ser

cumpridos pelos livros submetidos à avaliação, livros estes na versão do estudante:

[…]
b.  Introduz  assunto  ou  tópico  conceitual  levando  em  consideração  as

concepções  alternativas  que  estudantes  típicos  de  educação  básica
costumam  manifestar  e  que  já  estão  sistematizadas  na  literatura
nacional e estrangeira da área de pesquisa em ensino de Física, bem
como as suas experiências socioculturais;

[…]
e.  Utiliza  abordagens  do  processo  de  construção  das  teorias  físicas,

sinalizando  modelos  de  evolução  dessas  teorias  que  estejam  em
consonância com vertentes epistemológicas contemporâneas;

[…]
p. Trata de forma adequada e pertinente, considerando os diversos estudos

presentes na literatura atual da área, tópicos usualmente classificados
como de Física Moderna e Contemporânea e que sejam considerados
importantes ou mesmo imprescindíveis para o exercício da cidadania
ativa, crítica e transformadora, bem como para a inserção ativa, crítica e
transformadora no mundo do trabalho;

q. Apresenta os conteúdos conceituais da Física sempre acompanhados ou
partindo de sua necessária contextualização, seja em relação aos seus
contextos sócio-cultural-histórico-econômicos de produção […] (BRASIL,
2017)

Em relação ao item (b) dos critérios que devem ser cumpridos pelos livros

submetidos  à  avaliação  (PNLD,  2018),  acrescenta-se  uma  observação  visando

como cada livro-texto analisado fez uso de tal abordagem. No geral, todos os livros,

na introdução de seus respectivos capítulos dedicados à Gravitação, iniciam-se com

a apresentação de como as observações antigas levaram os pensadores a criar

modelos  totalmente  baseados  em  tais  observações,  do  mesmo  modo  que  uma
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criança o faria, notando a estagnação da Terra e o movimento celeste, se não fosse

pela influência educacional que existe e que o convence de que o seu mundo é que

se move, como fala Thomas Kuhn (1957). Quanto ao item (p), referente à aplicação

de temas de Física Moderna e Contemporânea, observou-se que três livros fizeram

uso desse critério, ao apresentarem textos complementares com temas relacionados

à Teoria da Relatividade que, de qualquer modo, faz parte da evolução da ideia de

Gravitação, mas não possui uma seção dedicada. O item (q) reforça a importância

da contextualização e  aplicabilidade dos conteúdos a  serem vistos,  necessidade

compartilhada por outras áreas, como a Matemática – o caso da contextualização da

Matemática pode ser visto como Tatiana Roque põe: 

Possivelmente, quando as pessoas pedem que a matemática se torne mais
‘concreta’, elas podem não querer dizer, somente, que desejam ver esse
conhecimento  aplicado  às  necessidades  práticas,  mas  também  que
almejam  compreender  seus  conceitos  em  relação  a  algo  que  lhes  dê
sentido. (ROQUE, 2012)

O PNLD ainda destaca duas evoluções dos livros mais atuais em relação

aos mais antigos, anteriores aos anos 2000 (o livro mais antigo analisado foi o de

Bonjorno  e  Clinton,  que  data  de  1999).  Estas  evoluções  estão  relacionadas  ao

pouco uso de HF e o excesso de questões apenas de aplicação matemática. Como

destaca o  documento,  “as  coleções de Física  superaram uma tradição de livros

escolares trazidas das décadas de 1950 e 1960, em que os livros eram oriundos de

apostilas ou manuais voltados para o ingresso em cursos de Engenharia” (BRASIL,

2017).  Apesar  de  o  número de exercícios  propostos  com aplicação  de  fórmulas

ainda ser grande, exercícios de cunho mais conceitual conquistaram seu espaço nos

livros mais atuais, assim como o cuidado de se construir o conceito com base em

seu desenvolvimento histórico.

Seja  contextualização  prática  ou  histórica,  mostrar  ao  aluno  de  onde

conceitos físicos vieram e se encontram o ajuda a se posicionar perante aqueles.

