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Este artigo discute os mitos que cercam alguns dos maiores cientistas que j�a existiram e as con-
trov�ersias sobre os mesmos. Muitas vezes esses mitos constam em livros did�aticos e de divulga�c~ao
cient���ca de forma inquestion�avel; s~ao relatados da forma mais fant�astica poss��vel, com o louv�avel
intuito de provocar interesse pela ciência, mas que terminam por mostr�a-la inacess��vel �as pessoas
comuns, pois quase sempre as descobertas cient���cas por eles relatadas derivam de genialidades.
Quando o caso n~ao �e esse, tais textos provocam uma desvaloriza�c~ao do trabalho cient���co, pois
mostram as grandes descobertas como resultado do acaso. Para ilustrar certas controv�ersias sobre
determinados mitos foram escolhidos alguns dos mais c�elebres personagens da Ciência: Arquime-
des, Galileu, Newton, Edison e Einstein. O artigo visa mostrar ao leitor que por tr�as de um mito
geralmente h�a in�umeras controv�ersias sobre as quais se debru�cam os pesquisadores em hist�oria das
ciências, o que geralmente n~ao �e divulgado.

This article intends to discuss the myths that surround some of the greatest scientists that already
existed, and the controversy of the same ones. A lot of times, those myths appear in didact and
in scienti�c popularization books in a incontestable way. They are frequently told in the possible
most fantastic way, with the praiseworthy intent of provoking interest in the science, but that end
up showing it is inaccessible to the common people since most of the times the scienti�c discovery
reported by them are put as a result of geniality. Otherwise, when this is not the case they devaluate
it, showing the great discoveries as a result of the fortuity. To illustrate certain controversies on
certain myths we chose some of the most celebrated characters of the science: Archimedes, Galileu,
Newton, Edison and Einstein. The article has the purpose to show to the reader that there are
countless controversies behind a myth, which discussion among researchers in history of the sciences
generally is not disclosed.

I Introdu�c~ao

A hist�oria da ciência est�a repleta de maravilhosos
ap�ologos1. Tais ap�ologos, quando devidamente relata-
dos, constituem o melhor modo de divulgar a ciência
de uma forma interessante e divertida. V�arias pessoas
conhecem as hist�orias que cercam os mais c�elebres ci-
entistas de todos os tempos e perguntam-se o qu~ao de
verdade h�a nelas. Eis algumas, como exemplo: Arqui-
medes [287 - 212 a. C.] encontrou, enquanto tomava
banho, o meio de determinar o peso espec���co dos cor-
pos e consagrou tal descoberta com o seu famoso \Heu-
reca!"; Benjamin Franklin [1706 - 1790] descobriu que
o relâmpago �e uma forma de eletricidade ao empinar

uma pipa numa tempestade; James Watt [1736 - 1819]
percebeu a potência do vapor olhando, quando ainda
era menino, a tampa desenfreada da panela, na cozi-
nha de sua tia; Galileu [1564 - 1642] descobriu a lei do
isocronismo das oscila�c~oes pendulares ao observar o ba-
lan�co de um lustre na catedral de Pisa; Isaac Newton
[1643 - 1727] teria descoberto a lei da gravita�c~ao uni-
versal quando uma ma�c~a caiu-lhe na cabe�ca; Alexan-
der Fleming [1881 - 1955] descobriu acidentalmente em
1928 o primeiro grande antibi�otico moderno, a penici-
lina; Einstein era p�essimo aluno emMatem�atica quando
crian�ca, e assim por diante. In�umeros outros mitos po-
deriam ser citados, mas para n~ao tornar este artigo
demasiado longo, ser~ao relatados aqui apenas alguns

1Ap�ologo: Historieta mais ou menos longa, que ilustra uma li�c~ao de sabedoria e cuja moralidade �e expressa como conclus~ao (f�abula)
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que portam hist�orias tidas como verdadeiras mas que,
na verdade, ou foram deturpadas ou s~ao pura fantasia,
ou ainda, sobre as quais n~ao h�a um parecer de�nitivo
mesmo entre os historiadores da ciência.

