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EPÍGRAFE 

 

 

“A gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os 

planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo que é ou que pode ser 

feito”. 

 

Isaac Newton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Este trabalho tem com objetivo mostrar como foi a evolução do conceito de gravidade ao 

longo do tempo, que tem sua explicação moderna com a Teoria da Relatividade Geral de 

Albert Einstein. Inicialmente veremos os modelos cosmológicos que evoluíram até Kepler, 

passando por Tales, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Ptolomeu, Nicolau Copérnico e Tycho 

Brahe, que foram a base para que Newton desenvolvesse sua Gravitação Universal. Em 

seguida, abordaremos a gravitação de Einstein, mostrando inicialmente sua Relatividade 

Especial e depois a Geral, considerada uma ampliação da primeira. Veremos que a gravitação 

de Newton é um caso especial da gravitação de Einstein. Mostraremos também as limitações 

da teoria da Relatividade Geral, apresentando, de maneira simplória, as novas hipóteses (que 

apareceram devido à física quântica) que estão surgindo para modifica-la ou, até mesmo, criar 

um novo conceito de força gravitacional, como a teoria MOND, TeVeS, os grávitons, a Susy 

e a teoria das cordas. 

 

 

Palavras-chave: força gravitacional, gravidade, gravitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work has the objective to show how the evolution of the concept of gravity took place 

over the years, which has its modern explanation to the Theory of General Relativity by 

Albert Einstein. Initially we see the cosmological models that became developed to Kepler, 

through Thales, Pythagoras, Plato, Aristotle, Ptolemy, Copernicus and Tycho Brahe, which 

were the basis for Newton to develop his Universal Gravitation. Then, we will discuss 

Einstein's gravitation, initially showing his Special Relativity and General then considered an 

extension of the first one. We will see that Newton's gravitation is a special case of Einstein‟s 

gravitation. Also we will show the limitations of the theory of General Relativity, showing in 

a simple way, the new assumptions (which appeared due to quantum physics) that are 

emerging to modify it or even create a new concept of gravitational force, as MOND theory, 

TeVeS, gravitons, Susy and theory of Strings. 

 

 

Keywords: gravitational force, gravity, gravitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A gravidade (também chamada de gravitação e força gravitacional) age desde os 

primórdios do universo. Sendo a responsável por manter os planetas em torno do Sol, a Lua 

em torno da Terra, nós presos à Terra, entre muitos outros fenômenos. 

Mas a gravidade só foi entendida através de Newton em 1687 e, em 1915, com Albert 

Einstein, que introduziu a visão atual aceita pela comunidade científica sobre a força 

gravitacional.  Por tanto, o conceito de gravitação é muito recente, com pouco mais de 300 

anos. Newton descreveu como ela agia, Einstein descreveu o porquê dela agir daquela 

maneira. 

O modo como descrevemos o nosso universo hoje é uma consequência da gravitação 

introduzida por Einstein. Isto nos leva a crer que quanto mais entendermos da gravidade, mais 

saberemos sobre o nosso universo. Mas, para Newton chegar a sua teoria da gravitação, a 

humanidade teve que trilhar o caminho oposto, descrever o universo para depois entender que 

na descrição física dos fenômenos cosmológicos surge o conceito de gravidade. 

Surgiram muitos modelos cosmológicos da antiguidade até Newton. Mas poucos 

desses modelos tiveram importância para o desenvolvimento do modelo atual, que representa 

melhor a nossa realidade. Como, por exemplo, o modelo proposto por Pitágoras, que foi o 

início do sistema geocêntrico. 

Além dos modelos cosmológicos, a gravitação não poderia ser entendida sem que 

houvesse uma boa compreensão de como se dava o movimento dos corpos celestes. Essa 

contribuição foi feita por Galileu e outros, e foi finalizada por Newton. 

Neste trabalho mostraremos essa evolução conceitual. E ao fim, abordaremos algumas 

hipóteses que estão surgindo para corrigir algumas dificuldades encontradas pela teoria 

moderna da gravitação e a sua incompatibilidade com a física quântica. Com o objetivo de 

mostrar que o conceito de gravitação se originou da evolução das concepções cosmológicas e 

que o conceito atual de gravitação ainda pode ser alterado. 
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2 CONCEPÇÃO COSMOLÓGICA DE TALES A ARISTÓTELES 

  

 

As primeiras ideias relativas à forma de nosso planeta e nosso universo surgiram com 

Tales de Mileto (624-547 a.C.). Considerado o primeiro filósofo ocidental, proclamou o que 

vários estudiosos acreditam ser o primeiro princípio físico da história: tudo é feito de água. 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010). Para Tales, a Terra era um disco plano que flutuava 

sobre a água e a abóboda celeste era o limite superior do mundo. (KIRK; RAVEN; 

SCHOFIELD, 1987).  

Depois de Tales, quem deu uma grande contribuição para o desenvolvimento da visão 

do homem em relação ao universo foi Pitágoras (580-497 a.C.), nascido na cidade de Samos. 

Matemático, astrônomo, filósofo e líder religioso, ele foi o primeiro a afirmar que a Terra era 

esférica, assim como o universo. Considerava que os planetas, o Sol e a Lua, eram igualmente 

esferas, que executavam um movimento circular ao redor da Terra. Esse foi o início do 

sistema geocêntrico que influenciaria muitos filósofos posteriores. (DREYER, 1953). 

Platão (429-347 a.C.) nascido em Atenas, foi discípulo de Sócrates e seguidor das 

ideias de Pitágoras. Para ele a Terra era esférica e o centro imóvel do universo, envolvida por 

oito capas esféricas encaixando-se umas nas outras. Elas teriam diferentes espessuras, e cada 

uma delas estaria associada a um astro. Quando a casca mais externa girasse, os setes círculos 

internos girariam no sentido oposto com diferentes velocidades. Para Platão a ordem do 

universo seria: estrelas, Saturno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Vênus, Sol, Lua e Terra. A ordem 

dos astros estava relacionada às suas velocidades: quanto mais longe, mais lento e quanto 

mais perto, mais rápido. (LOPES, 2001). 

“Platão também deu início a uma confusa discussão acerca do comportamento do que 

definiu como “corpos leves” e “corpos pesados”, que está diretamente relacionado com o 

conceito mais primitivo de gravidade”. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p.28). “Ao 

maior, que é levado para baixo, chamemos “pesado”, e ao pequeno, que é levado para cima, 

chamemos “leve”” (PLATÃO, 2011, p. 159). Este conceito, de corpos leves e pesados, teve 

sequencia com as ideias de Aristóteles. 

Após essa época os filósofos começaram a buscar uma descrição para os movimentos 

dos astros de forma mais concreta, usando ferramentas matemáticas. Mas eles não estavam 

muito interessados em uma explicação para a causa desses movimentos.  

O primeiro a fazer esse tipo de análise foi Eudoxo de Cnido (408-355 a.C. ), “[...] 

conhecido como um dos primeiros astrônomos a propor um ciclo solar de quatro anos: três de 
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365 dias e um de 366 dias. Trezentos anos depois, essa proposta de Eudoxo seria utilizada por 

Júlio Cesar ao estabelecer o calendário Juliano.” (LOPES, 2001, p. 62).  

Segundo Eudoxo, o movimento de cada corpo celeste está associado à rotação 

simultânea de um conjunto de esferas homocêntricas à Terra, que giram uniformemente, uma 

presa ao eixo da esfera seguinte, sendo que essas esferas são apenas fictícias, introduzidas 

apenas para facilitar os cálculos. Segundo Peduzzi (2008, p.21). 

 

Combinando, adequadamente, o número e tamanho dessas esferas com as direções 

dos eixos de rotação e as correspondentes velocidades angulares, buscava descrever 

a trajetória de qualquer astro no céu. Foram vinte e sete as esferas móveis de 

Eudoxo: três para o Sol, três para a Lua, quatro para cada planeta e mais a esfera das 

estrelas fixas, que engloba todo o conjunto. Com esse sistema, ele foi o primeiro a 

formular, matematicamente, uma explicação convincente para a irregularidade do 

movimento planetário. O modelo apresentou resultados muito bons para Saturno, 

Júpiter e Mercúrio, bons para a Lua, apenas médios para Sol e Vênus e péssimos 

para Marte. [...]. 
 

 Figura 2.1: Modelo de Eudoxo. 

 

Fonte: PEDUZZI, 2008, p. 21. 

 

Eudoxo teve um aluno que aperfeiçoou o seu modelo cosmológico chamado Cálipo de 

Cízico (370-300). Ele adicionou 7 esferas ao modelo de Eudoxo, duas ao Sol, duas a Lua, 

uma para Mercúrio, uma para Vênus e uma para Marte, chegando num total de 34 esferas. Ao 

acrescentar essas novas esferas, Cálipo conseguiu descrever o movimento dos astros com 

mais precisão que Eudoxo, principalmente no movimento do Sol e da Lua. O modelo de 

Eudoxo-Cálipo foi aperfeiçoado mais tarde por Aristóteles. (LOPES, 2001). 
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3 ARISTÓTELES 

 

 

Aristóteles (384-322 a.C.) nasceu em Estagira, na Calcídia,  na Macedônia e morreu 

em Cálcis, na Eubéia, ilha do mar Egeu. Foi discípulo de Platão e mentor de Alexandre, O 

Grande.  “Considerado por muitos, como o maior filósofo, pensador e cientista da 

Antiguidade. Escreveu sobre Física, Matemática, Biologia, Astronomia, Botânica, Zoologia, 

Psicologia, Politica, Logica e Ética”. (ROSA, 2012, p. 130). Frequentou por quase 20 anos a 

Academia de Platão e, em 335 a.C., fundou sua própria Escola, que recebeu o nome de Liceu. 

O Liceu dedicou-se, entre outros assuntos, ao estudo das Ciências Naturais, Astronomia e 

Física. (ROSA, 2012) 

Para Aristóteles, seguindo as ideias de Platão, o universo é finito e esférico. A Terra 

estaria imóvel no centro do universo, e a região onde se encontram as estrelas é o limite desse 

cosmo. Circundando a Terra estaria: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e as 

estrelas fixas. Para além da esfera das estrelas existiria o que ele chamou de primeiro motor, 

responsável pelo movimento dos astros. E de acordo com ele não existe o vácuo. 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010).  

Com Aristóteles, o modelo de Eudoxo-Cálipo chega a 55 o número de esferas. Mas 

para ele, segundo Peduzzi (2008, p. 24): 

 

 [...] As esferas associadas aos movimentos dos astros são esferas materiais, 

constituídas de éter. Sete dessas esferas contêm o Sol, a Lua e os cinco planetas, que 

são condensações locais do éter que „preenche‟ toda a região celeste. As demais 

fornecem as ligações mecânicas necessárias para a reprodução dos movimentos 

observados.  

 

Segundo Cherman e Mendonça (2010, p.33): 

 

[...] Aristóteles chegava mais próximo de explicar o comportamento real dos astros 

mantendo os movimentos circulares e uniformes, isto é, como mandavam os 

ensinamentos de seu mestre Platão, “salvando os fenômenos” (princípio 

metodológico dos astrônomos antigos, o sôzein phainómena consiste em propor 

explicações que deem conta do que acontece, tentando conciliar os sentidos com a 

teoria, moldada pela divindade).  

 

Mesmo assim: 

[...] As esferas aristotélicas, no entanto, mesmo possibilitando um sem-número de 

combinações de movimentos circulares envolvendo cada planeta, restringiam o 

movimento desses astros a distâncias fixas em relação à Terra, não sendo possível, 

por esse motivo, conciliar o modelo com as flutuações nos brilhos dos planetas. 

(PEDUZZI, 2008, p. 24). 
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 Esse fato, flutuações nos brilhos, indicava que esses planetas ora estavam mais perto 

da Terra, ora mais longe. 

 

Figura 3.1: Cosmo aristotélico. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 31. 

 

Aristóteles propôs uma explicação para a mecânica dos corpos, que ficou conhecida 

como física aristotélica. Segundo ele, seguindo as ideias de Empédocles (492-432 a.C.), todas 

as substâncias encontradas na Terra, eram constituídas de quatro elementos básicos: terra, 

água, ar e fogo. E cada um desses elementos tinha seu lugar natural no mundo, sendo que em 

baixo ficava a terra, acima da terra estava a água, mais acima o ar e depois o fogo. Assim, o 

elemento terra deverá sempre deslocar-se para baixo, enquanto que o fogo sempre irá subir 

acima de todos os outros elementos. (LOPES,2001; ROCHA, 2002). 

