
           

 

TEXTO PARA LEITURA 

O HOMEM E O UNIVERSO 

 

O homem é permanentemente estimulado por coisas que ouve, pega, sente, vê, 
etc. Ao ligar a televisão, obtém imagens e ouve sons de coisas e de seres tanto 
próximos como situados a milhares de quilômetros de distância. Sabe que modernos 
computadores executam tarefas com extraordinária rapidez. 

Para compreender como esses fenômenos 
ocorrem, ele precisa adquirir conhecimentos científicos. 
Nessa tarefa, é necessário usar a imaginação, ter 
constante disposição para o trabalho, ser paciente, 
efetuar pesquisas, manipular materiais, realizar 
experiências. 

A ciência ajuda o homem a relacionar-se melhor 
com a natureza. Possibilita uma convivência mais 
harmoniosa entre ambos, embora comumente o ser 
humano interfira no meio ambiente de modo negativo, 
destruindo-o às irremediavelmente. 

 

 

Mas, o que é ciência? O que é a física? 

 

A ciência é uma conquista recente. Surgiu no século XVII, com Galileu Galilei, um 
dos primeiros sábios a realizar experimentos para fundamentar suas teorias. 

Apresentamos a seguir um resumo do desenvolvimento da ciência. Como não 
pretendemos fazer um tratado sobre o assunto, passamos ao largo de muitos aspectos 
e personagens importantes dessa história. 

Nosso objetivo é apenas localizar historicamente você, dando uma noção de 
como surgiu o pensamento científico. 
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A Terra vista do espaço 



1. ANTIGUIDADE – O MUNDO VISTO ATRAVÉS DOS MITOS 

Os povos da Antiguidade inicialmente acr4editavam que tudo no mundo era 
sagrado e interpretavam a realidade através de mitos (*). Os fenômenos naturais – a 
chuva, o trovão, o nascimento, a morte, o dia, a noite, etc. – eram compreendidos 
como acontecimentos determinados pelos deuses. 

Os primeiros filósofos apareceram no século VI a.C., nas colônias da Magna 
Grécia e da Jônia. Como na Antiguidade a economia 
era baseada no trabalho escravo, o trabalho manual e 
as atividades práticas eram desprezados. A Filosofia se 
ocupava de assuntos puramente teóricos. 

A  preocupação central daqueles pensadores era 
explicar o universo e o tema principal de sua filosofia 
era encontrar o principio de todas as coisas. As 
respostas a esta questão eram as mais variadas. Para 
Tales era a água; para Anaxímenes, o ar; Demócrito 
afirmava que era o átomo; Empédocles, que eram os 
quatro elementos – terra, ar, água e fogo. Pitágoras 
(filósofo da Jônia) considerava que o número era o 
princípio de todas as coisas. A harmonia da natureza 
seria feita à imagem da harmonia dos números. 

Desse pensamento surgiu a Matemática e deve-se a Pitágoras a construção da 
tábua de multiplicação, do sistema decimal e do teorema do quadrado da hipotenusa 
(que leva o seu nome). 

Outro matemático importante da Antiguidade foi Euclides (de Alexandria), 
considerado o fundador da Geometria, graças aos importantes estudos que fez sobre o 
ponto, a reta e o plano. 

 

 

Mapa do Mediterrâneo Leste, mostrando cidades 
 onde viveram grandes filósofos da época 

 
 
______________________________________________________________ 

(*) Mito – forma de pensamento baseada em ideias fantasiosas e tiradas da imaginação. 

O pensamento mítico se opõe ao pensamento científico. 

 

Página de uma versão árabe de 1258, 
do famoso Teorema de Pitágoras, 

válido para qualquer triangulo que 
contenha um ângulo reto. 



Tales (de Mileto, colônia da Jônia) também foi um matemático e astrônomo 
muito conceituado em sua época. Segundo ele, a água estava na constituição básica de 
todas as coisas. Nosso planeta seria um disco boiando na água. 

No Século V a.C., a cidade de Atenas havia se transformado em um grande 
centro cultural. Tanto nesta cidade como em outras colônias gregas, surgiram filósofos 
que influenciaram o conhecimento humano ao longo de muitos séculos. Os principais 
foram: 

 Sócrates: costumava discutir filosofia em praça pública. Interpelava os 
transeuntes que julgavam conhecer determinados assuntos, fazendo-lhes 
perguntas que não sabiam responder. Fez muitos inimigos, sendo julgado 
subversivo, pois desnorteava as pessoas e perturbava a ordem do 
conhecimento estabelecido. Acabou sendo condenado à morte, acusado de 
heresia (*) e de corromper a juventude. Sua preocupação como pensador era 
voltada para a ética (**) e para o relacionamento entre os homens. Não se 
preocupou em entender o mundo físico. 