II Arquimedes, o s�abio de Sira-

cusa

Sem d�uvida, Arquimedes foi o mais genial matem�atico
da Antig�uidade e o primeiro dos verdadeiros f��sicos. Fi-
lho do astrônomo F��dias, demonstrou desde cedo como
virtudes a inteligência e a curiosidade. Seu pai era
amigo ��ntimo do rei Hier~ao e, dessa forma, Arquimedes
recebeu oportunidades de desenvolver em terras distan-
tes suas habilidades.

Ainda menino, viajou ao Egito como disc��pulo do
matem�atico e astrônomo Con~ao. Na terra dos fara�os,
Arquimedes dedicou-se a medir as pirâmides e a tentar
desvendar o mist�erio sobre o processo de constru�c~ao dos
antigos monumentos. Tempos depois, continuou seus
estudos em Alexandria, a cidade fundada por Alexan-
dre, O Grande [356 a.C. - 323 a.C.], um dos centros de
difus~ao cultural do mundo antigo.

Ao retornar a Siracusa, foi recebido como um s�abio
e tratou de manter a boa reputa�c~ao. Sua obra ci-
ent���ca tornou-se consider�avel: inventou o c�alculo de
pi pelo m�etodo dos per��metros e dos isoper��metros
(aumentando-se o n�umero de lados dos pol��gonos, estes
tendem a tornar-se cada vez mais pr�oximos do c��rculo,
em forma e �area, at�e confundirem-se, praticamente) e
estudou os s�olidos gerados pela rota�c~ao das cônicas em
torno de seus eixos; s~ao atribu��das a ele as inven�c~oes
da alavanca (\Dêem-me um ponto de apoio e ergue-
rei o mundo", teria dito), da roda dentada, da roldana
m�ovel e da rosca2. Arquimedes acreditava que nada do
que existe �e t~ao grande que n~ao possa ser medido; por
isso, aperfei�coou o sistema grego de numera�c~ao, usando
uma nota�c~ao cômoda para os n�umeros muito grandes,
semelhante ao atual sistema exponencial. Finalmente,
deixou para o mundo um princ��pio que leva seu nome, o
princ��pio de Arquimedes, que deduz o peso de um corpo
imerso em um l��q�uido.

Sua dedica�c~ao �a Geometria era tal que
freq�uentemente era levado ao banho contra sua von-
tade pelos seus servos, para lav�a-lo e limp�a-lo, e mesmo
l�a ele continuava desenhando �guras geom�etricas. E
enquanto eles o estavam limpando e ungindo com �oleos
perfumados, ele desenhava linhas com o dedo sobre
o �oleo, completamente absorto, quase em estado de
êxtase e transe, prova do prazer que tinha em estudar
Geometria.

�E bem poss��vel que o que se conhece dele seja
um misto de fato e �c�c~ao. �E o cientista que conta
com o maior n�umero de mitos, talvez justamente por

ter vivido num passado t~ao remoto e por ter se des-
tacado de uma maneira t~ao fant�astica e indel�evel.
Grandes homens escreveram sobre ele (Diodoro S��culo,
Erat�ostenes, Plutarco, C��cero, Vitr�uvio...) mas poucos
relatos sobreviveram ao tempo. Sua vida, portanto,
pertence �a Hist�oria e �a Lenda.