Sem essas visões, a física pode parecer algo mágico, que descreve a natureza de

modo belo mas sem se saber de onde veio, ou mesmo que tal descrição sempre

existiu, e o que o professor faz é apresentar-lhes tal “manual de instruções”.
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4 PROPOSTA PARA UM CURSO DE GRAVITAÇÃO NO ENSINO MÉDIO

Como falado no capítulo anterior, a ementa da área de Gravitação que é

vista  em  sala  de  aula,  com  base  nos  livros  didáticos  utilizados,  em  geral

compreendem uma breve contextualização histórica, seguida da apresentação das

leis de Kepler e da gravidade newtoniana, para aí mostrar implicações e aplicações

da LGU.

Diversos  autores  defendem  uma  abordagem  mais  aprofundada  e  um

enfoque maior na História da Ciência em sala de aula, tanto na Educação Básica

quanto na Educação Superior, onde os professores em formação também sofrem da

falta de importância dada, às vezes, por parte dos docentes universitários. Gatti et

al. (2004) listam as importâncias do uso da História da Ciência no ensino, onde o

ponto de vista de uma Ciência progressivamente construída recebe mais atenção, o

que auxilia “na definição de temas fundamentais” e mostra as dificuldades passadas

pelos tais ao longo de seu desenvolvimento, o que proporciona aos professores uma

nova  abordagem  da  Ciência.  Neves  (1998)  compartilha  da  mesma  opinião,  em

relação ao fato de que “a ciência [está] sendo  apreendida como um  dado e não

como uma possibilidade de construção”,  chegando a compará-la à religião como

sendo aceitas como verdades inquestionáveis. Silva (2011) é mais um que aponta os

benefícios  da  inserção  da  História  da  Ciência  no  Ensino  Médio,  dizendo  que  o

caráter “formulista” da Física pode apresentar um maior sentido e significado quando

a História da Ciência é utilizada.

Gatti e os outros autores inclusive propõem uma atividade parecida com a

dessa monografia, porém mudando o público-alvo do Ensino Médio para o Superior.

Ou seja, uma disciplina na qual a discussão histórica da Ciência, mais precisamente

da gravitação, é trabalhada com licenciandos, de modo a prepará-los e mostrá-los a

importância  da  inserção  da  História  da  Ciência  na  educação,  e  mostrar  que  a

Ciência não deve ser abordada como algo concluído ou como evolução de fatos

separadamente.  O  mediador  (professor)  incentivaria  debates  para  se  utilizar  da

participação dos alunos e intensidade das discussões como modo de avaliação.

Enfim, neste curso os estudantes teriam que preparar um minicurso ou seminário

usando como base o que estudaram previamente no próprio curso e a leitura crítica

de artigos e outras obras, e aplicá-lo em uma situação real  de sala de aula em

situações futuras. Talvez tal curso tenha sido proposto pela ciente falta de cursos
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especificamente voltados à discussão da História da Ciência. Silva aponta isso em

uma pesquisa que ele fez (será mais detalhada a seguir), onde debates e reflexão

dão lugar a palestras em disciplinas que poderiam vir a dar base, aos licenciandos,

de como aplicar uma abordagem histórica em aulas.

Outro problema a se destacar é a extrema importância dada, pelo corpo

docente como um todo, aos vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio. Tal

prioridade acaba por fazer com que os conteúdos de ciência sejam compactados e

resumidos  a  apenas  seu  teor  matemático,  no  caso  da  Física.  Livros  didáticos

apresentam contextualização histórica deveras resumido, aulas no estilo tradicional

mostram o quão adaptados aos vestibulares as escolas estão. Boniek Silva (2011)

aponta isso em uma pequena pesquisa feita por ele no Encontro de Físicos do Norte

e  Nordeste,  onde,  dos  cinquenta  entrevistados  (estudantes  do  curso  de  Física),

metade  destacam  a  dispensabilidade  da  História  e  Filosofia  da  Ciência  nos

vestibulares como um empecilho à aplicação dessa em sala de aula, além de grande

parte  dos  entrevistados  reconhecerem  a  sua  formação  insuficiente  para  uma

abordagem  diferente  da  Física.  Ainda  sobre  o  modo  tradicional  de  ensino  de

ciências,  Neves  diz:  “a  educação  científica  trata  de  propagar  e  imortalizar  os

paradigmas da ciência  por  processos de repetição,  memória  e  esquematizações

excessivas” (NEVES, 1998), ou seja, os desafios em aberto não recebem estímulo

por parte dos professores a serem pensados pelos alunos.

