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POR QUE ISAAC NEWTON
É UM MORTO DE FAMA?
Apesar de Isaac Newton ter vivido há trezentos anos
e não ter sido rei nem nenhuma dessas coisas que cha
mam a atenção, quase todo mundo ouviu falar dele. E
tem mais: ele vai ser famoso de morrer até o fim dos
tempos. Mas você sabe por quê?
Um dia o Isaac estava sentado no seu jardim, à sombra
de uma macieira, quando...

¯

TOIM¡
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Isaac Newton e sua maçã

Se isso acontecesse com você, o que você diria?
Claro!
Tá toda
bichada

Ai!

Prefiro
banana

O que fez a
maçã cair?

Tchom
Nham
Miam
Chlap
Chlip

Imagine que você seja como o Isaac e tenha dito: “O
que fez a maçã cair?”. Qual teria sido sua resposta?
FOI Um
passarinho

FOI O
vento

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
ELA Caiu

e
pronto...

Depois que o Isaac começou a pensar sobre o caso da
maçã, nada mais pôde detê-lo, e, é claro, ele acabou che
gando à noção da gravidade.
Aí está: é por isso que o Isaac é famoso de morrer.
Então, muito obrigado por ler este livro e espero que
não tenha lhe tomado muito tempo.
Ué? Só isso?
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Por que Isaac Newton é um morto de fama?

Na verdade, se você estiver interessado, tem um pou
quinho m
 ais, de modo que se você quiser saber...
• por que ele enfiava coisas embaixo
Ai!
do globo ocular e quase ficou cego;
• como ele conseguiu decompor a
luz;
• como ele inventou todo um novo
sistema matemático;
Não
• por que ele sempre queria guardar Ah, vai, conto!
conta!
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;
Odeio o tal
• por que, na verdade, quase todo
Newton
Eu
mundo o odiava;
também!
• por que newtons demais matariam
você;
• por que ele quase foi parar na
forca;
• de quem era o nariz que ele
RaP RaP
esfregou na parede de uma igreja, e
• como ele conseguiu, acima de
tudo, ser tão inteligente
... está tudo aqui. Então leia!

Uma dica antes de você começar
A vida do Isaac é uma história fascinante, e quando
você acabar de lê-la, vai entender por que tanta gente
acha que ele foi o m
 aior cientista de todos os tempos.
7
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Claro, isso quer dizer que este livro vai conter um pouco
de ciência, para não falar de matemática. Assim, você tem
duas opções:
1 Para uma leitura fácil e gostosa, não hesite em pular
as partes técnicas. Afinal, você sempre pode voltar a elas
mais tarde.
2 MAS, se você quiser tirar o máximo proveito de to
da a experiência fabulosa do Isaac, mergulhe de cabeça
no texto! Além de descobrir como o Isaac era inteligen
te, você poderá ter a agradável surpresa de descobrir co
mo você também é inteligente!
E aí? Está pronto?
Ótimo! Escolha uma posição bem confortável, que lá
vamos nós...
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A ESTRANHA HISTÓRIA DE ALICE
Alice fez seu ingresso no mundo quando a mãe dela foi
esmagada pelo casco de um cavalo no mercado de Gran
tham. Ela era apenas uma das muitas sementinhas mar
rons espalhadas entre as pedras que calçavam a rua, mas
Alice nem ligou. Esperava da vida muito mais que aquilo.
Na mesma noite, quando a agitação do mercado sere
nou, Alice notou um passarinho enorme vindo em sua
direção. (Na verdade, o passarinho não passava de um
jovem pardal, mas era enorme comparado com Alice.)
Num segundo ele a apanhou com o bico, e momentos
depois Alice se viu aninhada bem lá dentro do intestino
quentinho da ave. Alice sabia que tivera sorte. Dos seus
milhares de irmãos e irmãs, muitos seriam reduzidos a
fragmentos sem vida por pequenos roedores, e era quase
certo que o resto ficaria apodrecendo nas pedras áridas,
mas pelo menos a Alice fora dada uma oportunidade.
Alice percebia a forte movimentação ritmada à sua
volta, quando os músculos do passarinho se retesavam
para que ele pudesse voar. Pouco a pouco o intestino,
contraindo-se, empurrou Alice para uma cavidade forra
9
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da de matéria rica e nutritiva, e Alice sentiu imediatamen
te a centelha da vida se acender dentro de si.
De repente, com um derradeiro impulso dos músculos
traseiros do passarinho, Alice foi ejetada. Envolta com
toda a segurança numa viscosa massinha branca sarapin
tada de preto, caiu e aterrissou na grama levemente mo
lhada pelo orvalho da noite. Mais uma vez Alice teve
sorte. A vida ardia dentro dela, tudo de que precisava
estava ali à sua volta, e ela iria sobreviver.
Claro, Alice era cega, Alice era surda, Alice não sentia
cheiros e tinha apenas uma vaga noção de tato. Mas Ali
ce possuía uma coisa: o conhecimento que herdara da
mãe. Conhecia a vida, conhecia a natureza, sabia como
as coisas são e como as coisas vêm a ser. Alice esperava
um dia ser capaz de ter s eus próprios filhos e transmitir
a eles esse mesmo conhecimento. Claro, o que Alice nun
ca po
de
ria imaginar é que um dia iria partilhar uma
parcela ínfima do que sabia com alguém de uma espécie
totalmente diversa da sua.
Alice iria mudar a história, mas não antes de uma por
ção de coisas acontecerem.
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UM MAU COMEÇO
CERTIDÃO DE NASCIMENTO
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.
NOME:
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Isaac nasceu à meia-noite e vinte do Natal do ano de
1642, semanas depois de seu pai morrer. O nascimento
de I saac foi tão prematuro, que seu corpo miúdo caberia
num jarro de meio litro, que é mais ou menos do tama
nho de uma caneca. Ninguém esperava que o frágil bebê
passasse daquele dia.
Mas mesmo na tenra idade de algumas horas Isaac sur
preendia as pessoas. Ele não só sobreviveu até a noite
seguinte, como continuou vivendo por 84 saudáveis anos.
Quando I saac tinha mais ou menos um ano, a vida na
Inglaterra mudou de repente...

