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Ape sar de  Isaac New ton ter vi vi do há tre zen tos  anos 
e não ter si do rei nem ne nhu ma des sas coi sas que cha-
mam a aten ção, qua se to do mun do ou viu fa lar de le. E 
tem  mais: ele vai ser fa mo so de mor rer até o fim dos 
tem pos. Mas vo cê sa be por quê?

Um dia o  Isaac es ta va sen ta do no seu jar dim, à som bra 
de uma ma ciei ra, quan do...
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POR QUE ISAAC NEWTON  
É UM MORTO DE FAMA?

TO
¯
IM¡



Se is so acon te ces se com vo cê, o que vo cê di ria?

Ima gi ne que vo cê se ja co mo o  Isaac e te nha di to: “O 
que fez a ma çã  cair?”.  Qual te ria si do sua res pos ta?

De pois que o  Isaac co me çou a pen sar so bre o ca so da 
ma çã, na da  mais pô de de tê-lo, e, é cla ro, ele aca bou che-
gan do à no ção da gra vi da de.

Aí es tá: é por is so que o  Isaac é fa mo so de mor rer.
En tão, mui to obri ga do por ler es te li vro e es pe ro que 

não te nha lhe to ma do mui to tem po.
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Isaac Newton e sua maçã

Ai!
Prefiro 
bAnAnA

o que fez A 
mAçã cAir?

Tchom 
nhAm 
miAm 
chlAP 
chliP

clAro!  
Tá TodA 
bichAdA

ué? Só iS So?

foi um 
PASSArinho

foi o 
venTo

elA cAiu 
e 

PronTo...

A árvore deve 
Ter Tremido 
um Pouco

elA foi ATrAídA PArA A TerrA 
Por umA forçA que ninguém 
AindA conhece, mAS quAndo 
eu Tiver feiTo TonelAdAS de 
SomAS PenSAdAS à beçA e 
eSTudAdo o movimenTo dA 
luA e doS PlAneTAS, vou 
PreSenTeAr A humAnidAde com 
umA dAS mAiS imPorTAnTeS   
 reSPoSTAS Sobre como Tudo   
  no univerSo é ATrAído Por  
  Tudo o mAiS



Na ver da de, se vo cê es ti ver in te res sa do, tem um pou-
qui nho  mais, de mo do que se vo cê qui ser sa ber...

• por que ele enfiava coisas embaixo 
do globo ocular e quase ficou cego;

• como ele conseguiu decompor a 
luz;

• como ele inventou todo um novo 
sistema matemático;

• por que ele sempre queria guardar 
para si suas brilhantes descobertas;

• por que ele queria tocar fogo na 
mãe (dele);

• por que a Igreja o odiava;
• por que os falsários o odiavam;
• por que, na verdade, quase todo 

mundo o odiava;
• por que newtons demais matariam 

você;
• por que ele quase foi parar na 

forca;
• de quem era o nariz que ele 

esfregou na parede de uma igreja, e
• como ele conseguiu, acima de 

tudo, ser tão inteligente
 

... es tá tu do  aqui. En tão  leia!

Uma di ca an tes de vo cê co me çar
A vi da do  Isaac é uma his tó ria fas ci nan te, e quan do 

vo cê aca bar de lê-la, vai en ten der por que tan ta gen te 
 acha que ele foi o  maior cien tis ta de to dos os tem pos. 
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Ai!

Ah, vAi, 
conTA!

não 
conTo!

odeio o TAl 
newTon eu 

TAmbém!

RaP  RaP

Por que Isaac Newton é um morto de fama?



Cla ro, is so  quer di zer que es te li vro vai con ter um pou co 
de ciên cia, pa ra não fa lar de ma te má ti ca. As sim, vo cê tem 
 duas op ções:

1 Pa ra uma lei tu ra fá cil e gos to sa, não he si te em pu lar 
as par tes téc ni cas. Afi nal, vo cê sem pre po de vol tar a  elas 
 mais tar de.

2 MAS, se vo cê qui ser ti rar o má xi mo pro vei to de to-
da a ex pe riên cia fa bu lo sa do  Isaac, mer gu lhe de ca be ça 
no tex to!  Além de des co brir co mo o  Isaac era in te li gen-
te, vo cê po de rá ter a agra dá vel sur pre sa de des co brir co  -
mo vo cê tam bém é in te li gen te!