 Platão: Foi discípulo e amigo íntimo de Sócrates, tendo exercido grande 
influência sobre gerações posteriores, tanto na Grécia como em outros 
lugares. Sua teoria sobre o mundo afirmava que tudo o que vemos e 
observamos nada mais é do que uma simples aparência; a realidade é uma 
ideia, algo que não se pode ver. Platão acreditava que a experimentação e a 
observação eram, mais do que irrelevantes, enganosas na busca do 
conhecimento; a verdade apenas seria alcançada pela contemplação ou pela 
revelação do pensamento. A partir de 388 a.C., Platão dedicou-se totalmente 
a sua carreira filosófica e a educar cidadãos para a vida política, tendo para 
isso construído uma escola que durou novecentos anos. 

 Arquimedes – Foi um dos poucos pensadores gregos que realizaram 
experiências para provar suas teorias. Inventou diversos dispositivos 
mecânicos, como a alavanca, a roldana, o parafuso e a roda dentada. É sua a 
célebre frase: “Dá-me um ponto de apoio que levantarei o mundo”. Algumas 
leis físicas sobre corpos flutuantes estabelecidas por ele são aceitas até hoje, 
como veremos na última unidade. 

 Aristóteles – Sua participação na história do pensamento foi tão importante 
que a velha Física é comumente conhecida como Física Aristotélica. No 
modelo de universo apresentado por ele, a Terra não se move, ocupando um 
lugar central e privilegiado, com todos os astros girando a seu redor, inclusive 
o Sol. 
Mas, em que se baseava ele para manter essa afirmação? 
Aristóteles acreditava que todos os objetos encontrados na natureza seriam 
compostos de quatro elementos: ar, terra, fogo e água. Observou que alguns 
objetos são leves e outros pesados, considerando que tais propriedades, eram 
determinadas pela quantidade de um dos elementos que os compunham, a 
Terra seria naturalmente pesada, o fogo naturalmente leve e a água e o ar 
intermediários entre os dois extremos.  

           _______________________________________________________ 

(*)     Heresia – Doutrina ou ideias contrárias às crenças da Igreja 
(**)  Ética – Estudo que procura qualificar a conduta humana como boa ou má 



Então, um objeto naturalmente pesado, como uma pedra, teria um 
movimento natural para baixo; a fumaça, naturalmente leve, teria um 
movimento natural para cima. Quanto aos corpos celestes, estes seriam 
constituídos de éter. Para Aristóteles, o movimento natural de um corpo feito 
de éter é circular, o que explicava o movimento dos astros ao redor da Terra, 
como se fossem balões. 
Essa teoria da Terra fixa no centro do universo (chamada sistema 
geocêntrico) chegou a ser contestada na própria Antiguidade (no Século III 
a.C.), por Aristarco (de Samos, colônia da Jônia). Sua hipótese era que o 
centro da esfera estrelada seria ocupado pelo Sol (sistema heliocêntrico); os 
planetas, inclusive a Terra, descreveriam órbitas a seu redor. Apesar de muito 
popular, essa ideia causou escândalo nos meios filosóficos da época. 
 
Os filósofos gregos foram os primeiros que passaram a explicar a natureza e 
os fenômenos que nela ocorrem através da razão. Essa passagem do 
pensamento mítico e fantasioso para o pensamento racional foi dando à 
Filosofia uma certa base científica. E até o século XVII, Filosofia e ciência 
caminharam juntas. 

 

2. Idade Média – O Conhecimento Retido Nos Mosteiros 

A história da ciência nos mostra que houve um 
longo período – séculos V a XII, ou seja, a maior parte da 
Idade Média – em que a Filosofia e a ciência quase 
desapareceram, pois a religião foi se transformando em 
soberana absoluta das ideias e da vida dos homens. Os 
conhecimentos acumulados até então ficaram 
guardados nas bibliotecas dos mosteiros e os monges 
eram os únicos a terem acesso a eles. 