Nádia Pereira et al. (2017) acredita que História da Física pode possibilitar

a assimilação dos conceitos ao cotidiano, além de “formar estudantes observadores,

pensadores  e  mais  críticos”,  mostrando  as  ligações  entre  os  assuntos  dessa

disciplina e mostrando o porquê que observações do ambiente ao redor despertaram

a curiosidade de diversos pensadores e cientistas. Destaca, ainda, a importância da

leitura e escrita para esforçar as novas informações adquiridas e a aprendizagem

significativa  como  forma  de  utilizar  conhecimentos  prévios  para  assimilação  de

novos conceitos. Expondo o método usado no seu estudo (recursos visuais, testes e

avaliações  conceituais),  os  autores  apontam  para  uma  faceta  social  da

aprendizagem, que surge em debates e reflexões que ocorrem entre os alunos.

Os  livros  adotados  em  sala  de  aula  também  acabam  por  dificultar  a

contextualização, por conta de parte dos professores recorrerem apenas a eles na

confecção de suas aulas, deixando de lado outras fontes de informações. Medeiros

(2002) faz uma pesquisa semelhante à feita neste trabalho, em relação aos livros-
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texto, porém mais específico à teoria copernicana e como ela é tratada de forma

deturpada.  Tal  análise  foi  feita  com  base  em  categorias,  como  motivações  de

Copérnico, críticas recebidas, entre outras. O estudo mostrou que diversos livros

oferecem informações vagas, bastante resumidas, descartando informações destas

categorias  que  podem  vir  a  mudar  a  visão  da  própria  ideia  de  Copérnico.

Informações  insuficientes  ofertadas  pelos  livros  didáticos,  aliadas  ao  fato  de  os

professores se utilizarem majoritariamente desses livros para a criação das aulas,

fazem com que os equívocos presentes sejam perpetuados entre os alunos.

Por fim, atitudes dos próprios professores podem acabar por afastar os

alunos da Física, ao tratarem suas preconcepções com a “frieza” de quem já sabe a

resposta da maioria dos fenômenos, e aplicarem uma física linear em relação ao seu

desenvolvimento,  podendo levar  o aluno a se indagar  como um assunto que se

mostra tão simples aos pensadores, pela falta de conflitos de ideias, e ao professor

é tão complexo para ele. A História da física entraria aqui para mostrar que existiram

sim  ideias  conflitantes,  e  que  cada  pensador  tinha  seu  modo  de  interpretar

fenômenos, criando, assim, visões alternativas; apontar os motivos dessas visões

traz  de  volta  o  caráter  humano  da  ciência.  Este  uso  da  HFC  é  defendida  por

Robilotta (1988), que fala sobre o estudo físico ser, de certo modo, complexo porque

exige uma certa predisposição do aluno ao conteúdo, ou seja, a física exige de si

mesma para apresentar um novo conceito. Assim, a história viria como uma espécie

de “separadora” de um certo conceito do resto. Robilotta finaliza dizendo que “a

história ensina a ‘relativizar’,  demole mitos, exibe a construção do conhecimento,

insere os indivíduos em um processo” (ROBILOTTA, 1988).