Também definiu o que seria corpos leves e pesados (graves) e como seriam seus 

movimentos: um corpo é pesado se for formado de terra ou agua ou combinações desses dois 

elementos, e ele se movimenta verticalmente para baixo numa trajetória retilínea.  Um corpo é 

leve se for formado por ar ou fogo ou combinações desses dois elementos, e seu movimento 

será verticalmente para cima numa trajetória retilínea. (LOPES, 2001).  
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Esse movimento, dos corpos leves e pesados, verticalmente para baixo ou para cima, é 

chamado de movimento natural simples, pois ocorre naturalmente, fazendo com que os 

elementos busquem seu lugar natural. (ROCHA, 2002). 

 

Figura 3.2: Teoria dos quatro elementos e dos lugares naturais. 

 

Fonte: ROCHA, 2002, p. 63. 

 

Como as estrelas e os planetas não caem em direção a Terra e nem se afastam (mesmo 

apresentando uma oscilação, como vimos anteriormente), nem tão pouco descrevem 

movimentos retilíneos, Aristóteles supôs que eles não poderiam ser formados nem por 

substancias pesadas e nem por substancias leves. Conclui assim que todos os astros seriam 

formados por um quinto elemento: o éter, também chamado de quintessência. O movimento 

natural desses corpos, formados por essa nova substancia, seria circular e uniforme. (LOPES, 

2001; ROCHA, 2002). 

O universo aristotélico seria então constituído de duas partes: a celeste, incorruptível, 

formada de éter e que se estende da Lua até as estrelas, e a sublunar, corruptível, constituída 

de terra, água, ar e fogo.  
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Aristóteles também definiu mais um tipo de movimento: o movimento violento. 

Definiu-os como aqueles que se opõem aos movimentos naturais e são sempre provocados por 

causas externas, ou seja, por uma força externa. (ROCHA, 2002). 

Por exemplo: 

 

[...] se atirarmos uma pedra para cima, ela se afastará de seu lugar natural, mas logo 

que a ação da força for esgotada, ela tornará a cair, buscando seu lugar natural. O 

repouso no lugar natural é o estado final de todos os corpos terrestres e para 

deslocar-se um corpo, será sempre necessária uma ação violenta [...]. (ROCHA, 

2002, p. 64). 

 

Figura 3.3: movimento violento e natural. 

. 

Fonte: ROCHA, 2002, p. 64. 

 

Para Aristóteles, cessada a força, o corpo deverá parar. Mas, quando uma pedra é 

jogada para cima ela perde o contato com a mão da pessoa e então já não há mais força sendo 

aplicada pela pessoa na pedra. É de se imaginar que, imediatamente após perder o contato 

com a mão, a pedra devesse retornar ao seu lugar natural. Mas, isso não acontece. 

Aristóteles criou duas hipóteses para o que ocorria: uma possibilidade seria que o 

próprio ar empurrado para cima moveria para traz da pedra para ocupar o lugar que não 

poderia ficar vazio e, com isso, empurrava a pedra para cima. Outra possibilidade seria que 

quando a pedra é lançada para cima uma camada de ar era movimentada nessa mesma direção 

e o movimento dessa camada de ar era transmitido às sucessivas camadas de ar que 

exerceriam uma força na pedra para cima. Em ambos os casos a força do ar diminuiria com o 

deslocamento até cessar. (ZYLBERSTAJN, 2009)  

De acordo com ele, “[...] um corpo só poderia ter um único movimento de cada vez, de 

forma que um projétil que seja arremessado obliquamente terá uma trajetória ret ilínea 
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ascendente até que a força inicial se esgote, quando em seguida o corpo cairá verticalmente.” 

(ROCHA, 2002, p. 64). 

 

Figura 3.4: a trajetória de um projétil, segundo Aristóteles. 

 

Fonte: ROCHA, 2002, p. 64. 
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4 CONCEPÇÃO COSMOLÓGICA DE ARISTÓTELES A NEWTON 

 

 

Abandonando a ideia de esferas homocêntricas, Heráclides de Pontos (375-310 a.C.) 

supunha que a Terra realizava um movimento de rotação em torno de seu eixo, que Mercúrio 

e Vênus giravam em torno do Sol, e o Sol girava em torno da Terra, assim como a Lua e os 

demais planetas. (PEDUZZI, 2008). Este modelo teria uma influência sobre Tycho Brahe. 

 

Figura 4.1: modelo cosmológico de Heráclides. 

 

Fonte: PEDUZZI, 2008, p. 18. 

 

Aristarco de Samos (310-230 a.C.) foi o primeiro a propor que o Sol seria o centro do 

Universo e que a Terra e os demais planetas giravam em torno dele. Também acreditava que a 

Terra girava em torno do seu eixo.  

A suposição de Aristarco de que o Sol estava no centro do universo foi baseada num 

trabalho feito pelo mesmo chamado: Sobre os tamanhos e distâncias do Sol e da Lua. 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010). “Nesta obra, Aristarco mede o ângulo entre o Sol e a 

Lua durante uma quadratura (momento de um quarto crescente ou minguante) e encontra o 

valor de 87º.” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p.41).  Com isso: “[...] calculou que o Sol 

estava entre 18 e 20 vezes mais afastado da Terra que a Lua, o que permite concluir que seu 

tamanho também teria a mesma relação com o de nosso satélite dada a peculiaridade dos 

diâmetros”. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p.42).   

 

O valor preciso, medido em dias atuais, do ângulo entre o Sol e a Lua nesse período 

é 89º51‟, o que permite calcular que o Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua. 
Mas o valor de 87º é bastante razoável, visto que a qualidade dos instrumentos para 

se medir distâncias angulares naquele tempo não permitia a obtenção de dados 

acurados. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p.42).   
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Figura 4.2: calculo do diâmetro do Sol em relação a Terra. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p.41. 

 

Além disso, Aristarco prestou particular atenção a um eclipse lunar... Como a Lua 

passaria através da sombra da Terra projetada no espaço, que segundo Aristarco teria 

praticamente o mesmo diâmetro do planeta, restaria então observar quantos 

diâmetros da Lua “caberiam” na sombra da Terra para obter a relação entre seus 

tamanhos. Sua medida durante um eclipse foi que aproximadamente duas Luas 

haviam cruzado a sombra terrestre e, portanto, a Lua teria a metade do tamanho da 

Terra. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p.42).   

 

Relacionando as suas duas descobertas ele pode dizer que o Sol seria 

aproximadamente dez vezes maior que a Terra. E, com isso, seria melhor formular um modelo 

em que o maior dos corpos estivesse no centro. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010).   

Os feitos de Aristarco estavam claramente muito à frente de seu tempo. Suas ideias 

tiveram grande influência em Nicolau Copérnico, que cita em seus trabalhos, as obras de 

Aristarco. 

Outro grande filósofo antigo foi Apolônio de Perga (262-190 a.C.). Ele estudou dois 

sistemas alternativos baseados em movimentos epiciclos-deferentes e movimentos excêntricos 

para explicar o movimento dos planetas. Esses sistemas foram a base do modelo proposto por 

Ptolomeu. (LOPES, 2001). 

No sistema epiciclo-deferente o centro de um círculo menor (epiciclo) se desloca em 

torno de um circulo maior (deferente). No centro do deferente esta a Terra e os astros giram 

no epiciclo. 
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Figura 4.3: modelo epiciclo-deferente. 

 

Fonte: LOPES, 2001, p 123. 

 

No sistema excêntrico o astro se move uniformemente sobre um circulo cujo centro não 

coincide com o centro da Terra. Esse novo centro esta deslocado da Terra por uma distancia e, 

chamada de excentridade.  

 

Figura 4.4: modelo de excêntrico. 

 

Fonte: LOPES, 2001, p 122. 

 

Apolônio mostrou que os movimentos realizados pelos astros no sistema excêntrico 

podem ser representados no sistema epiciclo-deferente apenas fazendo com que o epiciclo 

rode em sentido oposto ao deferente. Com isso, além de reproduzir os movimentos dos 

sistemas excêntricos, também reproduzia as retrogradações dos planetas. Fazendo assim com 
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que o sistema epiciclo-deferente tenha certa vantagem sobre o excêntrico, tornando-o mais 

eficaz. (LOPES, 2001). 

 

 

4.1 CLÁUDIO PTOLOMEU 

 

 

A astronomia grega atingiu seu maior desenvolvimento com Cláudio Ptolomeu (100-170 

d.C.), que aproveitando algumas ideias de Apolônio, Aristóteles e outros formulou um 

sistema que permaneceria por mais de um século. Ele introduziu um ponto chamado equante, 

num sistema epiciclo-deferente. Esse ponto estaria deslocado do centro do universo a uma 

distância igual a que a Terra também estaria deslocada do centro, mas em sentido oposto. A 

Terra permaneceria imóvel e os planetas continuariam em seus epiciclos e deferentes, só que 

agora o centro do epiciclo giraria com velocidade uniforme ao redor do equante. (CHERMAN 

e MENDONÇA, 2010). 

 

Figura 4.5: modelo de Ptolomeu. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 47. 

 

O modelo de Ptolomeu foi lançado em sua obra chamada Almagesto. Obra divida em 

13 livros que continham assuntos sobre: os principais fenômenos do movimento solar durante 

o ano (equinócios e solstícios), os principais círculos celestes, a eclíptica, as mudanças das 

sombras, latitudes, a duração do ano, tabelas do movimento do Sol, cálculos sobre a duração 

dos dias, a teoria da Lua, eclipses solares e lunares, descrevem o movimento das estrelas 
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fixas, fornecem tabelas de constelações, descrevem a teoria dos planetas (começando pelos 

fenômenos gerais, os métodos matemáticos de análise, e depois estudando detalhadamente 

Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno, são calculados parâmetros e construídas tabelas para 

todos esses movimentos).  

A estrutura completa do sistema de Ptolomeu é bastante complexa. Cada planeta tem 

um movimento diferente, que acompanha o movimento da esfera das estrelas. Mas essa 

complexidade era o resultado de uma tentativa sistemática de explicar quantitativamente todos 

os detalhes conhecidos dos movimentos celestes. (LOPES, 2001). 

“Na verdade, o que Ptolomeu conseguiu, em uma linguagem atual, foi atribuir aos 

planetas órbitas elípticas, tendo a Terra como foco, sem contudo deixar de usar o círculo 

como figura básica.” (ROCHA, 2002, p. 69). 

 

Figura 4.6: comparação elipse e epiciclo-deferente-equante. 

 

Fonte: ROCHA, 2002, p. 69. 

 

O modelo de Ptolomeu descrevia muito bem os fenômenos observados. E segundo 

ROCHA (2002, p. 69): “[...] A teoria de Ptolomeu era totalmente coerente com a Mecânica de 

Aristóteles [...]”. Isso fez com que este modelo durasse mais de um milênio, pois, segundo 

ROCHA (2002, p. 70): “Para modifica-se o sistema ptolomaico, era imperioso mudar toda a 

Mecânica aristotélica [...]”.  

Alguns astrônomos expandiram o trabalho de Ptolomeu e isso foi de grande 

importância para Nicolau Copérnico. 

 

Outros que se destacaram por adotar a obra ptolomaica foram o astrônomo austríaco 

Georg von Peurbach (1423-1461) e seu aluno alemão Johannes Muller (1436-1476), 
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mais conhecido por seu nome latino Regiomontanus. Ambos aplicaram e 
expandiram o conhecimento acerca deste modelo às portas do Renascimento, 

fazendo com que a comunidade astronômica da época ficasse mais atenta às opções 

fornecidas por aquele sistema. O trabalho de Regiomontanus intitulado Epítome do 

Almagesto de Ptolomeu, no qual deu continuidade ao trabalho de seu mestre, serviu 

como referência para que Nicolau Copérnico (1473-1543) pudesse dar início a uma 

revolução astronômica. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 77). 

 

 

4.2 NICOLAU COPÉRNICO  

   

 

Nicolau Copérnico (1473-1573) nasceu na Polônia, na cidade de Torun. Ingressou em 

1491 na Universidade de Cracóvia onde estudou Matemática e Astronomia. Saindo de 

Cracóvia sem titulo algum, matriculou-se em 1496 na Universidade de Bolonha, na Itália, 

para estudar Direito. Neste período teria lido a obra de Ptolomeu e graças ao apoio de um tio, 

se tornou cônego da diocese de Frauenburg, e essa posição lhe deu segurança financeira pelo 

resto de sua vida. Realizou também estudos de Medicina em Pádua e acabou obtendo o título 

de doutor em Direito Canônico em Ferara. Em 1504 retornou a Polônia. (LOPES, 2001).  

Após retornar a Polônia, Copérnico escreveu uma pequena obra chamada 

Commentariolus, onde ele fez uma pequena descrição de seu sistema heliocêntrico. “Suas 

ideias nesse protótipo de tratado foram expostas sem muita elaboração e de forma qualitativa. 

Ele reuniu em sete axiomas tudo aquilo que considerava indispensável para harmonizar o 

mundo, sem deixar de salvar os fenômenos.” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 78).  