A partir do século XIII, com a expansão do 
comércio, surgiu uma nova classe social, a burguesia, 

formada em grande parte por comerciantes que conseguiram acumular riquezas 
através do trabalho. E este passou a ser valorizado. A produção em crescimento 
precisava ampliar o mercado consumidor; este, por sua vez, exigia uma diversidade 
cada vez maior de produtos. Isso porque os produtos trazidos do Oriente pelos 
comerciantes italianos – especiarias, tecidos de luxo, perfumes, joias – já não eram 
suficientes para atender todas as necessidades da Europa. Era preciso procurar novas 
terras. 

Assim, nos século XV e XVI, os navegantes 
europeus empreenderam as Grandes 
Navegações, uma série de grandes viagens à 
África e América. A expansão comercial que se 
deu a partir daí só foi possível graças às novas 
invenções (como a bússola, o astrolábio, os 
mapas e as caravelas). 

O saber teórico foi cedendo lugar ao 
conhecimento prático, capaz de atender os 

 

Caravelas usadas nas grandes 
navegações 

 

Astrolábio, instrumento que,  
junto com a bússola, permitiu 

uma melhor orientação no mar 



desejos de propriedade da burguesia. 
Entre os séculos XV e XVI viveu Nicolau Copérnico (1473-1543), astrônomo 

polonês que contestou as ideias de Aristóteles ao propor, como Aristarco, o sistema 
heliocêntrico. 

Sua teoria levantou dúvidas bastante sérias para o pensamento daquela época. 
De acordo com Aristóteles, pensava-se que nossa morada estava fixa no espaço, 
ocupando um lugar de destaque na ordem das coisas, com todos os astros girando a 
sua volta. Mudar esse conceito para entender a Terra como uma partícula girando sem 
destino, num imenso e talvez infinito universo, criava insegurança e incertezas, além 
de quebrar o orgulho do homem por imaginar-se na importante posição de centro do 
universo. Assim, a alteração do sistema defendido por Copérnico não poderia realizar-
se sem abalar todos os conceitos que o homem tinha de si próprio e do mundo. 

A teoria heliocêntrica de Copérnico foi posteriormente modifica, pois tinha 
falhas que alguns cientistas trataram de corrigir. Deixando de lado este aspecto, a 
grandeza desse pensador está não tanto no sistema de universo que ele propôs, mas 
no fato de que suas ideias foram a semente da grande revolução científica do século 
XVII, iniciada por Galileu. 

 
 
3. Idade Moderna – Galileu Revoluciona a Ciência 

Chegamos, enfim, ao século XVII, à Idade Moderna, ao Renascimento científico, 
enfim, a Galileu Galilei (1564-1642) a às suas experiências, que revolucionaram o 
pensamento científico. 

A Europa, nessa época, encontrava-se dividida. Enquanto o Renascimento 
científico atingia alguns países, outros continuavam dominados pela Igreja e pelo 
poder papal. 

Galileu nasceu e viveu na Itália, país onde a Igreja Católica tinha uma influência 
muito grande em todos os setores da sociedade. Na época, a Inquisição (*) estava em 
plena atividade. 

As ideias de Galileu iam frontalmente contra as 
verdades ensinadas pela Igreja. Por isso, foi perseguido e 
obrigado a negar suas teorias. Apesar desses 
contratempos, Galileu realizou uma grande produção 
científica, sendo responsável por um dos maiores 
avanços da ciência em todos os tempos. A moderna 
concepção da ciência – baseada na observação e na 
experimentação, e não mais no raciocínio abstrato – foi 
formulada por Galileu. Suas contribuições tornaram-se 
fundamentais. Muitas são aceitas até hoje, em diversas 
áreas, como no campo da Hidrostática (que estuda o 

equilíbrio dos líquidos) e da Dinâmica (que estuda o movimento dos corpos). 
 

           _______________________________________________________ 

(*) Inquisição – Tribunal instituído pela igreja Católica, para julgar e punir aqueles que 
pregavam ideias contrárias à doutrina oficial da Igreja. 

 

 

As pessoas condenadas pela 
Inquisição eram queimadas em 

praça pública 



É importante acrescentar que a vasta produção de Galileu teve o auxílio da 
técnica. Embora sua oficina fosse bastante primitiva, os instrumentos que possuía – 
plano inclinado, luneta, relógio de água, etc. – foram suficientes para demonstrar a 
importância da observação e do experimento. 

A partir da Idade Moderna, os pensadores voltaram sua atenção para o 
conhecer, estimulados pela sociedade da época, que passava a valorizar as ideias de 
aplicação prática, as invenções e as novas técnicas. 