E aí? Es tá pron to?
Óti mo! Es co lha uma po si ção bem con for tá vel, que lá 

va mos nós...

8

Isaac Newton e sua maçã



Ali ce fez seu in gres so no mun do quan do a mãe de la foi 
es ma ga da pe lo cas co de um ca va lo no mer ca do de Gran-
tham. Ela era ape nas uma das mui tas se men ti nhas mar-
rons es pa lha das en tre as pe dras que cal ça vam a rua, mas 
Ali ce nem li gou. Es pe ra va da vi da mui to  mais que aqui lo.

Na mes ma noi te, quan do a agi ta ção do mer ca do se re-
nou, Ali ce no tou um pas sa ri nho enor me vin do em sua 
di re ção. (Na ver da de, o pas sa ri nho não pas sa va de um 
jo vem par dal, mas era enor me com pa ra do com Ali ce.) 
Num se gun do ele a apa nhou com o bi co, e mo men tos 
de pois Ali ce se viu ani nha da bem lá den tro do in tes ti no 
quen ti nho da ave. Ali ce sa bia que ti ve ra sor te. Dos  seus 
mi lha res de ir mãos e ir mãs, mui tos se riam re du zi dos a 
frag men tos sem vi da por pe que nos roe do res, e era qua se 
cer to que o res to fi ca ria apo dre cen do nas pe dras ári das, 
mas pe lo me nos a Ali ce fo ra da da uma opor tu ni da de.

Ali ce per ce bia a for te mo vi men ta ção rit ma da à sua 
vol ta, quan do os mús cu los do pas sa ri nho se re te sa vam 
pa ra que ele pu des se  voar. Pou co a pou co o in tes ti no, 
con train do-se, em pur rou Ali ce pa ra uma ca vi da de for ra-
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A ES TRA NHA  HISTÓRIA DE ALI CE



da de ma té ria ri ca e nu tri ti va, e Ali ce sen tiu ime dia ta men-
te a cen te lha da vi da se acen der den tro de si.

De re pen te, com um der ra dei ro im pul so dos mús cu los 
tra sei ros do pas sa ri nho, Ali ce foi eje ta da. En vol ta com 
to da a se gu ran ça nu ma vis co sa mas si nha bran ca sa ra pin-
ta da de pre to,  caiu e ater ris sou na gra ma le ve men te mo-
lha da pe lo or va lho da noi te.  Mais uma vez Ali ce te ve 
sor te. A vi da ar dia den tro de la, tu do de que pre ci sa va 
es ta va ali à sua vol ta, e ela  iria so bre vi ver.

Cla ro, Ali ce era ce ga, Ali ce era sur da, Ali ce não sen tia 
chei ros e ti nha ape nas uma va ga no ção de ta to. Mas Ali-
ce pos suía uma coi sa: o co nhe ci men to que her da ra da 
mãe. Co nhe cia a vi da, co nhe cia a na tu re za, sa bia co mo 
as coi sas são e co mo as coi sas vêm a ser. Ali ce es pe ra va 
um dia ser ca paz de ter  seus pró prios fi lhos e trans mi tir 
a  eles es se mes mo co nhe ci men to. Cla ro, o que Ali ce nun-
ca po de ria ima gi nar é que um dia  iria par ti lhar uma 
par ce la ín fi ma do que sa bia com al guém de uma es pé cie 
to tal men te di ver sa da sua.