São eles, segundo LOPES (2001):  

1- Não existe um único centro para todas as esferas celestes; 

2- O centro da Terra não é o centro do mundo, mas apenas o centro de gravidade e o 

centro do orbe lunar; 

3- Todos os orbes giram em torno do Sol, que se encontra no meio de todos eles, 

razão pela qual o centro do mundo esta situado nas proximidades do Sol; 

4- A razão entre a distância do Sol a Terra e a distancia a que esta situada a esfera das 

estrelas fixas é muito menor que a razão entre o raio da Terra e a distancia que a 

separa do Sol, na medida em que este ultimo é insignificante em comparação com 

a altura do firmamento; 

5- Qualquer movimento que pareça acontecer na esfera das estrelas fixas não se deve 

a nenhum movimento desta, mas sim ao movimento da Terra. Assim, pois, a Terra 

– junto com os elementos que estão ao redor – realiza diariamente uma revolução 



35 
 

completa ao redor de seus polos fixos, enquanto que a esfera das estrelas e o 

ultimo céu permanecem imóveis; 

6- Os movimentos que aparentemente faz o Sol não se devem a ele, mas sim do 

movimento da Terra na nossa própria esfera, com a qual giramos em torno do Sol 

exatamente igual aos demais planetas. A Terra tem, pois, mais de um movimento; 

7- Os movimento aparentemente retrógrados e diretos dos planetas não se devem na 

realidade pelo seu próprio movimento, mas sim ao da Terra. Consequentemente, 

este por si só basta para muitas das irregularidades aparentes que se observam no 

céu; 

Para ele as esferas celestes estão dispostas da seguinte forma: a superior é a esfera 

imóvel das estrelas fixas, depois Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vênus, Mercúrio e depois o 

Sol. A esfera Lunar, por sua vez, gira em torno do centro da Terra e é arrastada com ela como 

um epiciclo. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010).  

“Em 1543, ano da morte de Copérnico, veio à luz a primeira edição de sua obra-prima, 

Sobre as revoluções dos orbes celestes. Sobre este título, cabe um comentário pertinente: foi a 

partir deste tratado que evoluiu o modelo de Sistema Solar vigente hoje[...]”. (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 81). “[...] Podemos considerar esse trabalho como uma expansão do 

seu Pequeno comentário no qual tabelas, diagramas, ilustrações e argumentos seguros foram 

oferecidos para deleite de seus sucessores.” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 82).  

Lembrando que o seu Commentariolus (Pequeno comentário) descreve apenas as ideias 

básicas da teoria, sem indicar como os cálculos podem ser realizados. 

Mesmo sendo uma obra inovadora, o sistema de Copérnico não foi bem aceito, pois 

ele era equivalente ao de Ptolomeu, predizendo praticamente os mesmos resultados, mas o 

modelo de Ptolomeu estava de acordo com a física aristotélica e o de Copérnico não. Sendo 

assim, a maioria dos astrônomos achava a teoria de Copérnico matematicamente genial, mas 

fisicamente absurda. (ROCHA, 2002). 

 

[...] para que sua teoria tivesse a “aparência de realidade” deveria responder a certas 

questões: 

Por que os corpos insistem em cair para o centro da Terra e não para o Sol, já que 

este é o centro do universo? 

Por que não somos atirados para fora da Terra, como ocorre num carrossel em 

rotação? 

Por que uma pedra atirada para cima, volta às nossas mãos? 

Por que as estrelas parecem não se mover?(ROCHA, 2002, p. 74). 
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  Não bastava mudar o modelo que representasse o universo, tinha que mudar a física 

de Aristóteles. Mas isso não era tarefa fácil na época. E levaria mais de 100 anos para que isto 

acontecesse. 

 

Figura 4.7: modelo cosmológico de Nicolau Copérnico. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 83. 

 

 

4.3 TYCHO BRAHE 
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Tycho Brahe (1546-1601), astrônomo dinamarquês, que não aderiu plenamente à 

proposta de Copérnico. É considerado o maior observador do período pré-telescópio. “Em 

novembro de 1572, ele observou uma estrela jamais vista anteriormente na constelação boreal 

de Cassiopeia, cujo brilho era mais intenso que o do planeta Vênus” (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 87-88).  

 

Sabemos hoje que esse fenômeno observado por Tycho e outros astrônomos da 

época é o que chamamos de “supernova”, e ocorre sempre que uma estrela com 

grande massa (muitas vezes maior que a massa do sol) chega ao estagio final de sua 

vida. Nesse momento, acontece uma explosão e seu brilho pode aumentar milhares 

de vezes. Dependendo das circunstâncias, tal fenômeno pode ser visto até mesmo 

durante o dia, tamanho o seu brilho. [...] (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 88). 

 

Em 1573, Tycho publicou um trabalho onde relata aquele astro (nova estrela), 

enquanto esteve visível não mudou sua posição em relação ao fundo de estrelas. Isso lhe 

permitiu concluir que ela era um objeto celeste, ou seja, um fenômeno ocorrido acima da 

esfera da Lua, no mundo supralunar. Mas de acordo com a física aristotélica aquela região 

deveria ser imutável. Sendo assim, este novo fato poderia significar que essa física aristotélica 

poderia estar errada. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 

Ao analisar um cometa que surgiu no céu da Europa em 1577, ele descobriu que, 

assim como a nova estrela observada, este era um fenômeno que ocorria na região supralunar. 

Segundo Cherman e Mendonça (2010, p.88): 

 

 Ele ainda foi capaz de afirmar, com base nas pequenas variações na posição do 

cometa ao longo das noites, que tal corpo se encontrava entre as esferas da Lua e de 

Vênus. Posteriormente, o novo astro se aproximou do Sol, para em seguida se 

afastar até deixar de ser visível.  
Ora, mas se esse objeto celeste se deslocava dessa maneira, como ele ultrapassava as 

esferas cristalinas dos planetas? Tycho não fez qualquer esforço para salvar os 

fenômenos; simplesmente argumentou que as esferas cristalinas não existiam.  

 

Suas hipóteses foram comprovadas quando, em 1580 e 1596, apareceram outros 

cometas que apresentaram comportamento semelhante ao outro que ele havia descrito em 

1577. 

Em 1588, Tycho apresentou sua ideia para um novo modelo de universo. Nesse 

modelo, a Terra seria o centro do Universo, e a Lua e o Sol girariam em torno da Terra. Já os 

cinco planetas girariam em torno do Sol. E a Terra não teria movimento de rotação, fazendo 

assim com que a esfera das estrelas tivesse que girar. Vemos no seu modelo uma influência do 

modelo de Heráclides (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 
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Figura 4.8: modelo cosmológico de Tycho Brahe. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 90. 

 

Tycho contribuiu grandemente para os próximos passos que a ciência iria dar. Ele 

observou claramente que o céu era corruptível, contrariando a física aristotélica, mas pelo fato 

de não poder explicar o porquê, o modelo de Ptolomeu e a física de Aristóteles ainda 

prevalecia.  

Outra contribuição que ele deu à ciência foi a fato dele ter os melhores aparelhos e os 

mais completos dados acerca dos astros nessa época.  E esses aparelhos e dados foram parar 

nas mãos de seu ajudante, Johannes Kepler. (ROCHA, 2002). 

 

 

4.4 JOHANNES KEPLER 

 

 

Johannes Kepler (1571-1630), nascido em Würtemberg, na Alemanha, estudou na 

Universidade de Tübingen com o professor de Astronomia Michael Maestlin, que o 

apresentou às ideias copernicanas. Maestlin mantinha contato com Tycho Brahe e quando 

Brahe estava precisando de um colaborador, Kepler foi indicado por ele.  
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Tycho Brahe tinha os melhores instrumentos e os mais completos dados astronômicos 

de todos os tempos e ele encarregou Kepler de analisar a trajetória de Marte, que devido à sua 

grande excentridade é a mais complexa do sistema solar. Foi através da análise da trajetória 

de Marte que Kepler chegou as Leis do Movimento Celeste, que segundo Rocha (2002): 

 

1- Todos os planetas do sistema solar executam trajetórias elípticas tendo o Sol em um 

dos focos; 

2- A linha que liga o sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais; 

3- O quadrado dos períodos das órbitas dos planetas é proporcional ao cubo de suas 

distâncias médias ao Sol; 

 

Figura 4.9: orbita de Marte, segundo Kepler. 

 

Fonte: ROCHA, 2002, p. 81. 

 

Para chegar às suas leis dos movimentos dos corpos celestes, Kepler passou por muita 

dificuldade. Teria dito a Brahe que terminaria a análise do movimento de Marte em oito dias, 

mas demorou oitos anos. E mesmo sendo copernicano, chegou a ressuscitar os epiciclos e 

equantes de Ptolomeu. Até que, num súbito momento, descobriu que tudo poderia ser 

resolvido se ele considerasse que a órbita de Marte era uma elipse. (ROCHA, 2002). 

Kepler disse que existia uma força que emanaria do Sol e ela seria de natureza 

magnética, seguindo as ideias de William Gilbert (1544-1603). Para ele essa força seria 
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transmitida para os planetas por meio da rotação do Sol, (apesar de que ele não tinha provas 

de que o Sol girava) e se dependesse apenas dessa rotação, os movimentos dos planetas 

seriam circulares. Mas quando essa força atingia os planetas, que também eram corpos 

magnéticos, a interação acarretava nas orbitas elípticas descritas pelos planetas com o Sol em 

um dos focos. E essa força diminuiria com a distância que o corpo estivesse do Sol. 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 

Vemos que Kepler sabia que existia uma força que agia a distância entre o Sol e os 

planetas. Mas ele não acertou a natureza dessa força, que ele achava ser magnética. Assim 

como ele diz: “A gravidade é uma afeição corpórea mútua entre corpos semelhantes para unir 

ou se ajuntar (a esta ordem de coisas pertence também a faculdade magnética) de modo que a 

Terra atrai a pedra muito mais do que a pedra tende para a Terra.”(KEPLER, apud 

CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p 25). 

Mesmo sem poder descrever exatamente a natureza da força que agia sobre os corpos 

celestes, Kepler contribuiu muitíssimo para o próximo passo da ciência. Pois, foi através do 

seu sistema planetário e da noção de uma força que atuasse a distância que Newton 

revolucionou o pensamento da humanidade e nos deu uma completa descrição da força 

gravitacional. 

 

 

4.5 GALILEU GALILEI 

 

 

Galileu Galilei (1564-1642) nasceu em Piza na Itália. Apenas 7 anos mais velho do 

que Kepler. Foi para Pádua onde, em 1609, conheceu o telescópio. Aprendendo como o 

instrumento funcionava, fez um para si que tinha o poder de ampliação de trinta vezes. Foi um 

dos primeiros cientistas a apontar o telescópio para os céus e usa-lo cientificamente. 

(ROCHA, 2002). 

Por volta de 1610, publicou um livro, chamado Mensageiro Sideral, em que ele 

descreve a Lua com montanhas e crateras. E que a Via Láctea era constituída por uma enorme 

quantidade de estrelas e que Júpiter tinha quatro pequenas luas orbitando em torno de si. 

(ROCHA, 2002). “Com seu telescópio, Galileu observou também observou manchas no Sol, e 

o monitoramento delas permitiu que ele constatasse a rotação solar. [...]” (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 102). Com isso, ele contribuiu com a teoria de Kepler que, antes 

havia dito que o Sol possuía uma rotação. 
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Com isso, ele estava mostrando provas irrevogáveis de que a região supralunar não era 

perfeita e imutável, e que a Terra não era o único centro do universo, como acreditara 

Aristóteles. Mas mesmo assim, “[...] os acadêmicos não aceitavam o fato de que um simples 

instrumento pudesse refutar todo o universo aristotélico além de toda a Mecânica. [...]” 

(ROCHA, 2002, p. 84). 

 

No livro O Ensaiador, ele lança os fundamentos do moderno método científico com 

a seguinte estrutura: 

a) Definição de um problema com auxílio de experiências preliminares, 

excluindo-se de antemão hipóteses contrárias à observação. 

b) Construção de uma teoria para predizer os fatos observados, na qual todas as 

hipóteses, além de compatíveis com a observação, devem formar um sistema lógico 

auto-consistente; 
c) Variação gradual, e mais ampla possível, de um ou mais parâmetros da 

experiência para a formulação de uma lei; 

d) Teste da teoria (lei) confrontada com novos dados da experiência; caso a 

teoria se revele verossímil é mantida e, em caso contrário, é modificada, retornando-

se ao passo b; (ROCHA, 2002, p. 84). 

 

Galileu escreveu em 1632 um livro, chamado Diálogo sobre os Dois Principais 

Sistemas do Mundo. Segundo Rocha (2002, p.85-86), o livro pode ser dividido em quatro 

partes:  

 

A primeira ele discute a concepção geral do universo, refutando a ideia de um 

universo em que o mundo terrestre teria características e leis totalmente diferentes 

das do mundo celeste. A segunda ele descreve as experiências terrestres que visam a 

estabelecer a imobilidade da Terra; Galileu procura desqualifica-las. A terceira 

jornada passa ao exame dos fenômenos celestes que confirmam o movimento anual 

da Terra em torno do Sol. Finalmente, a quarta aborda o problema das marés, que 

Galileu tenta mostrar serem impossíveis sem o movimento da Terra.  