Essas mudanças levaram à separação entre a Filosofia e a ciência, fazendo com 
que cada uma partisse em busca de métodos próprios, Istoé, de um caminho particular 
na investigação da verdade. 

O método científico, nascido no século XVII, foi se aperfeiçoando até tornar-se 
universal. 

Nessa época, surgiram grandes cientistas, como Johannes Kepler (1571-1630), 
que formulou leis para as órbitas celestes) e Isaac Newton (1642-1727), cujas teorias 
inauguraram a nova Física e foram adotadas durante mais de duzentos anos, algumas 
ainda fazendo parte dos estudos atuais da Física. 

No século XVIII, a aplicação da ciência no desenvolvimento industrial foi tão 
intensa que a Europa viveu uma verdadeira revolução – a Revolução Industrial. O 
crescente aperfeiçoamento das máquinas culminou com a criação da máquina a vapor. 
Surgiram em seguida a metalurgia e a siderurgia, indústrias que produzem matérias-
primas e que, por isso, são consideradas a base para a existência de diversas outras 
indústrias. Ambas, por sua vez, impulsionaram ainda mais o crescimento industrial. 
Ampliar a utilização da ciência no aperfeiçoamento dos meios de produção tornou-se o 
objetivo de um grupo de cientistas europeus, que elaborou, então, importantes 
trabalhos neste sentido. 

 
 
 
4. Idade Contemporânea – Ciência e Tecnologia Caminham Juntas 

A partir do século XIX, a ciência, especialmente a Física, avançou aceleradamente 
e novos equipamentos científicos surgiram. No século XX esse progresso tornou-se 
ainda mais rápido, principalmente com o desenvolvimento da eletrônica e da 
computação. 

Ciência e tecnologia passam, então, a caminhar juntas e o crescimento de uma 
depende cada vez mais do desenvolvimento da outra. Isso favoreceu numerosas áreas 
de pesquisa. A Medicina, por exemplo, passou a conhecer mais profundamente certas 
doenças e a desenvolver aparelhos e tratamentos mais adequados graças às 
contribuições da Física, da Química e da Matemática. 

Atualmente, costuma-se dividir a ciência em: formal (Matemática e Lógica); da 
natureza (Física, Química, Biologia, Geologia, etc. e humana (Psicologia, Sociologia, 
História, Linguística, etc.). 

A partir de Galileu, a ciência passou a se constituir numa série de leis que se 
expressam em linguagem matemática. Através dessas leis podemos ordenar, classificar 
e até mesmo controlar fenômenos naturais. Por exemplo, a relação matemática E = 
mc2, formulada por Albert Einstein, possibilitou um grande avanço no conhecimento 
científico, derrubando leis consagradas ao provar que a massa das substâncias pode 



ser convertida em energia. A construção de usinas nucleares e a fabricação da bomba 
atômica são decorrentes da aplicação dessa expressão matemática. 

 
 

5. A Física 
Finalizando, desde a Antiguidade mais remota, o homem busca compreender 

como e porque os fenômenos naturais ocorrem. As diferentes maneiras de explicar o 
mundo e as coisas que ele contém fazem parte da história da ciência ou, melhor, são a 
própria história da ciência. 

Neste contexto, a Física pode ser considerada uma ciência que nasceu com as 
primeiras indagações sobre a natureza e seus fenômenos. 

Muitos foram os pensadores que se ocuparam com os temas da Física, e ela, em 
muitas ocasiões, deu grandes saltos em busca da verdade. E certamente ainda dará. 

Nos séculos XVII e XVIII, a Física progrediu consideravelmente em alguns campos, 
principalmente na Óptica e na investigação da natureza do vácuo, do calor, da 
eletricidade e do magnetismo. 

A Física está em nosso cotidiano, faz parte da realidade que nos cerca. Todos nós 
já temos uma interpretação pessoal, uma teoria sobre diversos assuntos que fazem 
parte do conteúdo desta matéria – movimento, força, velocidade, aceleração, etc. 
Rever essas interpretações quase sempre significa uma revisão na maneira de olhar o 
mundo. 

 
 
6. Pesquisa 

Pesquise em revistas, livros ou na internet, sobre os efeitos da bomba atômica, 
lançada em Hiroxima e Nagasaqui. Escreva um texto sobre o assunto e relacionando a 
criação da bomba atômica com o que você viu na trajetória da evolução da física. O 
texto deverá ser entregue no retorno das aulas, após o período de suspensão das 
aulas. 

 