At�e a descoberta de seu famoso princ��pio, o
princ��pio de Arquimedes, est�a envolta num ap�ologo:
Hier~ao, rei de Siracusa, desejava oferecer aos deuses
uma coroa de ouro e, para isso, contratou um ouri-
ves, a quem forneceu uma por�c~ao em prata e outra
de ouro em p�o. Quando a coroa foi entregue ao rei,
este descon�ou que n~ao havia sido empregado na sua
confec�c~ao todo o ouro em p�o que ele entregara ao ou-
rives. Na impossibilidade de provar o roubo, Hier~ao
consultou Arquimedes. Sempre preocupado com o pro-
blema que lhe fora apresentado, Arquimedes observou
um dia, quando tomava banho, que �a medida que seu
corpo mergulhava na banheira, a �agua subia pelos bor-
dos. Imediatamente percebeu como poderia solucionar
o problema, e conta-se que ele teria sa��do pelas ruas,
completamente nu, gritando \Heureca! Heureca!", isto
�e, \Achei! Achei!" . Depois preparou dois blocos, um
de ouro e outro de prata, ambos com o mesmo peso da
coroa. Mergulhou cada um deles, separadamente, em
dois recipientes cheios de �agua, e mediu a quantidade
de �agua que transbordou de cada recipiente. Se os volu-
mes fossem iguais, a coroa era de ouro puro. Se tivesse
uma mistura de prata (que �e menos densa que o ouro),
a coroa teria um volume maior (a saber, a densidade da
prata �e de 10,5 g/cm3 enquanto que a do ouro �e de 19,5
g/cm3. Veri�cou, por esse processo, que os volumes de
�agua deslocados pelos dois blocos eram diferentes, con-
cluindo por estabelecer, com certa precis~ao, as massas
de ouro e de prata empregadas na confec�c~ao da coroa de
Hier~ao. Determinou portanto, os pesos espec���cos do
ouro e da prata, e provou que o ourives estava roubando
o rei. Por seu crime, o ourives foi morto. Alguns auto-
res, por�em, dizem que Arquimedes interferiu na decis~ao
do rei. Adonias Filho[1] em \A vida de Arquimedes: o
maior dos s�abios da Antig�uidade", escreve que Arqui-
medes \como recompensa, queria que o perd~ao fosse
concedido. E isso porque, a�nal, n~ao fosse o joalheiro,
a F��sica n~ao teria t~ao cedo uma das suas leis mais im-
portantes".

Agradecemos ao anônimo �arbitro desta revista pela
referência que fêz a uma outra vers~ao existente deste
epis�odio, publicada em 1891 na obra \Sur l'histoire de
la balance hydrostatique et de quelques autres appreils
et proc�ed�es", de M. Berthelot. Nas suas exatas pala-
vras:

\Berthelot descreve, em primeiro lugar, o problema
que Arquimedes estava tentando solucionar por ocasi~ao
da suposta exclama�c~ao �"���� e informa que foi Vi-
truvius, no De architectura, livro 9, cap. 3, o autor

2Em livros de divulga�c~ao cient���ca, �e comum verem-se atribu��das a Arquimedes tais inven�c~oes. Muitos historiadores da ciência,
por�em, contestam essas a�rma�c~oes.
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mais antigo conhecido que descreveu a suposta solu�c~ao
de colocar a coroa em um recipiente cheio de �agua e
medir a �agua derramada. Mas logo depois Berthelot co-
menta que esse procedimento n~ao teria grande precis~ao,
pois seria necess�ario utilizar um recipiente com boca
muito larga (para poder colocar a coroa), e a medida
da �agua derramada teria baix��ssima precis~ao [�e preciso
levar em conta a tens~ao super�cial...]. Depois, Bert-
helot assinala que Galileu j�a havia criticado a vers~ao
de Vitruvius, sugerindo que Arquimedes provavelmente
havia utilizado uma balan�ca hidrost�atica, ao inv�es do
m�etodo da �agua derramada. Berthelot analisa ent~ao
uma s�erie de textos medievais, mostrando que de fato
o m�etodo da balan�ca hidrost�atica era descrito em tra-
tados t�ecnicos para resolver problemas semelhantes ao
da coroa. Berthelot discute em seguida se esse m�etodo
poderia ter vindo de Arquimedes, ou se seria uma in-
ven�c~ao �arabe transmitida �a Europa durante o per��odo
medieval, e localiza um poema latino do s�eculo IV ou
V d.C. onde est�a descrito o uso da balan�ca hidrost�atica
para resolver o problema da coroa, e onde esse m�etodo �e
explicitamente atribu��do a Arquimedes. Comprova, as-
sim, a existência de uma tradi�c~ao bastante antiga que
interpreta de outra forma a solu�c~ao de Arquimedes".