 

É na segunda parte que Galileu introduz o que ficaria mais tarde conhecido como o 

princípio da inércia. Um dos argumentos aristotélicos contra o movimento da Terra era o de 

que uma pedra lançada verticalmente para cima retornaria às nossas mãos, e não paro o lado, 

como seria de supor caso a Terra girasse. Já para Galileu, uma pedra abandonada do alto do 

mastro de um navio cairá sempre sobre seu pé, esteja o navio parado ou em movimento 

retilíneo uniforme. (ROCHA, 2002). 

Outro argumento usado pelos aristotélicos é que se a Terra girasse, todos os objetos na 

sua superfície deveriam ser expelidos. Contra isso, Galileu afirma que, de fato existe tal força 

que tende a expelir os corpos da superfície da Terra, mas a tendência de que os corpos têm de 

permanecer na superfície é maior. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 
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Um fato interessante de se notar é que, Galileu tinha uma noção de que havia uma 

força responsável por fazer os corpos irem em direção à Terra: “Considero natural o 

movimento para cima dos graves pelo ímpeto concebido, como o movimento para baixo 

dependente da gravidade.” (GALILEU, apud CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 105). 

 

Galileu também pesquisou o movimento da queda dos corpos, trabalho este contido 

em sua ultima obra Discurso Referentes a Duas Novas Ciências a Respeito da 

Mecânica e Dos Movimentos Locais, provando que, ao contrário da teoria 

aristotélica, fossem leves ou pesados, os corpos levavam o mesmo tempo para 
chegar ao chão. Chegou também à famosa lei de que distâncias percorridas em 

queda livre eram proporcionais ao quadrado dos tempos. [...] (ROCHA, 2002, p. 86). 

 

Além de analisar o movimento de queda livre dos corpos, Galileu estudou também o 

movimento de projéteis. Segundo ele, um projétil tem um movimento composto de dois 

movimentos, um horizontal uniforme e um descendente naturalmente acelerado, e descreve 

uma trajetória semi-parabólica. Segundo Cherman e Mendonça (2010, p. 110): 

 

Galileu também confirma que “o alcance máximo [do projétil] ocorre quando a 

elevação é de 45º”. Além disso, em sua oitava proposição ele afirma que “as 

amplitudes de duas parábolas descritas por projéteis disparados com a mesma 

velocidade, mas em ângulos de elevação que são maiores ou menores que 45º em 

uma mesma quantidade, são iguais entre si”. Com esse trabalho, Galileu fornece 

excelentes resultados para os problemas referentes à balística, inclusive na forma de 

tabelas, usando para isso todo o conhecimento adquirido no estudo da gravidade. 

 

Galileu usou uma abordagem matemática poderosa, utilizando Geometria e Álgebra. E 

isso, tornou-se a marca registrada da Física moderna que ele estava fundando. E por isso, o 

chamam de o pai da Física-Matemática.  

Em 1633, Galileu foi condenado pela Igreja que considerou sua obra uma ofensa, por 

apoiar as ideias de Copérnico, mas devido à sua avançada idade e por ter abjugado suas 

ideias, ele foi poupado. O ano da morte de Galileu (1642) foi o ano do nascimento de Isaac 

Newton. (ROCHA, 2002). 

 

 

4.6 RENÉ DESCARTES 

 

 

Outro filósofo que marcou a história antes de Newton e que o influenciaria foi René 

Descartes (1596-1650), nascido em La Haye, França.  
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Sua visão racionalista é o triunfo da razão pura desprovida de qualquer ilusão 
sensorial, ficou caracterizada por uma das mais famosas frases proferidas em toda a 

História da Filosofia: Penso logo existo, com a qual o filósofo constrói seu sistema 

filosófico baseado na única certeza que possui: a existência de seu próprio 

pensamento e através deste entender o mundo e o seu próprio ser. [...] (ROCHA, 

2002, p. 87, grifo do autor). 

 

Na sua obra Discurso Sobre o Método, Descartes edifica os princípios contidos em 

todo o seu método de investigação: 

 

O primeiro ponto é não admitir jamais como verdadeira nenhuma coisa que não se 

conheça, com evidência, como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação 
e a prevenção e não compreender nos meus julgamentos senão o que se apresenta 

tão claramente a meu espírito que eu não tenha nenhuma ocasião de por em dúvida. 

O segundo ponto é dividir cada uma das dificuldades em tantas partes quantas forem 

necessárias para resolvê-las melhor. O terceiro ponto, dirigir ordenadamente meus 

pensamentos, começando pelos objetos mais simples e fáceis de conhecer para subir, 

pouco a pouco, como por graus, até o conhecimento do mais complexo e supondo 

assim mesmo uma ordem entre os que não procederam naturalmente uns dos outros. 

E, por ultimo, fazer em tudo uma enumeração tão completa e revisões tão gerais que 

eu fique seguro de nada omitir. (DESCARTES, apud ROCHA, 2002, p. 87-88). 

 

A influência de Descartes e de seu método de investigação foi determinante para todo 

o procedimento científico dos próximos dois séculos. Ele estabeleceu um novo ramo da 

Matemática, a Geometria Analítica. É de Descartes a ideia de mapear um plano por meio de 

um sistema de eixos ortogonais. Não por acaso, o plano devidamente orientado por dois eixos 

perpendiculares entre si é chamado de plano cartesiano.  

 

[...] Para Descartes, o Universo era, todo ele, preenchido por uma espécie de fluido. 

E esse fluido possuía um movimento próprio, surgido na criação do Cosmos.  

Os planetas, imersos nessa estranha substância, ficavam à mercê dessas “correntes” 

e, por conta disto, possuíam movimentos. A revolução ao redor do Sol e a rotação de 

cada planeta eram explicadas através do movimento primordial do fluido. Para a 

rotação em especial, Descartes defendeu a existência de vórtices, pequenos 
redemoinhos muito semelhantes àqueles que se formam no escoamento da água 

através do ralo da pia... Presos aos vórtices cartesianos, os planetas não tinham 

opção a não ser girar! (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 126). 

 

Como consequência desses rodopios, causados pelos vórtices, deveria aparecer uma 

deformação nos planetas. Por estarem rodopiando segundo um redemoinho, eles deveriam ser 

esticados no sentido de seu eixo, ou seja, deveriam ser achatados no Equador. 

 

[...] Descartes cria, com seus turbilhões, um modelo unificado para explicar todos os 

fenômenos físicos: desde a origem do universo à formação de montanhas e vulcões 

terrestres. Esta teoria ambiciosa, ainda que não totalmente desprovida de qualidades, 

tinha, no entanto, um grave defeito apontado posteriormente por Newton: era 

meramente qualitativa, desprovida de uma base matemática mais sólida. Os 

turbilhões de Descartes tiveram assim vida breve, pois foram totalmente contestados 

e superados, pouco mais de quarenta anos depois, pela teoria da gravitação de 
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Newton, este sim, o homem que deu realidade ao sonho cartesiano e completou a 
revolução científica iniciada por Copérnico. (ROCHA, 2002, p. 91). 

 

 

Figura 4.10: forma da Terra, segundo às ideias de Descartes. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 127. 
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5 ISAAC NEWTON 

 

 

5.1 A VIDA DE ISAAC NEWTON 

 

 

Isaac Newton nasceu no dia de Natal de 1642, em Woolsthorpe, Lincolnshire, 

Inglaterra. Três meses antes de seu nascimento seu pai havia morrido, ficando apenas ele e 

sua mãe, Hannah Newton. Três anos após o nascimento de Isaac, Hannah se casou com 

Barnabas Smith. O padrasto era um clérigo rico, que não gostava de Newton, e então ordenou 

a Hannah que levasse o menino para morar com a avó. Quando Barnabas morreu, Newton aos 

10 anos voltou a morar com sua mãe. Mas dois anos depois foi mandado para a escola em 

regime de internato. (WHITE, 1993). 

Ainda quando garoto desenvolveu uma notável habilidade manual para construção: 

fazia pipas, relógios de sol e, quando tinha 13 anos, criou uma replica em miniatura de um 

moinho de vento, baseado no que foi construído no seu povoado. A maquete funcionou 

perfeitamente e ele até conseguiu fazer as asas se movimentarem colocando um camundongo 

no interior, sobre a roda do moinho. (WHITE, 1993). 

Em 1661, aos 18 anos, foi admitido no prestigioso Trinity College, em Cambridge, 

onde estudou a física aristotélica e teve contato com as obras de Copérnico, Kepler, Galileu e 

René Descartes. Após quatro anos de estudo na universidade ganhou automaticamente o título 

de Bacharel em Artes. Mas, por causa da peste, Newton teve de deixar o Trinity College em 

1665 e voltar para Lincolnshire. (WHITE, 1993). 

A grande peste começou em Londres, mas logo se espalhou até chegar a Cambridge. 

As vítimas tinham uma febre terrível e seus corpos eram cobertos por imensas feridas 

supuradas antes de morrerem lentamente, consumindo-se em dores.  

O ano da peste bubônica foi um dos mais marcantes para a vida de Newton e para a 

história da ciência moderna, sendo, por esse motivo, chamado de annus mirabilis (anos dos 

milagres). Pois teria sido nesse ano que Newton inventou o teorema binomial e o calculo 

diferencial e integral. Fez importantes descobertas no ramo da óptica (por exemplo, a 

decomposição da luz branca em diferentes cores) e da mecânica (suas três leis do movimento) 

e, sobre tudo começou a entender o mecanismo que mantinha os planetas em sua órbita: a 

gravidade. Teria sido nessa época que, vendo uma maçã cair de uma macieira, ele percebera 
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que essa queda tinha algo em comum com a órbita da Lua em torno da Terra: a mesma força 

as puxava para o centro da Terra. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010; WHITE, 1993). 

Após dois anos, em 1667, Newton voltou a Trinity onde conseguiu uma vaga como 

professor graças a sua invenção do Cálculo e do Binômio, que lhe deu prestígio. No começo 

da década de 1670 construiu um novo tipo de telescópio, o refletor, que era mais potente que a 

maioria dos telescópios refratores da época. Com isso, em 1672, foi convidado para membro 

da distinta e seleta Royal Society. (WHITE, 1993). 

Publicou sua grande obra em 1687, o livro chamado Philosophia e Naturalis Principia 

Mathematica que falava sobre o movimento dos corpos e da força da gravidade. Esta obra 

teve um grande impacto na sociedade, como diz WHITE (1993, p. 48): 

 

Poucos anos depois da publicação do Principia, o conceito de inércia, ao lado das 

outras duas leis, já havia começado a transformar o mundo de outros cientista e 

engenheiros. Eles adotaram as leis de Newton em projetos de máquinas e 

equipamentos científicos, relógios e invenções dotadas de rodas, qualquer coisa que 

envolvesse partes móveis. As leis tornaram possível descobrir se uma máquina 

funcionaria corretamente mesmo antes de ser construída. 

Desde essa época, o pensamento científico mudou fundamentalmente – nunca mais 

seria o mesmo. Isaac Newton assentou os fundamentos para toda uma nova era de 

invenções científicas, preparando o caminho para a grande Revolução Industrial. As 
leis da Mecânica de Newton tornariam possível ao engenheiro britânico Isambard 

Kingdom Brunel construir seus enormes navios a vapor e pontes suspensas no 

século 19. Sem essas leis de Newton, James Watt poderia não ter fabricado seu 

primeiro motor a vapor operacional, menos de 100 anos depois da publicação do 

Principia, e a estrada de ferro nunca teria sido construída. 

 

Em 1703, com 60 anos, foi eleito presidente da Royal Society. Em 1704 publicou um 

livro sobre suas descobertas sobre a luz, intitulado Opticks. No ano seguinte a essa 

publicação, Isaac Newton foi nomeado Cavaleiro pela rainha Anne por seu importante 

desempenho na ciência e no serviço publico.  

Sir Isaac Newton morreu no dia 20 de março de 1727, com 84 anos. Ele foi enterrado 

entre reis e rainhas, duques e condes da Inglaterra, na Abadia de Westminster, em Londres, no 

dia 4 de abril. Tão respeitado se tornara em vida, que foi velado durante uma semana no 

mosteiro, um sinal de respeito normalmente reservado aos monarcas. (WHITE, 1993). 

 

 

5.2 A GRAVITAÇÃO DE NEWTON 
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Newton fala sobre a força da gravidade no seu livro Philosophia e Naturalis Principia 

Mathematica ou apenas Principia como ficou conhecido mundialmente. “O Principia é 

indubitavelmente a obra científica mais importante de todos os tempos”. (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 117). 