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
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Vamos servir o seu
exército de nobres?
Ah, não! Eu
não vou apoiar
tanto assim!

Um mau começo

Houve alguns combates e incendiaram algumas casas em
Lincolnshire, mas os Newton felizmente escaparam do
pior da Guerra Civil. Os problemas do I saac, no entanto,
começaram logo depois que ele fez três anos, quando sua
mãe se casou com um pastor de 63 anos chamado Bar
nabas Smith. Hannah foi viver na paróquia do marido,
em N
 orth Witham, mas apesar de esta ficar a poucos
quilômetros de Woolsthorpe, o pequeno Isaac não foi
convidado a acompanhá-los. Deixaram o menino por lá,
com a avó, a sra. Ayscough.
Coitado do I saac. Passava a m
 aior parte do tempo ma
tutando...
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

Mas de vez em quando ele manifestava seus sentimentos
e chegou até a ameaçar...
Vou tocar fogo na casa
com os dois dentro¡
Casa l
uia
paroq

Apesar de se sentir tão infeliz, ainda criança Isaac co
meçou a se interessar por coisas como relógios de sol. Era
capaz de ficar sentado horas a fio observando as sombras
13
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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 reverendo Barnabas acabou morrendo quando o
Isaac tinha dez a nos, e sua mãe voltou para Woolsthorpe.
Voltou com um bom dinheiro no bolso, e também com
novos filhos: Marie, de seis anos; Benjamin, de três, e um
bebê, Hannah. Por dois anos eles viveram como uma
família, e no início da adolescência Isaac era meio que
uma figura paterna para os outros, especialmente para a
pequena Hannah.
Na
que
la épo
ca, as crian
ças que vi
viam no cam
po
aprendiam apenas o que necessitariam para trabalhar
nas fazendas, e, se seu pai não tivesse morrido, é bem
possível que Isaac não tivesse aprendido nem mesmo a
ler e escrever. Mas como a mãe do I saac tinha algum di
nheiro e não sabia o que fazer com aquele filho esquisi
to, assim que ele completou doze anos mandou-o para a
Escola de Gramática Rei Eduardo vi, em Grantham.
Sou Stokes, o
mestre-escola

Escola
Rei
Eduardo
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Até a
noite,
mamãe

Ah, esqueci
de dizer:
você não
vai para
casa...

Um mau começo
Por quê?

É MUITO
longe

TENHA CALMA.
você vai ficar
com o sr.
Clark

Casa:
10 km

Por que uma escola de gramática se chamava escola
de gramática? Porque lá se aprendia gramática. Em ou
tras palavras, a maior parte do tempo se aprendia gra
mática latina, mas para refrescar um pouco também en
sinavam um pouco de gramática grega.
E matemática, arte, trabalhos manuais, ciências huma
nas, ciências naturais, educação física etc.?
Não dava tempo. Todos estavam muito ocupados apren-
dendo gramática!
Na verdade, a gramática não era tão inútil quanto pa
rece. Latim era a língua dos antigos romanos e, embora
ninguém a usasse para seus afazeres cotidianos em 1654,
era a única língua que todas as pessoas instruídas da
Europa conheciam, além daquela falada em seus países,
claro. Isso quer dizer que alemães, franceses, espanhóis,
portugueses, ingleses e italianos se entendiam sem que
precisassem saber uns a língua dos outros.
Latim era m
 ais ou menos assim:
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Se você acha complicado, olhe só como era o grego
antigo:

Grego Antigo
Era útil saber um pouco de grego também, porque a
maioria das coisas inteligentes pensadas antes da época
do Isaac tinham sido escritas em grego, até o Novo Tes
tamento da Bíblia, que viria a ser tão importante para o
Isaac. Quem soubesse grego poderia achar exatamente o
que queria sem precisar que alguém traduzisse (e prova
velmente traduzisse mal).
Devo dizer que, nos primeiros tempos, Isaac não se
sentia nem um pouco animado a aprender línguas mor
tas e não demorou a ser um dos últimos da classe.
Falta
empenho

Falta
motivação

Potencial
não
realizado

Isso não q
 uer dizer que ele era preguiçoso. Muito pelo
contrário: a casa do sr. C
 lark, o boticário, com q
 uem mo
rava, ficou cheia de relógios de sol. (Não precisa quebrar
a cabeça: boticário é o antigo nome de farmacêutico.)
Aliás, chegou a hora de conhecer o sr. C
 lark e sua família,
porque a maioria deles vai aparecer mais adiante...
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Sr.
Clark

Humphrey
Babington,
irmão da
sra. Clark

Dr. Clark,
irmão gênio
do sr. Clark

(acadêmico de
Cambridge)

Sra.
Clark

Arthur,
enteado
do sr.
Clark
Catherine
Storer,
enteada do
sr. Clark
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