Recentemente (agosto/2000) o problema da coroa
tamb�em foi analisado no artigo \Arquimedes e a co-
roa do rei: problemas hist�oricos", de Roberto de An-
drade Martins[2], publicado no peri�odico \Caderno Ca-
tarinense de Ensino de F��sica", volume 17, no. 2, de
agosto de 2000:

\H�a elementos um pouco estranhos na hist�oria.
Porque motivo algu�em encheria uma banheira at�e a
borda? Para molhar todo o ch~ao onde a pessoa ia to-
mar banho? Se o banho havia sido preparado por um
escravo (uma hip�otese plaus��vel), ele pr�oprio teria que
secar todo o ch~ao, depois. N~ao �e muito razo�avel pensar
que ele enchesse a banheira at�e a borda.

Vitr�uvio n~ao viveu na �epoca de Arquimedes e sim
dois s�eculos depois, portanto suas palavras n~ao consti-
tuem uma informa�c~ao de primeira m~ao. Em que tipo
de fonte ele baseou-se? N~ao o sabemos. (...)

Basta um pouco de bom senso para perceber que esse
m�etodo de medida de volume n~ao pode funcionar. Su-
ponhamos que a coroa do rei tivesse um diâmetro da
ordem de 20 cm. Ent~ao, seria preciso utilizar um re-
cipiente com raio superior a 10 cm, cheio de �agua, e
medir a mudan�ca de n��vel ou a quantidade de l��quido
derramado quando a coroa fosse colocada l�a dentro. Su-
ponhamos que a massa da coroa fosse da ordem de 1 kg
e que a sua densidade (por causa da falsi�ca�c~ao) fosse
de 15 g/cm3 (um valor intermedi�ario entre a densidade
do ouro e a da prata). Seu volume seria ent~ao de 67
cm3. Colocando essa coroa no recipiente cheio de �agua,
cuja abertura teria uma �area superior a 300 cm2, o n��vel
do l��quido subiria uns 2 mil��metros. �E pouco plaus��vel
que fosse poss��vel medir essa varia�c~ao de n��vel ou medir
a quantidade de l��quido derramado com uma precis~ao

su�ciente para chegar a qualquer conclus~ao, por causa
da tens~ao super�cial da �agua. Se o recipiente estivesse
totalmente cheio, ao mergulhar a coroa dentro dele, po-
deria cair uma quantidade de l��quido muito maior ou
muito menor do que o volume da coroa (ou mesmo n~ao
cair nada). Portanto, �e �sicamente pouco plaus��vel que
Arquimedes pudesse utilizar esse tipo de m�etodo."

Conta-se que, noutra vez, um navio, constru��do para
o rei Hier~ao, era pesado demais para ser lan�cado ao mar,
mas Arquimedes, com uma combina�c~ao de alavancas e
polias, realizou a tarefa, maravilhando o rei.

A maioria dos mitos que cercam Arquimedes, en-
tretanto, reside na sua brilhante luta em impedir que
Siracusa fosse tomada pelos romanos. Al�em de f��sico e
matem�atico not�avel, Arquimedes foi tamb�em um enge-
nheiro criativo, que por três anos, com as suas inven�c~oes
bal��sticas, adiou a tomada de Siracusa pelos romanos.