A primeira parte deste livro começa com oito definições que Newton tenta deixar o 

mais claro possível, afim de que possa utiliza-las posteriormente. As definições são: 

quantidade de matéria, quantidade de movimento, força inata da matéria, força impressa, 

força centrípeta, quantidade absoluta de força centrípeta, quantidade acelerativa de força 

centrípeta e quantidade motriz de força centrípeta. (NEWTON, 1687). 

Para o estudo da gravitação as definições mais importantes são a quantidade de 

matéria e a força centrípeta. Para Newton, a quantidade de matéria é a medida da mesma, 

resultante da sua densidade e volume, conjuntamente. Já a força centrípeta é a força pela qual 

um corpo é atraído ou impelido, de alguma forma, para um ponto como se fosse o centro. 

(NEWTON, 1687; CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 

Após a definição de força centrípeta, Newton acrescenta:  

 

Hujus generis est gravitas, qua corpus tendit ad centrum Terræ: Vis 

magnetica, qua ferrum petit centrum Magnetis, et vis illa, quaecunq; 

sit, qua Planetae perpetuo retrahuntur a motibus rectilineis, et in 

lineis curvis revolvi coguntur. Est autem vis centripetæ quantitas 

trium generum, absoluta, acceleratrix et motrix. (NEWTON, 1686, p.9). 

 

Aqui ele argumenta que a gravidade é esse tipo de força, com a qual o corpo tende ao 

centro da Terra, e pode ser que os planetas estão perpetuamente sendo atraídos a partir de 

movimentos retilíneos, sendo assim eles são obrigados a girar ao longo de linhas curvas. 

Na segunda parte do livro Newton apresenta suas três leis do movimento. E mostra, 

geometricamente, como se dá a decomposição das forças. 

Na terceira parte é apresentada sua nova matemática, chamada agora de método das 

primeiras e ultimas proporções. Nesta parte ele descreve toda a parte matemática que será 

usada posteriormente para justificar sua teoria da gravitação. Por exemplo: 

 

[...] A Proposição I mostra que um corpo inicialmente inercial, ao sofrer uma força 

central, se move de forma a obedecer à lei das áreas [...]: um segmento traçado do 
centro de força ao corpo varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais 

descrevendo, no limite, um movimento curvo. Trata-se, portanto, de uma 

demonstração geral, uma vez que não especifica a natureza da força e nem o tipo de 

curva. [...] (TEIXEIRA; PEDUZZI; FREIRE JUNIOR, 2010, p. 235). 
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Figura 5.1: movimento que sofre ação de uma força central 

 

Fonte: NEWTON, 1687, p.32. 

 

“A proposição II [...] mostra o inverso da primeira. Um corpo que se move numa 

curva obedecendo à lei das áreas está sujeito a uma força central, cujo centro pode ser fixo ou 

móvel com velocidade constante.” (TEIXEIRA; PEDUZZI; FREIRE JUNIOR, 2010, p. 236). 

Mas é no corolário seis da proposição quatro que ele define como atua a força 

centrípeta: Se os quadrados dos tempos periódicos são proporcionais aos cubos dos raios e, 

portanto as velocidades inversamente proporcionais à raiz quadrada dos raios, as forças 

centrípetas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. (NEWTON, 1687). 

Num comentário que segue esse corolário Newton argumenta que podemos descobrir 

a proporção de uma força centrípeta para qualquer outra força, tal como a da gravidade. 

“Porro præcedentis demonstrationis beneficio colligitur etiam proportio vis centripetæ ad 

vim quamlibet notam, qualis est ea gravitatis.”(NEWTON, 1687, p. 35). 

“Newton mostrou que para o movimento orbital em uma elipse, em uma hipérbole e 

em uma parábola, a força, com centro nos respectivos focos, é inversamente proporcional ao 

quadrado da distância”. (TEIXEIRA; PEDUZZI; FREIRE JUNIOR, 2010, p. 240). 

Com isso e através da proposição I e II, Newton mostra que um corpo sob a ação de 

uma força que age inversamente proporcional ao quadrado da distância obedece às leis de 

Kepler. Ao mostrar que a gravidade é esse tipo de força, ele determina que as leis de Kepler 

são consequências da força gravitacional.  

Na quarta parte do livro ele apresenta o movimento dos corpos que sofrem força de 

resistência, como a força de atrito, por exemplo. 
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Na quinta e ultima parte é que Newton trata da gravidade. Essa parte é chamada de “O 

Sistema do Mundo”, e pode ser divida em seis. (NEWTON, 1687; CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010). 

Na primeira parte ele define as “Regras para o estudo da filosofia natural”. Sendo 

quatro no total e uma delas, hipótese um, é a navalha de Ockham. A segunda parte é dedicada 

aos “Fenômenos”, seis ao todo. A terceira parte é “O movimento dos planetas e seus 

satélites”. A quarta parte é “Explicação para as marés”. A quinta parte é “Movimento da 

Lua”. A sexta parte é “Movimento dos cometas”. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 

Nessa parte do livro, Newton (1687) apresenta algumas hipóteses, que são: 

 

 Hipótese cinco: os planetas circunjovianos (as luas de Júpiter), que tem seus 

centros são atraídos para o centro de Júpiter, descrevem áreas proporcionais ao 

tempo, e o seus tempos periódicos (tempos de translação entorno do planeta) 

são proporcionais às distâncias de cada um ao centro de Júpiter.  

 Hipótese seis: os planetas primários Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno 

orbitam em torno do Sol. 

 Hipótese sete: os tempos periódicos dos cinco planetas e da Terra em torno do 

Sol são proporcionais às distâncias dos mesmos até o centro do Sol. 

 Hipótese nove: o raio que liga a Lua ao centro da Terra descreve uma área 

proporcional ao tempo. 

 

Ele também apresenta as seguintes proposições, entre elas: 

 

 Proposição um: as forças que obrigam os planetas circunjovianos a 

continuamente se desviarem de um movimento retilíneo e que os mantêm em 

suas respectivas órbitas são direcionadas para o centro de Júpiter e são 

inversamente proporcionais aos quadrados de suas distâncias entre suas 

posições e aquele centro. 

 Proposição dois: as forças que obrigam os planetas primários a continuamente 

se desviarem de um movimento retilíneo e que os mantêm em suas respectivas 

órbitas são direcionadas para o centro do Sol e são inversamente proporcionais 

aos quadrados de suas distâncias entre suas posições e aquele centro. 

 Proposição três: a força pela qual a Lua é retida em sua órbita ao redor da Terra 

é inversamente proporcional a distância e dirigida para o seu centro. 
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 Proposição quatro: a Lua é atraída pela Terra e, pela força da gravidade, é 

sempre desviada de seu movimento retilíneo e mantida sua órbita. 

 

Newton justificava sua afirmação por meio de resultados numéricos. A Lua, ele 

sabia, estava a “60 semi-diâmetros terrestres” de distância; sua revolução ao redor da 

Terra durava 27 dias, 7 horas e 43 minutos; e, por fim, a circunferência da Terra 

media 123.249.600 “pés parisienses, de acordo com medidas feitas pelos franceses”. 

Com esses dados, Newton conclui que a Lua, se desprovida de sua velocidade 
transversal, cairia, no intervalo de tempo de um minuto, “15 pés e uma polegada”. 
(CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 122).  

 

A Lua não cai na Terra devido ao seu movimento tangencial, que compensa a queda. 

“[...] Sua velocidade é tal que ela andará para o lado praticamente a mesma distância de sua 

queda e, como a superfície terrestre é curva, ao final deste minuto, a distancia entre a Lua e a 

superfície da Terra permanece praticamente inalterada!” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, 

p. 123). 

Para tentar exemplificar o que ele estava propondo: 

 

Newton sugeria que se posicionasse um canhão no alto de uma montanha. O cano da 

arma de fogo deveria ser direcionado na horizontal. A bala, após o disparo, 

descreveria um arco e atingiria o solo a uma certa distancia da base da montanha.[...] 

Mas e se aumentássemos a quantidade de pólvora? A bala atingira um ponto mais 

distante da base da montanha. Newton argumentou, corretamente, que se déssemos 

um empurrão forte o suficiente, o arco descrito pela bala de canhão passaria a 

acompanhar a curvatura da Terra e, portanto, a bala jamais atingiria o solo. A bala 

teria entrado em órbita! (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 123). 

 

Figura 5.2: exemplo de Newton com o canhão. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 123. 
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 Proposição cinco: os planetas circunjovianos são atraídos para Júpiter, os 

circunsaturnianos para Saturno e os circunsolares para o Sol. E, pela força da 

gravidade, são sempre desviados de seus movimentos retilíneos e mantidas as 

suas órbitas. 

 Proposição seis: todos os corpos num planeta são atraídos de forma equivalente 

à sua distancia ao centro e é proporcional à massa de cada um. 

Corolário 1: os pesos dos corpos não dependem de suas formas. 

Corolário 3: o vácuo é necessário, pois a própria gravidade da substância 

que preenchesse o espaço colapsaria na Terra. 

 Proposição sete: a gravidade existe em todos os corpos universalmente e é 

proporcional a quantidade de matéria em cada um deles. 

 Proposição treze: os planetas se movem em elipses que tem um foco no centro 

do Sol e por uma linha desenhada aquele centro eles descrevem áreas 

proporcionais ao tempo. 

 Proposição dezoito: os eixos dos planetas são menores que os diâmetros 

desenhados perpendiculares a estes eixos. Isso diz que a Terra seria achatada 

nos polos e contradiz à ideia de Descartes sobre a forma do nosso planeta. 

 

Figura 5.3: a Terra achatada nos polos, segundo a Gravitação de Newton. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 127. 
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Apesar das observações telescópicas mostrarem evidências de que os outros planetas 
realmente eram achatados nos polos (como dizia Newton), essa pendenga só foi 

sepultada por volta de 1750, com a análise dos resultados de duas expedições 

francesas que mediram o “tamanho” da Terra. Uma o fez na Lapônia, próximo ao 

Polo Norte; a outra veio á América do Sul, próximo ao Equador.  

As comparações das medidas mostraram que a Terra era realmente achatada nos 

polos e, portanto, a forma proposta por Newton estava correta. [...] (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p.127). 

 

 Preposição 24: o fluxo e refluxo do mar devem surgir a partir da ação do Sol e 

da Lua. Essa parte  

 

“[...] pode ser considerada um dos grandes triunfos da gravitação newtoniana, pois 

trouxe um novo entendimento ao ciclo da marés, bastante importante para a 

navegação costeira. Newton detalhará esse assunto nas proposições 36 (“Encontrar a 

força do Sol que move o mar”) e 37 (“Encontrar a força da Lua que move o mar”). 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 128). 

 

 Proposição quarenta: um cometa movendo-se nas seções cônicas (elipse, 

hipérbole e parábola), com focos no centro do Sol, e com os raios atraídos para 

o sol descrevem áreas proporcionais aos tempos.  

Newton, em toda a sua obra, detalha como age a gravidade na Terra e no nosso 

universo, mas ele não consegue descrever o que causa a gravidade, ficando assim uma lacuna 

na sua teoria: 

Até agora eu expliquei os fenômenos dos céus e aqueles dos nossos mares por meio 

da força da gravidade, mas eu ainda não prescrevi uma causa para essa gravidade. 

De fato, essa força surge de alguma causa que penetra tão longe quanto os centros 

do Sol e dos planetas sem qualquer diminuição de seu poder de atuação, e age não 

em proporção à quantidade das superfícies das partículas sobre as quais age (como 

causas mecânicas são conhecidas por fazer), mas em proporção à quantidade de 

matéria sólida, e cuja ação é estendida a todos os lugares a imensas distâncias, 

sempre decrescendo com os quadrados das distâncias... Ainda não fui capaz de 

deduzir a partir dos fenômenos a razão para essas propriedades da gravidade e eu 

não fabrico hipóteses. (NEWTON, apud CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 
129).  

 

Para Newton “qualquer coisa que não seja deduzida de fenômenos deve ser chamada 

de hipótese, e hipóteses, sejam elas metafísicas ou físicas, baseadas em qualidades ocultas ou 

mecânicas, não têm lugar na filosofia experimental”. (NEWTON, apud CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 129). 

E mesmo que ele não tenha deduzido, a partir dos fenômenos, a razão para essas 

propriedades da gravidade, ele afirma que “é suficiente que a gravitação realmente exista e 

que aja de acordo com as leis que apresentamos e que seja suficiente para explicar todos os 

movimentos dos corpos celestes e de nosso mar”. (NEWTON, apud CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 129). 



53 
 

Newton apresentou ao mundo a descrição de como funcionava a força da gravidade 

(apesar dele não saber o porquê dela agir dessa maneira). Era uma força que atuava em corpos 

com massa e era diretamente proporcional a essas massas e inversamente proporcional ao 

quadrado da distancia das mesmas. Mas, apesar de toda a sua contribuição para o 

entendimento da força gravitacional, ele não disse quanto valia essa força.  