Ali ce  iria mu dar a his tó ria, mas não an tes de uma por-
ção de coi sas acon te ce rem.
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UM MAU CO ME ÇO

1/2
liTro

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME: Isaac Newton

DATA DE NASCIMENTO: 25 de dezembro de 1642

LOCAL DE NASCIMENTO: Solar de Woolsthorpe, 
perto de Grantham, Lincolnshire

PAI: Isaac Newton (morto em outubro de  
       1642)

PROFISSÃO DO PAI: Pequeno fazendeiro

MÃE: Hannah Newton (ou Hannah 
Ayscough, antes de se casar)

PROFISSÃO DA MÃE: Fazendeira

OBSERVAÇÃO DO MÉDICO: A criança não tem 
esperança de vida.
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 Isaac nas ceu à  meia-noi te e vin te do Na tal do ano de 
1642, se ma nas de pois de seu pai mor rer. O nas ci men to 
de  Isaac foi tão pre ma tu ro, que seu cor po miú do ca be ria 
num jarro de meio litro, que é  mais ou me nos do ta ma-
nho de uma caneca. Nin guém es pe ra va que o frá gil be bê 
pas sas se da que le dia.

Mas mes mo na ten ra ida de de al gu mas ho ras  Isaac sur-
preen dia as pes soas. Ele não só so bre vi veu até a noi te 
se guin te, co mo con ti nuou vi ven do por 84 sau dá veis  anos.

Quan do  Isaac ti nha  mais ou me nos um ano, a vi da na 
In gla ter ra mu dou de re pen te...

importante! ouçam com atenção! o parlamento 
finalmente se encheu do rei! parece que de 
tanto insistir que tinha um “direito divino”  
a fazer o que bem entendesse, o rei levou  
um soldado chamado oliver cromwell a  
armar contra ele um exército de “cabeças- 
-redondas”

Tlim 
Tlim

nóS, o Povo de 
lincolnShire, 
vAmoS APoiAr  

o rei

vAmoS Servir o Seu 
exérciTo de nobreS?

Ah, não! eu 
não vou APoiAr 
  TAnTo ASSim!
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Um mau começo

meu PAi foi PArA o céu, 
minhA mãe não quer 
SAber de mim e minhA Avó 
me AchA um debiloide. 
não é à ToA que Sou  
um gAroTo AmuAdo,  
de olhAr Perdido

VOu TOcar fOgO na casa 
cOM Os dOIs denTrO¡

Casa  

PaRoquial

Hou ve al guns com ba tes e in cen dia ram al gu mas ca sas em 
Lin colns hi re, mas os New ton fe liz men te es ca pa ram do 
 pior da Guer ra Ci vil. Os pro ble mas do  Isaac, no en tan to, 
co me ça ram lo go de pois que ele fez  três  anos, quan do sua 
mãe se ca sou com um pas tor de 63  anos cha ma do Bar-
na bas  Smith. Han nah foi vi ver na pa ró quia do ma ri do, 
em  North Wi tham, mas ape sar de es ta fi car a pou cos 
qui lô me tros de Wools thor pe, o pe que no  Isaac não foi 
con vi da do a acom pa nhá-los. Dei xa ram o me ni no por lá, 
com a avó, a sra. Ays cough.

Coi ta do do  Isaac. Pas sa va a  maior par te do tem po ma-
tu tan do...

Mas de vez em quan do ele ma ni fes ta va  seus sen ti men tos 
e che gou até a amea çar...

Ape sar de se sen tir tão in fe liz, ain da crian ça  Isaac co-
me çou a se in te res sar por coi sas co mo re ló gios de sol. Era 
ca paz de fi car sen ta do ho ras a fio ob ser van do as som bras



resultantes do movimento do Sol e marcando  
suas posições em horas fixas do dia. Essa  
preocupação com o movimento do Sol  
iria acompanhá-lo o resto da vida,  
e mesmo já idoso ele diria as horas  
olhando as sombras em vez de um relógio.

O re ve ren do Bar na bas aca bou mor ren do quan do o 
 Isaac ti nha dez  anos, e sua mãe vol tou pa ra Wools thor pe. 
Vol tou com um bom di nhei ro no bol so, e tam bém com 
no vos fi lhos: Ma rie, de  seis  anos; Ben ja min, de  três, e um 
be bê, Han nah. Por  dois  anos  eles vi ve ram co mo uma 
fa mí lia, e no iní cio da ado les cên cia  Isaac era  meio que 
uma fi gu ra pa ter na pa ra os ou tros, es pe cial men te pa ra a 
pe que na Han nah.