Arquimedes j�a era um anci~ao de 74 anos quando
foi convocado a colocar em pr�atica todo seu conheci-
mento nos ramos da matem�atica e da f��sica para defen-
der Siracusa. Naquele ano de 213 a.C., desenvolvia-se
a Segunda Guerra P�unica e os romanos se esfor�cavam
por dominar todo o Mediterrâneo, somando for�cas na
guerra contra os cartagineses. Siracusa era um base im-
portante na Sic��lia e o comandante Marcelo foi incum-
bido de tomar rapidamente a cidade. Sua frota logo se
postou �a frente dos muros da cidade e descarregou uma
chuva de pedras e echas sobre os soldados da linha de
defesa. Em seguida, ergueu-se um largo conjunto de
escadas, destinado a permitir o desembarque r�apido e
massivo de soldados. Naquele momento, no entanto,
o ex�ercito local, dotado de engenhos desenvolvidos por
Arquimedes, reagiu violentamente ao ataque.

Diz-se que Arquimedes teria constru��do catapultas
que dilaceraram os navios romanos, lan�cando-lhes pe-
dras de cerca de 50 quilogramas (dispararam tamb�em
pe�cas de betume em chamas que incendiaram v�arios
barcos advers�arios); noutro ataque, teria montado no
litoral uma m�aquina semelhante a um moderno guin-
daste, provida de uma enorme garra de ferro locomotora
que \abra�cava" os navios romanos. Quando os navios
�caram a uma distância su�ciente, a garra foi acionada:
subiu aos c�eus, desceu sobre os navios, aprisionou-os e
os elevou de forma abrupta a at�e 10 metros acima da li-
nha da �agua. Para terror dos soldados romanos, a garra
deixou cair suas presas, fazendo os navios despencarem
no mar, todos tortos e estra�calhados, afundando em
poucos minutos.

O comandante Marcelo bateu em retirada e, em dis-
curso direcionado aos soldados, comparou os engenhos
de Arquimedes a um gigante de cem bra�cos. O novo
plano colocado em pr�atica pelos romanos consistia em
sitiar a cidade e vencer os gregos pela fome. Outras
investidas infrut��feras se sucederam, at�e que os espi~oes
romanos anunciaram uma rara oportunidade de ataque.
Os defensores baixaram a guarda depois de uma festa
em honra da deusa Artemisa. Embriagados e cansados,
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foram �nalmente derrotados.
Arquimedes foi morto por um soldado romano, ape-

sar das ordens de Marcelo para que o geômetra fosse
poupado. Porque n~ao ignoravam quem era Arquime-
des, os romanos o enterraram com honras e, em seu
t�umulo, puseram as suas �guras favoritas, a esfera e
o cilindro. Diz-se que Marcelo reservou para si, como
parte do saque, engenhosos planet�arios que Arquime-
des tinha constru��do para representar os movimentos
dos corpos celestes.

A mais fant�astica de todas as lendas, (e que
aqui ser�a discutida) diz respeito aos famosos espelhos
ust�orios. O s�abio grego salvou a sua cidade incendiando
a frota romana com raios solares concentrados por es-
pelhos postos na costa. Teria ele utilizado um �unico
e enorme espelho para isso ou v�arios espelhos meno-
res? Se usou v�arios espelhos, quantos de um metro
quadrado, por exemplo, seriam necess�arios para incen-
diar uma por�c~ao de madeira escura a cem metros de
distância em menos de um minuto? Os espelhos deve-
riam ser curvos ou planos?

Primeiramente deve-se observar que os espelhos
existentes na �epoca eram de bronze polidos com areia,
n~ao sendo poss��vel conseguir imagens muito n��tidas.
Apenas em 1291 os espelhos de vidro foram inventa-
dos. Apesar do vidro j�a ser conhecido pelos eg��pcios
desde 2500 a.C., ningu�em ainda tivera a id�eia de us�a-lo
como espelho. Assim, Arquimedes s�o pôde ter utilizado
escudos de bronze polidos.

Se os espelhos fossem planos, Arquimedes teria tido
di�culdades em concentrar os raios solares de maneira a
queimar rapidamente um objeto, a n~ao ser que a quanti-
dade de espelhos utilizada tenha sido consider�avel. Este
problema �caria resolvido se ele tivesse usado espelhos
côncavos. Surge, por�em, um novo problema: o foco dos
espelhos côncavos �e �xo, e os navios eram alvos m�oveis.
Assim, os espelhos s�o seriam e�cientes dentro de uma
certa distância.