“[...] Faltava o que hoje chamamos de “constante de acoplamento”, uma espécie de 

escala medidora que traduz uma grandeza física, bem explicada por Newton, em uma 

grandeza matemática (um número).” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 130). Mas o 

valor dessa constante, chamada de constate de gravitação universal e representada pela letra 

„G‟, só foi estabelecido em 1873, 186 anos após o lançamento do Principia.  

A medição do valor de G é normalmente atribuída a Henry Cavendish. O experimento 

realizado por ele, em 1797 e 1798, permitiu o cálculo numérico de G.  

 

O objetivo de Cavendish era medir a densidade da Terra, o que ele chamava de 

“pesar o mundo”. Para isso ele construiu uma balança de torção, seguindo os planos 

de um geólogo chamado John Michell (1724-1793) – que morreu antes de poder, ele 
mesmo, realizar o experimento. 

A balança de Cavendish tinha por objetivo medir a força que uma bola de grandes 

dimensões e de massa conhecida exercia sobre uma menor, e comparar essa força 

com a da Terra sobre a mesma bola menor. A razão entre as forças deveria ser igual 

à razão entre as massas; logo Cavendish saberia a massa da Terra (que ele não se 

deu ao trabalho de calcular!). Dividindo-se esse valor pelo volume da Terra 

(considerada como um elipsoide de revolução, achatado nos polos), ele obteve a 

densidade média do nosso planeta.  

É curioso notar que Cavendish poderia ter facilmente calculado o valor de G, uma 

das constantes universais da física. Não o fez por não julgar isso importante. Em sua 

época, ainda não havia uma unidade padrão de força (o Newton) e, portanto, cada 

unidade que fosse usada resultaria um valor diferente para G. Sob a ótica de 
Cavendish, G não era uma constante. 

Com a subsequente padronização das unidades físicas e a criação do Sistema 

Internacional de Unidades, finalmente os físicos reconheceram a importância do 

valor de G, que foi enfim calculado (usando os dados originais de Cavendish) em 

1873, 75 anos depois do experimento original! (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, 

p. 131-132). 
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Figura 5.4: balança de Cavendish. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 131. 

Então, só após a descoberta do valor de G que a força da gravidade começou a ser 

descrita pela formula matemática: 

 

F 
GM1M2

r2
                                                           (5.1) 

 

Com a gravitação de Newton foi possível prever a existência de um planeta no Sistema 

Solar. Isso aconteceu em 1846, graças à descoberta de outro planeta chamado Urano. 

Urano foi descoberto por William Herschel (1738-1822). Após muitos dados sobre 

esse novo planeta serem coletados, foi possível perceber que os dados empíricos não 

concordavam com as posições previstas pela lei da gravitação de Newton.  

 

Isso levou a alguns matemáticos, notadamente John Couch Adams (1819-1892) e 

Urbain Le Verrier (1811-1877) – independentemente –, a proporem uma solução 

inusitada para essa discrepância: havia um outro planeta além da orbita de Urano, 

que, com sua gravidade, estava perturbando o sistema Sol – Urano. (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 133). 

 

Usando os dados fornecidos por Le Verrier, o astrônomo alemão Johann Galle (1812-

1910), procurando este novo corpo celeste em uma região específica predeterminada pela 

matemática, encontrou o novo planeta, batizado de Netuno, em 1846.  

Após o descobrimento de Netuno, os astrônomos perceberam que outro planeta 

parecia sofrer uma perturbação: Mercúrio. Então, Le Verrier propôs também a existência de 
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um planeta entre Sol e Mercúrio. Este planeta foi batizado de Vulcano, antes mesmo de ser 

descoberto, e seria o responsável pela perturbação na órbita de Mercúrio. Mas esse planeta 

não foi encontrado e hoje sabemos que ele realmente não existe. A perturbação sofrida por 

Mercúrio só foi explicada pela Teoria da Relatividade Geral formulada por Albert Einstein. 

(CHERMAN e MENDONÇA,2010). 

A gravidade fora explicada em 1687 com o Principia de Newton. Depois da 

descoberta de Netuno e da medição do achatamento da Terra nos polos, a comunidade 

científica não considerava a gravidade um problema. Ela era uma força conhecida, explicada, 

sentida e medida, sempre de acordo com as ideias que Newton havia exposto em pleno século 

XVII.  

Um outro fato que Newton defendia era que a luz deveria sofrer a ação da gravidade. 

Pois de acordo com ele a luz era composta de corpúsculos materiais com pequena massa e, 

por isso mesmo, estaria sujeita a ação da gravidade. Mas o fato dela ter uma velocidade 

extremamente elevada faria com que os efeitos gravitacionais do nosso planeta sobre os raios 

de luz fossem imperceptíveis. 

Nessa abordagem sobre a luz, Newton quase acertou. A luz realmente sofre influencia 

da gravidade, mas não pelo fato dela ter massa e sim pelo fato dela ser apenas energia. 

Christiaan Huygens defendia, contrariando as ideias de Newton, que a luz era uma 

onda e que a oscilação dessa onda de luz se dava em uma direção perpendicular a sua 

propagação, ou seja, ela seria uma onda transversal. 

No começo de século XIX, Thomas Young mostrou que a luz sofria interferência e 

sendo assim, um raio de luz deveria ser entendido como uma onda (derrubando as ideias de 

Newton). 

No entanto o ponto fraco da teoria ondulatória da luz era seu meio de propagação. Pois 

se a luz era uma onda, ela definitivamente precisava de um meio para se locomover. Foi ai 

que inventaram o éter luminífero, que daria suporte para a onda de luz. 

Mas veio uma grande surpresa. Em 1887, a mais famosa das tentativas de provar a 

existência do éter conhecida como experimento de Michelson-Morley, jamais conseguiu 

provar que o éter existe. 

Em 1873, Maxwell descobriu matematicamente (as equações de Maxwell) que a luz 

era uma onda eletromagnética, e que viajaria com uma velocidade constante de 

aproximadamente 300.000 km/s, unificando eletromagnetismo e óptica. E assim, ela não 

precisaria de um meio para se locomover. O resultado de Maxwell foi corroborado por 
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Heinrich Hertz, em 1887, que produziu pela primeira vez, propositalmente, ondas 

eletromagnéticas em laboratório. 

A teoria eletromagnética introduzida por Maxwell foi fundamental para Einstein 

desenvolver sua Teoria da Relatividade. 

“[...] as equações de Maxwell, que especificam a velocidade da luz, deveriam ser as 

mesmas para todos os observadores em movimento de velocidade constante. [...]” 

(ISAACSON, 2007, p. 131). 

Através de um experimento mental, Einstein concluiu: 

 

Se eu acompanhar um raio de luz com a velocidade c (velocidade da luz no vácuo), 

eu deveria observar esse raio de luz como um campo eletromagnético em repouso, 

embora espacialmente oscilante. Não parece existir algo assim, porém, nem com 

base na experiência nem conforme as equações de Maxwell. (EINSTEIN, apud 
ISAACSON, 2007, p. 131). 

 

“[...] ele sentia haver um conflito entre as leis da mecânica de Newton e a constância 

da velocidade da luz nas equações de Maxwell. [...]” (ISAACSON, 2007, p. 131). 

Estes fatos levaram Albert Einstein à sua Teoria da Relatividade. 
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6 ALBERT EINSTEIN  

 

 

6.1 A VIDA DE ALBERT EINSTEIN 

 

 

Albert Einstein nasceu no ano de 1879, em Ulm, na Alemanha. Aos quatro ou cinco 

anos quando estava doente seu pai lhe deu uma bússola. O objeto era tão intrigante que o 

motivaria pelo resto da vida. Na mesma época, sua mãe o fez aprender a tocar violino. Ele o 

usaria pelo resto da vida para refugiar-se e meditar sobre seus trabalhos.  

Aos doze anos já mostrava gosto pela solução de problemas complicados de aritmética 

aplicada e estudava geometria e álgebra por conta própria. Antes dos quinze anos já dominava 

cálculo diferencial e integral. 

Albert Einstein se matriculou na Politécnica de Zurique em outubro de 1896, aos 

dezessete anos. (ISAACSON, 2007). 

 

[...] a matemática predominava nos estudos exigidos na Politécnica de Einstein. 

Einstein, porém, tinha uma intuição melhor para a física que para a matemática, e 

ainda não percebia o quanto os dois campos se relacionavam integralmente na 

corrida pelas novas teorias. Nos quatro anos de Politécnica, ele tirou notas 5 ou 6 

(sendo 6 a nota máxima) em todos os cursos de física teórica, mas obteve apenas 4 

na maioria dos cursos de matemática, sobretudo nos de geometria. "Não estava claro 

para mim, como estudante", admitiu, "que um conhecimento aprofundado dos 

princípios básicos da física estava vinculado aos mais intricados métodos 

matemáticos”. (ISAACSON, 2007, p. 52) 

 

Ele recebeu seu diploma em 1900, se formando em penúltimo lugar na classe.  Em 

1905 produziu quatro artigos sobre o efeito fotoelétrico, o movimento browniano, a 

relatividade especial e a equivalência massa-energia, que leva à fórmula E=mc
2
. Esses artigos 

revolucionaram o mundo científico e esse ano ficou conhecido como annus mirabilis de 

Einstein. Em 1915 publicou a Teoria da Relatividade Geral, que modifica a Gravitação de 

Newton. 

Ganhou o prêmio Nobel de Física em 1921 por causa da sua correta explicação do 

efeito fotoelétrico. Albert Einstein morreu em 17 de abril de 1955, por causa da ruptura de um 

aneurisma da aorta abdominal. (ISAACSON, 2007). 
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6.2 A GRAVITAÇÃO DE EINSTEIN 

 

 

6.2.1 A teoria da relatividade especial 

 

 

A gravidade aos olhos de Einstein fora explicada na sua Teoria da Relatividade Geral, 

que se originou a partir da Teoria da Relatividade Especial. Pois, segundo ele, a Geral se 

apoia na Especial: 

 

A teoria da relatividade se assemelha a um edifício de dois andares, a teoria especial 

e a teoria geral. A teoria especial, sobre a qual a teoria geral se apoia, se aplica a 

todos os fenômenos com a exceção da gravidade; a teoria geral nos dá a lei da 

gravitação e sua relação com outras forças da natureza. (EINSTEIN, apud 

CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 159). 
 

O ponto fundamental da teoria da relatividade especial é justamente a afirmação de 

que a velocidade da luz (e apenas a da luz) não é relativa, ou seja, ela é absoluta e deve ter o 

valor de aproximadamente, 300 mil km/s (no vácuo), para todos os observadores. Ele 

construiu seu postulado sobre a constância da velocidade da luz baseado nos resultados 

fornecidos pela unificação do eletromagnetismo com a teoria da luz. (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010). 

Por exemplo, se dois carros se cruzam em uma via de mão dupla, cada um com 

velocidade de 100km/h, a velocidade relativa entre eles será, de 200km/h. Seria como se um 

dos carros estivesse parado e o outro passando com uma velocidade de 200km/h. Mas isso 

não ocorre com a luz. Segundo Einstein, um raio de luz percorrendo o espaço vazio chegará 

até o observador com velocidade de 300.000 km/s e não depende da velocidade do próprio 

observador. Então se uma pessoa estivesse viajando no vácuo com uma velocidade de 

200.000km/s cruzasse com um raio de luz vindo na mesma direção, mas em sentido oposto, a 

pessoa veria o raio de luz passar com uma velocidade de 300.000km/s e não com uma 

velocidade de 500.000km/s como poderíamos imaginar. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 

 

A única maneira de explicarmos isso é levando em consideração que as réguas 

usadas para medir a distância percorrida pelo raio de luz, e os relógios usados para 

cronometrar o intervalo de tempo que o raio de luz gasta para percorrer tal distancia, 
são réguas e relógios particulares. 

Cada observador possui uma régua e um relógio confiável, que mede o que 

chamamos de seu espaço e tempo próprios. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 

153). 
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A matemática que descreve isso é as transformações de Lorentz. São elas que 

permitem a comunicação inteligível entre observadores distintos. 

Ao demostrar que a velocidade da luz é uma quantidade absoluta, ou seja, uma 

constante universal, Einstein mostrou que outras quantidades tidas até então como 

fundamentais ou absolutas (como o espaço e o tempo) deveriam ser relativas, ou seja, 

dependente do observador. 

Surgindo assim o conceito de dilatação do tempo e contração do espaço, fenômenos 

que só se tornam visíveis quando um objeto se aproxima da velocidade da luz. 

“[...] Einstein mostrou que o espaço e o tempo não são quantidades distintas e devem 

ser encaradas como um conjunto quadridimensional de coordenadas: o espaço – tempo.” 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 154).  