A história  da  gravitação  discutida  no  Capítulo  2  está  detalhada  para

atender  a  um público  que se  interessa  por  este  tema.  Para  o  Ensino  Médio,  o

professor poderia usar partes para deixar suas aulas mais interessantes, ou fazer

seminários com cada grupo de alunos falando sobre um modelo, ou usar numa feira

de ciências, ou ainda fazer uma exposição sobre os modelos para a escola. O mais

importante  é  a  inclusão desses assuntos  em sala  de  aula,  visto  que o  primeiro

contato dos alunos com a Física é com a Astronomia, geralmente. Deve-se usar

esses conhecimentos preestabelecidos dos alunos para se aprofundar, servindo até

para atingir os menos interessados, caso o curso seja bem preparado e lecionado. 
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No curso de gravitação, as leis de Kepler e a LGU são muito importantes

e,  além  do  caráter  histórico,  torna-se  necessário  uma  abordagem  matemática.

Dessa forma, apresentar-se-á um desenvolvimento matemático desses conceitos.

4.1 Leis de Kepler

As leis de Kepler são leis empíricas que surgiram a partir da adaptação

dos dados compilados por Tycho Brahe durante seus vinte anos de observações em

um sistema planetário.  Kepler,  após conseguir  tais  dados,  tentou encaixá-los em

diversos formatos de órbitas e em seu modelo harmônico, mas só encontrou perfeita

“harmonia” ao usar a elipse com o Sol sobre um dos focos (primeira lei). Também

encontrou a inconstância da velocidade orbital por meio de uma relação entre a área

percorrida pelo planeta e o tempo necessário para isso: áreas iguais são percorridas

em tempos iguais (segunda lei). A relação matemática da órbita veio na forma de

seu terceiro achado com os dados de Brahe: T 2
= Ka3 , onde T é o período, a é o

semieixo maior da elipse e  K uma constante (terceira lei). Para mais detalhes, ver

subseção 2.2.3 do Capítulo 2.

4.2 LGU

A demonstração matemática da Lei da Gravitação Universal geralmente

não é apresentada nos livros didáticos do Ensino Médio e em livros de divulgação

científica, sendo trocada pela apresentação direta da equação e do enunciado do

próprio Newton. Por conta disso, apresenta-se aqui  a demonstração baseada no

livro  Curso  de  Física  Básica  Vol.  1,  de  Moysés  Nussenzveig,  com  algumas

adaptações.

A fim de facilitar as contas, supõe-se uma órbita circular de um planeta de

massa m ao redor de uma estrela de massa M. Sendo assim, o movimento desse se

dá com velocidade constante e de valor 2πR/T. Sendo um movimento circular,  a

força  atuante  no  planeta  é  centrípeta,  ou  seja,  de  valor

Fcentrípeta = macentrípeta = m
v 2

R
= m

4 π
2R 2

RT 2
,  lembrando da relação entre  aceleração

centrípeta e velocidade linear. Multiplicando a relação por R/R, obtemos a seguinte
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equação:  F = m
4π

2R 2

RT 2

R
R

= m
4π

2

R2

R3

T 2 = m
4π

2

R2 K ,  onde  K é  a  constante  da

terceira  lei  de Kepler.  Temos,  assim, a  força sofrida pelo planeta.  Com base na

terceira  lei  de  Newton,  a  estrela  também  deve  sofrer  uma  força  de  mesma

intensidade,  logo  a  força  F também  depende  da  massa  da  estrela.  Assim,

compilando as constantes em uma constante G e adicionando a massa da estrela,

temos: F =
GmM

R2
. 

4.3 A proposta do curso de Gravitação

Com  base  no  texto  de  apoio,  dicas  de  leitura  e  do  desenvolvimento

matemático anterior, a proposta de aula encontra-se a seguir.

Primeiramente,  o  curso  requereria  uma  duração  de  seis  aulas  de  50

minutos, e seria dividida, inicialmente, da seguinte forma: as duas primeiras aulas

seriam  dedicadas  a  apresentar  a  Cosmologia  e  ideias  da  Antiguidade  e  dos

pensadores  gregos  até  a  Idade  Média.  As  duas  aulas  seguintes  partiriam  do

Renascimento, cobrindo a revolução copernicana, as pesquisas de Brahe, as leis de

Kepler e a nova Física de Isaac Newton.  Visto a provável  impossibilidade de se

incluir a teoria da relatividade junto às leis clássicas, essa seria discutida na quinta

aula, respeitando-se a complexidade do assunto e a capacidade de assimilação dos

alunos do Ensino Médio.  A última aula seria  reservada a atividades previamente

elaboradas pelo professor ou separadas do livro didático utilizado. Recomenda-se a

elaboração das atividades por conta de se ter a liberdade de englobar os assuntos

desejados,  mais  especificamente  os  de  teor  histórico.  As  questões  seriam

conceituais  e  de  aplicação  das  equações.  O  professor  estaria  disposto  a  retirar

possíveis dúvidas que surgirem ao longo do curso.