Homens ilustres discutiram a veracidade da hist�oria
dos espelhos: Descartes n~ao lhe dava cr�edito, Galileu
sim. Ao longo da Hist�oria, foram feitos v�arios testes
para veri�car se a proeza de Arquimedes seria poss��vel
na pr�atica:

Na obra \Grande arte da luz e da sombra", de
1646, o padre jesu��ta alem~ao Athanasius Kircher3 [1602
- 1680] relatou as experiências que fez com espelhos
planos e discutiu essa suposta fa�canha de Arquimedes.
Ele constatou que, com cinco espelhos planos dispos-

tos apropriadamente, obt�em-se um calor \quase into-
ler�avel" a mais de cem p�es (33 metros) de distância.
Com mais espelhos, os efeitos tornam-se impressionan-
tes. Kircher, al�em disso, foi �a pr�opria cidade de Sira-
cusa e deduziu que Arquimedes n~ao tinha necessidade
de um espelho de longo alcance. Ele sabia que um es-
pelho parab�olico s�o seria e�caz se o navio visado esti-
vesse situado exatamente no foco e �casse im�ovel. Essas
condi�c~oes eram dif��ceis de preencher. Por isso, ele con-
cluiu que Arquimedes teria atingido mais facilmente seu
objetivo com uma bateria de espelhos planos4.

Em 1747, Georges Louis Leclerc, conde de Bu�on5.
[1707 - 1788] realizou v�arias experiências em Paris para
tentar concluir alguma coisa sobre os espelhos ardentes
de Arquimedes. Numa delas, utilizando apenas 98 es-
pelhos incendiou \uma prancha forrada com betume e
enxofre, colocada a 150 p�es de distância" (cerca de 50
m). E ainda \o Sol estando muito fraco e encoberto,
foi poss��vel chamuscar com 154 espelhos uma prancha
forrada com betume a 150 p�es de distância." Noutra
experiência utilizou um espelho composto por 168 vi-
dros planos medindo 6 polegadas por 8 (cerca de 15 cm
por 20 cm). Ele conta que \no dia 10 de abril, depois de
meio-dia, com um sol claro, conseguimos incendiar uma
t�abua de pinho forrada de betume, a 150 p�es (cerca de
50 m) com apenas 128 espelhos. Ela se inamou ins-
tantaneamente em toda a extens~ao do foco, que media
aproximadamente 16 polegadas (cerca de 40 cm) na-
quela distância." J�a com 148 espelhos, \o fogo foi t~ao
violento que foi preciso mergulhar a prancha na �agua
para apag�a-lo". Em mais uma experiência, o foco es-
tando a 20 p�es de distância, \conseguimos derreter com
45 espelhos um grande vaso de estanho que pesava cerca
de seis libras; e com 117 espelhos derretemos lâminas
�nas de prata e tornamos rubra uma placa de zinco".
Ap�os todas essas experiências, sobre o feito de Arqui-
medes, Bu�on concluiu: \Devo conceder a Arquimedes
e aos antigos a gl�oria que lhes �e devida; �e certo que
Arquimedes pôde fazer com espelhos de metal o que �z
com espelhos de vidro."

As experiências de Bu�on tiveram vasta repercuss~ao
na �epoca, como registra o Grande dicion�ario universal,
de Pierre Larousse, da segunda metade do s�eculo 19:
gra�cas a Bu�on, a rea�c~ao foi completada, desmentindo
a tese de Descartes, que declarara serem imposs��veis os
espelhos de Arquimedes".