Ao criar uma nova regra para a adição das velocidades, Einstein estava criando uma 

nova cinemática. Nela ele introduziu a lei de conservação da quantidade de movimento e a lei 

da conservação da energia. 

A quantidade de movimento, também chamado de momento linear, é definida como o 

produto da velocidade do corpo com sua massa. A lei da conservação da quantidade de 

movimento diz que a quantidade de movimento em um choque entre dois corpos deve ser 

conservada (num sistema fechado, sem ação de forças externas). Ao incorporar a conservação 

do momento linear às suas ideias, ele concluiu que um corpo, ao ter sua velocidade 

aumentada, tem também um acréscimo em sua massa: quanto mais rápido um objeto se move, 

maior será a sua massa. Isso traz um limite físico ao Universo: um objeto, ao atingir a 

velocidade da luz, terá sua massa aumentada ao infinito. De fato, cada pequeno acréscimo na 

velocidade causa um aumento na massa, o que torna mais difícil um novo acréscimo na 

velocidade. Nenhum objeto com massa, por menor que seja, pode alcançar a velocidade da 

luz. A luz só viaja a velocidade da luz porque ela não tem massa. (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010). 

Ao incorporar na sua teoria a conservação da energia, Einstein chegou à conclusão que 

a energia era um aspecto diferente da massa e vice-versa, ou seja, massa e energia são duas 

faces de uma mesma moeda. “[...] Massa pode virar energia e energia pode virar massa. E isso 

é quantificado por uma expressão que é, possivelmente, a equação mais famosa de todos os 

tempos: E=mc
2
 (E é a energia, m é a massa, e c representa a velocidade da luz)”. 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 157). 

Toda a relatividade especial é construída para funcionar em referenciais inerciais. Um 

referencial inercial é um sistema de referencias no qual vale a lei da inércia. 
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Mas o mundo em que vivemos é permeado de forças e, para tratar disso, Einstein 

precisava desenvolver uma nova teoria da relatividade na qual pudesse incluir referenciais não 

inerciais (acelerados).  

 

 

6.2.2 A teoria da relatividade geral 

 

 

Depois de ter formulado a teoria da relatividade especial em 1905, Einstein deu-se 
conta de que ela estava incompleta ao menos em dois aspectos. Em primeiro lugar, 

afirmava que nenhuma interação física poderia se propagar mais depressa que a 

velocidade da luz; isso conflitava com a teoria da gravidade de Newton, que 

concebia a gravidade como uma força que agia instantaneamente sobre objetos 

distantes. Em segundo lugar, aplicava-se apenas ao movimento em velocidade 

constante. (ISAACSON, 2007, p. 205). 

 

Einstein desenvolveu uma nova dinâmica dos corpos com sua Teoria da Relatividade 

Geral.  

 

Uma pessoa numa câmara sem janelas que sentisse os pés presos ao chão não seria 

capaz de dizer se isso acontecia pelo fato de a câmara estar no espaço sideral, sendo 

acelerada para cima, ou pelo fato de a câmara permanecer em repouso num campo 

gravitacional. Se ela tirasse um centavo do bolso e o soltasse, este cairia no chão em 

velocidade acelerada, em qualquer dos casos. Da mesma forma, uma pessoa, ao 
sentir que flutuava numa câmara fechada, não saberia se a câmara caía livremente ou 

se flutuava numa região sem gravidade do espaço sideral. (ISAACSON, 2007, p. 

206). 

 

Isso ficou conhecido como o princípio da equivalência. 

 

O princípio da equivalência é usado corriqueiramente no treinamento de astronautas. 

Para simular um ambiente de gravidade zero, os futuros viajantes espaciais são 

levados, de avião, à alta estratosfera. Uma vez lá em cima, o avião faz um 

vertiginoso mergulho rumo ao solo, fazendo com que todos a bordo estejam, de fato, 

em queda livre. Em queda livre, portanto, não sentem o próprio peso e estão, ainda 
que de forma simulada, em um ambiente de gravidade zero! (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 160-161). 

 

Uma consequência dessa equivalência é que a gravidade, como Einstein notou, 
deveria curvar um raio de luz. Isso é fácil de mostrar, usando-se o experimento da 

câmara fechada. Imagine que a câmara está sendo acelerada para cima. Um feixe de 

laser entra por um pequeno orifício na parede. Quando ele chega à parede oposta, 

está um pouco mais perto do piso, pois a câmara se move para cima. E, se traçarmos 

sua trajetória dentro da câmara, ela será curva por causa da aceleração para cima. O 

princípio da equivalência diz que o efeito será o mesmo, quer a câmara esteja 

acelerando para cima, quer ela permaneça imóvel num campo gravitacional. 

Portanto, a luz parece curvar-se quando passa por um campo gravitacional. 

(ISAACSON, 2007, p. 206). 
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Essa mudança no caminho da luz só ocorrerá se a direção de propagação da luz não for 

a mesma que o do campo gravitacional. Se ela tiver a mesma direção, o campo gravitacional 

em vez de alterar o caminho percorrido pela luz, fará com que haja um aumento no 

comprimento de onda da luz. E isso é chamado de desvio para o vermelho. (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010).  

Para conseguir criar essa nova teoria, Einstein teve que trabalhar com uma geometria 

não euclidiana.  

Einstein concluiu que a gravidade não era uma força em si, mas sim uma consequência 

da alteração da própria estrutura geométrica do espaço-tempo. E desta teoria surge a Teoria da 

Gravitação de Newton, no limite de pequenas velocidades e pequena intensidade do campo 

gravitacional. 

Tudo que existe é matéria ou energia, e está inserido no espaço-tempo. Ou seja, uma 

deformação espaço-temporal afeta a tudo e a todos, matéria e energia. Além disso, tal 

distorção torna curva (curvas geodésicas: o menor caminho entre dois pontos) as linhas retas 

que esperaríamos encontrar. A simples presença de um objeto deforma a geometria do 

espaço-tempo à sua volta, e sendo assim, qualquer outro objeto será obrigado a existir nesse 

espaço-tempo curvo. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 

Mas tudo que Einstein fez foi teórico. Ele precisava de uma prova para sua teoria. E 

para isso ele precisava de um eclipse total do Sol.  

 

A deflexão de um raio de luz só poderia ser mensurada nas proximidades de um 

campo gravitacional intenso. Nas proximidades da Terra, o campo gravitacional 

mais intenso é o gerado pelo Sol. A maior esperança de se observar o desvio de um 

raio de luz seria flagra-lo nas proximidades de nossa estrela central.  

O grande problema dessa ideia é que, via de regra, quando podemos observar o Sol 

não conseguimos observar mais nada. O dia está claro e todos os outros objetos 

celestes estão ofuscados pelo espalhamento da luz na atmosfera.  

A não ser que tal observação seja feita durante um eclipse solar total... (CHERMAN 

e MENDONÇA, 2010, p. 169). 

 

Einstein perdeu três chances de visualizar um eclipse total do Sol por causa da 1ª 

Guerra Mundial. A sua teoria só teve a oportunidade de ser testada em maio de 1919.  

Duas equipes inglesas foram formadas para observar esse eclipse. Uma delas veio ao 

Brasil, ficando em Sobral, no Ceará e a outra foi à Ilha de Príncipe, na África. Essas 

observações do eclipse do Sol comprovaram as ideias de Einstein e também seus cálculos. 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 
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“Em 7 de novembro de 1919, o jornal Times, de Londres, publicou a seguinte 

manchete, em sua página 12: “Revolução na Ciência – Nova Teoria do Universo – 

Derrubadas as Ideias de Newton”.[...]” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 169-170). 

A Relatividade Geral de Einstein também conseguiu explicar a precessão do periélio 

de Mercúrio, que antes era atribuída a um planeta, nunca visualizado, batizado de Vulcano. 

Ficou comprovado que a precessão do periélio de Mercúrio era exatamente o que deveria ser. 

Por ser o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio sente uma gravidade mais intensa. Assim, a 

aproximação newtoniana não é mais valida. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 

 

Poucos meses após Einstein ter concluído a Teoria da Relatividade Geral, o físico 

alemão Karl Schwarzschild (1873 - 1916) conseguiu aplicar esta teoria para obter a 

solução matemática exata de como o espaço e o tempo se curvam na vizinhança de 

uma estrela compacta e esfericamente simétrica. Além de ser a primeira solução 
exata das equações de campo da gravitação relativística, os resultados encontrados 

por Schwarzschild revelaram uma implicação espantosa e ao mesmo tempo 

maravilhosa da relatividade geral. (DELBEM, 2010, p. 42). 

 

[Schwarschild] demonstrou que se a massa de uma estrela estiver concentrada em 

uma região esférica suficientemente pequena para que o resultado da divisão da sua 

massa pelo seu raio seja maior do que determinado valor crítico, o encurvamento do 

espaço-tempo assim produzido será de tal modo radical que nada que esteja muito 

próximo à estrela, nem mesmo a luz, é capaz de escapar da sua atração gravitacional. 

Como nem mesmo a luz pode escapar dessas “estrelas comprimidas”, elas foram 

inicialmente denominadas estrelas escuras, ou frias. Posteriormente John Wheeler 

deu-lhes um nome mais atraente - buracos negros (black holes). Negros porque esses 

objetos não podem emitir luz, e buracos porque qualquer coisa que esteja muito 

perto cai dentro deles e nunca mais sai. (GREENE, B., apud DELBEM, 2010, p. 42). 

 

Se o campo gravitacional é fraco e as velocidades envolvidas são bem menores que a 

velocidade da luz, podemos usar a gravitação universal de Newton. Mas na presença de fortes 

campos gravitacionais e altas velocidades devemos usar a relatividade geral criada por Albert 

Einstein. 

A descrição da atualidade do que é a gravidade, pertence à Teoria da Relatividade 

Geral. E é a base da cosmologia moderna. 
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7 PÓS – EINSTEIN  

 

 

7.1 O PROBLEMA DA RELATIVIDADE GERAL  

 

 

Apesar de a Relatividade Geral explicar com êxito testes referentes ao sistema solar, 

[...] algumas divergências existem quando se trata de sistemas maiores, como 

galáxias e aglomerados de galáxias. As previsões da teoria não são boas ao se 

analisar a curva de velocidade de rotação das galáxias e os efeitos de lente 

gravitacional. [...] (OLIVEIRA, 2007, p. 6). 

 

A Relatividade Geral contém a teoria newtoniana como um caso especial, onde os 

campos gravitacionais são fracos e as velocidades pequenas se comparadas à da luz. Ao se 

tratar da dinâmica da rotação das galáxias, esse caso especial se aplica. (OLIVEIRA, 2007). 

Numa galáxia as estrelas giram ao redor do núcleo (que pode ser um buraco negro) 

devido à gravidade e, quanto mais afastadas estiverem, menor será a influência do campo 

gravitacional. Assim, as estrelas mais afastadas devem girar ao redor do núcleo com 

velocidade linear menor. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 

Segundo a gravitação de Newton, a variação da velocidade com a distancia deveria ser 

assim: perto do núcleo da galáxia a velocidade deveria variar quase que linearmente com 

relação à distância; depois de uma certa distância deveria começar a decrescer (também quase 

que linearmente) devido ao enfraquecimento da força gravitacional. (VELTEN, 2008). 

 

Figura 7.1: variação da velocidade segundo a Gravitação de Newton. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 177. 

Mas o que se observa experimentalmente é que: perto do núcleo da galáxia a 

velocidade varia quase uniformemente com relação à distância, conforme a previsão de 
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Newton, mas após certa distância a velocidade permanece quase que constante, ou seja, bem 

diferente do que estava previsto pela gravitação newtoniana. (CHERMAN e MENDONÇA, 

2010). 

 

Figura 7.2: variação da velocidade segundo as observações. 

 

Fonte: CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 177. 

 

A curva de rotação de algumas galáxias espirais foi observada na década de 1970. 

Feitas e refeitas as medições, o resultado era intrigante. A velocidade linear 

constante observada nas estrelas do disco galáctico deixava claro que alguma coisa 

estava errada com o cálculo teórico da influência gravitacional nesses objetos. 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 178). 

 

Esse estranho resultado fez ressurgir um ideia que havia sido proposta em 1933 pelo 

cosmólogo Fritz Zwicky, que havia sugerido a existência da matéria escura. Que é algo que 

produz um campo gravitacional, mas simplesmente não pode ser observado. Sendo detectável 

apenas através da sua interação gravitacional. 

 

Aproveitando a ideia original de Zwicky, cogitou-se a existência de matéria escura 

permeando as galáxias. Assim, os cálculos teóricos estariam equivocados 

simplesmente porque nunca levaram em conta a quantidade real de massa existente. 

Os cálculos feitos até então utilizavam apenas a massa visível. (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 178). 