Quanto ao material necessário, o ideal seria uma apresentação em slides

previamente elaborada pelo professor, visto a economia de tempo que esse recurso

proporciona.  Na ausência de projetor  na escola,  seria  possível  apresentá-los em

uma TV conectada a um notebook ou mesmo em um aparelho de DVD, transferindo

os  slides para  um  CD.  O  uso  do  quadro  branco  seria  reservado  para  alguma

anotação mais importante e para as demonstrações matemáticas.
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Poderia,  ainda,  disponibilizar  a  apresentação  slide aos  alunos,  assim

como  o  texto  de  apoio,  podendo  ser  modificado  livremente  pelo  professor,

adicionando  novas  informações  e/ou  removendo  as  informações  que  julgar

desnecessárias. Porém, visto o alto teor de desinteresse dos alunos quanto à leitura

(problema este cuja solução, provavelmente, está fora de alcance do professor de

Física), a recomendação de filmes, séries e documentários, como  Interestelar,  do

diretor Christopher Nolan e Cosmos, do astrônomo Carl Sagan (a versão mais atual,

apresentada  por  Neil  deGrasse  Tyson  também  é  recomendada),  entre  outros,

certamente seriam uma alternativa de material complementar ao curso; a duração

deste acaba por inviabilizar a apresentação completa de tais recursos em sala no

devido horário do curso (poderia-se marcar a exibição de tais mídias como atividade

extracurricular ou passar uma análise dos mesmos como atividade de casa), mas o

uso de trecho dessas mídias para complementação das aulas, servindo de chamariz

aos alunos, é algo viável.
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5 CONCLUSÕES

Nesta monografia, pôde-se concluir que:

 –  Foi  elaborado  um  texto  sobre  a  história  da  Física  no  âmbito  da

gravitação, formando-se uma linha do tempo que parte de sociedades primitivas até

a teoria da relatividade para inspirar professores a montar uma aula de cunho mais

histórico.

 – Foi feita uma análise de doze livros didáticos onde viu-se que grande

parte das obras lidas carecem de um satisfatório arcabouço histórico que dê base ao

que é explicado. Tal carência dava lugar a demonstrações e aplicações matemáticas

das leis de Kepler e da LGU a situações mais práticas, de certa forma. A análise foi

complementada com as ideias presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais a

respeito da abordagem histórica.

 – Foi feita uma proposta de aula composta por: ideia de como fazer a

divisão do conteúdo a ser abordado por períodos temporais, aplicação de atividades

de revisão, utilização, caso possível, de recursos de apoio (data show, TV e  DVD

player) a fim de auxiliar na transmissão das informações, e exibição de filmes e/ou

documentários em atividades extracurriculares, já que o tempo proposto (seis aulas

de cinquenta minutos) não seria suficiente para a apresentação desses juntamente

ao  curso.  Uma  aula  diferenciada,  com  informações  geralmente  ausentes,  é  a

essência dessa proposta.

No geral, quis-se mostrar a importância de se aplicar a História e Filosofia

da Ciência em sala de aula, que, apesar de ser adotado como secundário pelos

diversos autores de livros-texto,  não pode ser ignorado pelos docentes em suas

turmas  de  Ensino  Básico.  Seja  para  inovar,  situar  ou  mostrar  os  “tijolos”

responsáveis  pela  construção  da  ciência  física,  a  implantação  da  história  nas

ciências é algo indispensável para uma educação mais completa, abrangendo desde

a origem de um conceito até sua aplicação no mundo contemporâneo. 
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