Na que la épo ca, as crian ças que vi viam no cam po 
apren diam ape nas o que ne ces si ta riam pa ra tra ba lhar 
nas fa zen das, e, se seu pai não ti ves se mor ri do, é bem 
pos sí vel que  Isaac não ti ves se apren di do nem mes mo a 
ler e es cre ver. Mas co mo a mãe do  Isaac ti nha al gum di-
nhei ro e não sa bia o que fa zer com aque le fi lho es qui si-
to, as sim que ele com ple tou do ze  anos man dou-o pa ra a 
Es co la de Gra má ti ca Rei Eduar do vi, em Gran tham.
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Isaac Newton e sua maçã

Ah, eSqueci 
de dizer: 
você não 
vAi PArA 
cASA...

EsCola 
REi 

EduaRdo

Sou STokeS, o 
meSTre-eScolA

ATé A 
noiTe, 
mAmãe
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Um mau começo

Por que uma es co la de gra má ti ca se cha ma va es co la 
de gra má ti ca? Por que lá se apren dia gra má ti ca. Em ou-
tras pa la vras, a  maior par te do tem po se apren dia gra-
má ti ca la ti na, mas pa ra re fres car um pou co tam bém en-
si na vam um pou co de gra má ti ca gre ga.

E ma te má ti ca, ar te, tra ba lhos ma nuais, ciên cias hu ma-
nas, ciên cias na tu rais, edu ca ção fí si ca etc.?

Não da va tem po. To dos es ta vam mui to ocu pa dos apren- 
den do gra má ti ca!

Na ver da de, a gra má ti ca não era tão inú til quan to pa-
re ce. La tim era a lín gua dos an ti gos ro ma nos e, em bo ra 
nin guém a usas se pa ra  seus afa ze res co ti dia nos em 1654, 
era a úni ca lín gua que to das as pes soas ins truí das da 
Eu   ro pa co nhe ciam,  além da que la fa la da em  seus paí ses, 
cla ro. Is so  quer di zer que ale mães, fran ce ses, es pa nhóis, 
por tu gue ses, in gle ses e ita lia nos se en ten diam sem que 
pre ci sas sem sa ber uns a lín gua dos ou tros.

La tim era  mais ou me nos as sim:

Casa:  
10 km

Por quê? é muiTo 
longe

TenhA cAlmA. 
você vAi ficAr 

com o Sr. 
clArk
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Se vo cê  acha com pli ca do,  olhe só co mo era o gre go 
an ti go:

Era  útil sa ber um pou co de gre go tam bém, por que a 
maio ria das coi sas in te li gen tes pen sa das an tes da épo ca 
do  Isaac ti nham si do es cri tas em gre go, até o No vo Tes-
ta men to da Bí blia, que vi ria a ser tão im por tan te pa ra o 
 Isaac.  Quem sou bes se gre go po de ria  achar exa ta men te o 
que que ria sem pre ci sar que al guém tra du zis se (e pro va-
vel men te tra du zis se mal).

De vo di zer que, nos pri mei ros tem pos,  Isaac não se 
sen tia nem um pou co ani ma do a apren der lín guas mor-
tas e não de mo rou a ser um dos úl ti mos da clas se.

Is so não  quer di zer que ele era pre gui ço so. Mui to pe lo 
con trá rio: a ca sa do sr.  Clark, o bo ti cá rio, com  quem mo-
ra va, fi cou  cheia de re ló gios de sol. (Não pre ci sa que brar 
a ca be ça: bo ti cá rio é o an ti go no me de far ma cêu ti co.) 
 Aliás, che gou a ho ra de co nhe cer o sr.  Clark e sua fa mí lia, 
por que a maio ria de les vai apa re cer  mais adian te...

fAlTA 
emPenho

fAlTA 
moTivAção

PoTenciAl 
não 

reAlizAdo

Grego Antigo
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Um mau começo

CAThERINE 
STORER, 

ENTEADA DO 
SR. CLARk

SR. 
CLARk

DR. CLARk, 
IRMÃO gêNIO  
DO SR. CLARk

huMPhREy 
BABINgTON, 
IRMÃO DA  

SRA. CLARk 
(ACADêMICO DE 

CAMBRIDgE)

SRA. 
CLARk

ARThuR, 
ENTEADO 
DO SR. 
CLARk