 

Com isso a Relatividade Geral, que nesse caso recairia na gravitação de Newton, 

estaria em acordo com a observação, e explicaria a curva de velocidade de rotação das 

galáxias e os efeitos de lente gravitacional. 
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[...] A relatividade geral, que é a teoria padrão para a gravitação, não consegue 
explicar, sozinha, a velocidade com que crescem as aglomerações primordiais de 

matéria que resultaram nas galáxias e aglomerados de galáxias que observamos hoje. 

Esta questão só é resolvida quando admitimos a existência de matéria escura ainda 

nas fases anteriores ao início do processo de aglomeração de matéria. Isto aceleraria 

o processo de aglomeração de massa e somente dessa forma haveriam condições 

apropriadas para que estas estruturas se formassem em um tempo compatível com o 

que conhecemos para a idade do universo. [...] (VELTEN, 2008, p. 3314-1). 

 

Por ser uma substancia que parece ter sido criada apenas para fazer com que a teoria 

da Relatividade Geral esteja de acordo com a observação, alguns cientistas resolveram tentar 

modificar a teoria da Gravitação de Newton e a de Einstein. 

A primeira tentativa que ganhou destaque foi a teoria proposta por Mordehai Milgrom 

em 1983. A MOND (Modified Newtonian Dynamics), traduzida para o português como 

Dinâmica Newtoniana Modificada. 

Assim como a mecânica quântica surge quando a escala de distancia é muito pequena 

e a relatividade restrita passa a ser a lei física para a dinâmica de corpos em escalas de 

velocidades comparáveis a da luz, a proposta da teoria MOND é que ela passaria a reger o 

movimento de corpos em escalas de aceleração extremamente pequenas. Basicamente, a 

teoria MOND é uma modificação da segunda lei de Newton. E como para Newton a 

gravidade é uma força, então qualquer coisa que altere a segunda lei da dinâmica altera 

também a gravidade. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010; VELTEN, 2008). 

 

[...] a MOND é um modelo e não uma teoria completa, e apresenta graves problemas 

como a não-conservação de energia para um sistema de partículas puntiformes. 

Além de que, sendo uma modificação da gravitação newtoniana, ela é não-

relativística e não oferece ferramentas para se calcular, por exemplo, o efeito de 

lente gravitacional, que também é usado para justificar a existência da Matéria 

Escura. (OLIVEIRA, 2007, p. 17-18). 

 

“A MOND é, obviamente, uma outra forma de salvar um fenômeno. Ela concorda 

muito bem com os dados observados, mas não há uma razão física subjacente para explicar 

porque a fórmula original newtoniana deve ser modificada a partir de um certo limite.” 

(CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 179). 

Em 2004, Jacob David Bekenstein publicou uma teoria chamada TeVeS, que  tenta 

compatibilizar os aspectos positivos da Relatividade Geral e da MOND. Ela é uma extensão 

relativística do modelo da MOND, tendo a MOND como um limite clássico, e é capaz de 

substituir a necessidade da Matéria Escura, que até hoje não foi provada a sua existência. 

(OLIVEIRA, 2007; VELTEN, 2008); 
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Entre a MOND, a TeVeS e a matéria escura, a comunidade científica em sua maioria 

preferiu preservar a dinâmica newtoniana e a relatividade geral e procurar pela matéria escura. 

 

 

7.2 A RELATIVIDADE GERAL E A FÍSICA QUÂNTICA 

 

 

Antes do desenvolvimento da física quântica eram conhecidas duas forças 

fundamentais da natureza: a força gravitacional e a força eletromagnética. Com a física 

quântica foram descobertas duas novas forças fundamentais que agiam no núcleo do átomo: a 

força nuclear forte e a força nuclear fraca. 

A força gravitacional fora descrita por Newton com uma força que age entre duas 

massas quaisquer e é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as 

massas. Sendo esta um caso especial da Gravitação de Einstein, que descreveu essa força 

como uma consequência da curvatura do espaço-tempo. 

A força eletromagnética trata da interação entre partículas ou corpos com carga 

elétrica. Foi inicialmente descrita através da Eletrodinâmica Clássica, formulada por Faraday, 

Maxwell e outros. Ela descrevia essa força como uma interação dos campos de forças 

produzidos por ambos os corpos. Com o desenvolvimento da física quântica a força 

eletromagnética passou a ser descrita como a troca de fótons virtuais entre os corpos. A teoria 

que descreve esse conceito é chamada de Eletrodinâmica Quântica. 

A força nuclear forte só foi descoberta com a evolução da mecânica quântica. Trata-se 

da força que age no núcleo do átomo, sendo de curtíssimo alcance, é responsável por manter 

os prótons unidos entre si. Por estarem muito próximos e terem a mesma carga, os prótons 

sofrem uma repulsão coulombiana muito intensa. Mas mesmo sofrendo essa repulsão o núcleo 

se mantem estável e os prótons permanecem juntos. Isso é devido a essa força nuclear forte de 

caráter atrativo. Com o descobrimento dessa força, ficou estabelecido que os prótons e os 

nêutrons fossem formados por partículas ainda menores, os quarks. A força nuclear forte age 

sobre os quarks para uni-los (ou repeli-los, dependendo da proximidade) e dá-se através da 

troca de partículas virtuais chamadas glúons. A teoria que explica essa força é chamada de 

Cromodinâmica Quântica. 

A força nuclear fraca também só foi descoberta através da mecânica quântica. Sendo 

também de curto alcance, ela é a responsável pelo decaimento radioativo e dá-se através da 

mediação dos bósons W e Z. Foi inicialmente desenvolvida, em 1933, por Enrico Fermi. Hoje 
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ela é descrita pela Flavordinâmica Quântica, também chamada de Teoria de Glashow-

Weinberg-Salam, que unificou a força nuclear fraca com a força eletromagnética numa só 

força: a força eletrofraca. 

Com vimos, um problema com a relatividade geral é que ela precisa da introdução da 

matéria escura no universo para descrever corretamente os fenômenos que ocorre a grandes 

distâncias. Mas outro problema apresentado por ela é o que ocorre quando a distância entre os 

corpos tendem a zero. 

Por agir de acordo com a fórmula de Newton: 

 

                                                                   
     

  
                                                          (7.1) 

 

A teoria diz que quando a distância entre as massas tende a zero, a força tende a ir para 

o infinito. E isso não condiz com a realidade. 

A força eletromagnética é bem parecida, matematicamente, com a força gravitacional. 

 

                                                        
     

  
                                                           (7.2) 

 

Ambas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância.  

A força eletromagnética também tinha esse problema de tender ao infinito quando a 

distância tendia a zero. Mas esse problema foi resolvido por um método chamado 

renormalização. 

O problema é que esse método da renormalização não funciona com a força 

gravitacional. Diz então, que ela é uma força não renormalizável. 

Ai está mais um problema. Todas as outras três forças fundamentais da natureza são 

renormalizáveis e descritas pela física quântica. 

Essas três forças são descritas através da troca de partículas mensageiras da força em 

questão. E para tentar resolver o problema da gravidade está sendo suposta a existência de 

uma partícula que seria a responsável pela força gravitacional, e ela se chamaria gráviton. A 

partir dessa concepção, mesmo não tendo criado uma teoria matemática da gravitação 

quântica, o fato dessa partícula existir provaria que a teoria existe, só não foi formulada. Mas 

até hoje esta partícula ainda não foi encontrada. 
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A partir de então, foram surgindo algumas hipóteses que tentam criar uma gravitação 

quântica, ou até mesmo uma teoria que unifique todas as forças fundamentais em uma única 

teoria, a chamada teoria de tudo. 

Essas hipóteses, mesmo sendo capazes de fazerem algumas previsões importantes, não 

foram 100% comprovadas experimentalmente. Sendo assim, nenhuma delas é uma teoria 

completa. Descreveremos algumas das mais importantes, mas de um modo bem simplista. 

 

 

7.2.1 A Gravitação Quântica de Loop 

 

 

Para solucionar o problema da Relatividade Geral de fazer a força tender ao infinito 

quando a distância tende à zero. Essa hipótese quantifica o espaço, fazendo “ com que ele seja 

descrito como uma treliça tridimensional, na qual os vértices de cada cubo são os pontos que 

podem ser ocupados e as arestas valem 1 métron.” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 

226). O métron seria igual a escala de Planck, ou seja, 10
-35

m.  

“Se o espaço é mesmo quantizado e a menor distância entre dois pontos é um métron, 

então a gravidade nunca será infinita, pois a distância nunca será zero!” (CHERMAN e 

MENDONÇA, 2010, p. 225). 

 

 

7.2.2 Procurar pelo Gráviton 

 

 

Como já foi mencionada anteriormente, uma solução seria encontrar o gráviton. Mas 

como procurar por um gráviton? Esses grávitons seriam virtuais. “Mas, por analogia à 

quantização eletromagnética, devem existir grávitons reais, representações quânticas de algo 

que chamaremos de onda gravitacional. Assim como fótons reais representam uma onda 

eletromagnética [...].” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 227). 

Já foi criado um observatório para tentar captar essas ondas gravitacionais. Ele se 

chama Ligo, observatório de ondas gravitacionais por interferometria laser. Mas até agora, 

nada de encontra-las! (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 
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7.2.3 Supersimetria (Susy) 

 

 

Na natureza, de acordo com as ideias aceitas na atualidade (modelo-padrão), as 

partículas se dividem em duas classes bastante distintas: os bósons e os férmions.  

“[...] A Susy prega que para cada férmion há um bóson correspondente e vice-versa. 

[...]” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 231). Para ela, todas as partículas (férmions e 

bósons) eram equivalentes entre si, geradas aleatoriamente pelo bóson de Higgs (também 

chamada de partícula-Deus). Essa partícula seria a responsável por criar todas as outras 

partículas. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010) 

“Se a Susy é real, então com certeza a gravidade já foi descrita do mesmo modo que as 

demais forças, pois grávitons, glúons e fótons têm todos, a mesma origem em comum (o 

bóson de Higgs).” (CHERMAN e MENDONÇA, 2010, p. 232). 

Apesar dessa simetria entre bósons e férmions ainda não ter sido provada de maneira 

contundente, a Susy recebeu uma alavancada em 2012 com a “descoberta” do bóson de Higgs 

no laboratório CERN. O termo, “descoberta”, está entre parênteses pelo fato de haver ainda, 

duvidas por parte de alguns cientistas sobre veracidade da descoberta. Mas de acordo com a 

Academia Real de Ciências da Suécia, organizadora do Prêmio Nobel de Física, esse assunto 

está encerrada, pois em 2013, François Englert e Peter Higgs ganharam o Prêmio Nobel de 

Física pela previsão teórica do bóson de Higgs, que fora detectado experimentalmente. (THE 

ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES, 2013). 

 

 

7.2.4 A Teoria das Cordas 

 

 

Supõe-se que existam minúsculas cordas fechadas, sem extremidades, que ao vibrarem 

produzam as diversas partículas que existem na natureza. 

Este modelo das Cordas evoluiu para o que se chama Supercordas, que encorpou os 

conceitos da Susy com os das Cordas. 

Com as supercordas também não é preciso se preocupar com o infinito que surge na 

gravidade, pois, as cordas tem um diâmetro e é o mesmo da escala de Planck e não zero. Este 

modelo também prevê a existência do gráviton. 
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 Mas essa hipótese tem um problema, para as supercordas existirem seriam necessárias 

11 dimensões no nosso espaço. (CHERMAN e MENDONÇA, 2010). 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Vemos que o modelo cosmológico proposto por Kepler teve grande influencia para 

que Newton chegasse à sua visão da gravidade. E que o conceito de força gravitacional é 

muito recente. Apesar de termo descrito mais de dois milênios da evolução do conhecimento, 

a gravidade só foi entendida com Newton, a menos de 400 anos. Mas Newton apenas disse 

como ela funcionava, mas não de onde ela vinha. Esse trabalho ficou com Einstein e é o 

conceito mais recente de gravidade e tem menos de 100 anos. 

Vimos também que, mesmo sendo uma teoria muito completa, a Relatividade Geral 

tem algumas falhas. Por exemplo, para descrever a rotação de algumas galáxias e o efeito de 

lente gravitacional precisamos introduzir o conceito de matéria escura. E também, ao 

contrário das outras três forças da natureza ela não pode ser explicada pela física quântica. 

Ao fim, apresentamos algumas alternativas que surgiram devidos aos problemas 

apresentados, para corrigi-la ou muda-la. 

A física busca hoje pela unificação das forças fundamentais, ou seja, um modelo capaz 

de descrever todas as forças fundamentais da natureza num mesmo formalismo matemático. 

Mas para isso, se realmente for possível tal unificação, certamente o conceito da força 

gravitacional terá que mudar, ou talvez seja a física quântica que devesse mudar.  

Assim, enquanto isso não ocorre, a força gravitacional fica sendo descrita pela Teoria 

da Relatividade Geral de Albert Einstein. 
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