3Kircher ganhou reputa�c~ao europ�eia pela sua erudi�c~ao e tamb�em por possuir uma viva imagina�c~ao (escreveu um livro de �c�c~ao sobre
viagens interplanet�arias). Estudou os hier�oglifos eg��pcios e traduziu v�arios nomes �arabes de estrelas. Freq�uentemente �e atribu��da a
Kircher a inven�c~ao da lanterna m�agica, sem a qual o cinema n~ao teria nascido. Descrita pela primeira vez em \Grande arte da luz e da
sombra", a lanterna m�agica �e uma invers~ao da câmara escura. Enquanto na câmara escura as imagens se projetam de fora para dentro,
na lanterna m�agica elas o fazem de dentro para fora.

4 �A falta da obra original, valemo-nos do depoimento de Pierre Thuillier[3].
5Bu�on foi um c�elebre naturalista francês e um dos mais ilustres escritores. Seus dois grandes m�eritos foram o desenvolvimento sem

igual por ele dado ao Jardim do Rei (atual Jardim botânico e Zool�ogico) do qual foi diretor a partir de 1739, e a reda�c~ao, ou pelo menos
a dire�c~ao geral, da obra \Hist�oria natural geral e particular" (44 volumes de 1749 a 1804, v�arios dos quais p�ostumos). Muitos outros
assuntos interessavam a Bu�on, que foi industrial [1767 - 1780], tradutor de Hales e de Newton, inventor da lente graduada para far�ois,
precursor da teoria da evolu�c~ao e das pesquisas paleontol�ogicas, bem como e�ciente homem de neg�ocios.
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Em 1973 o engenheiro grego Ioannis Sakkas utilizou
como espelhos superf��cies de dimens~oes compar�aveis �as
dos escudos dos soldados gregos (cada um com cerca
de 1,7 0,70 m). Para n~ao se distanciar muito da re-
alidade hist�orica, cuidou at�e de modi�car a superf��cie
de seus pain�eis de vidro, recobrindo-os com uma �na
pel��cula de bronze n~ao muito polida. Depois de pre-
parar desta forma sessenta e seis \escudos-espelhos",
con�ou-os a seus ajudantes, que, no Pireu, concentra-
ram os raios solares sobre um modelo reduzido de galera
(comprimento: 3,60 m), que utuava a cerca de 50 m de
distância. Quando os homens puseram os espelhos na
posi�c~ao indicada, em dois minutos o barco incendiou-
se e em poucos segundos foi consumido pelas chamas.
Pode-se dizer ent~ao que Arquimedes tinha condi�c~oes de
realizar a proeza, tanto porque algumas das galeras ro-
manas em Siracusa estavam ligadas entre si, para servir
de suporte �as sambucas (um tipo de torre destinada ao
assalto das forti�ca�c~oes). Tais conjuntos, pouco m�oveis
e vulner�aveis, teriam certamente constitu��do um bom
alvo para os espelhos incendi�arios.

Ainda assim, os cientistas britânicos Allan Mills e
Robert Clift, da Universidade Leicester resolveram re-
alizar mais testes pr�aticos para veri�car se tal artif��cio
de defesa seria realmente poss��vel. Conseguiram reunir
440 pe�cas de espelho (cada uma com um metro qua-
drado) em uma encosta. O calor produzido foi capaz
de incendiar uma t�abua a 50 metros de distância. Eles
atentaram para o fato que, mesmo se Arquimedes ti-
vesse conseguido a proeza, a chama poderia ser facil-
mente apagada com um balde d'�agua jogado por um
soldado romano. No trabalho \Reections on the bur-
ning mirrors of Archimedes, with a consideration of the
geometry and intensity of sunlight reected from plane
mirrors", publicado por eles no \European Journal of
Physics", em 1992, os cientistas a�rmam que para in-
cendiar apenas um barco romano utilizando um �unico
espelho Arquimedes necessitaria de um espelho de 420
metros quadrados, imposs��vel de se construir na �epoca!

Tais pesquisadores esqueceram, no entanto, de aten-
tar para dois fatos: primeiro, os registros hist�oricos
existentes n~ao a�rmam que Arquimedes mirou na ma-
deira dos barcos romanos. Estes utilizavam velas, e
pano �e muito mais f�acil de se queimar do que madeira;
segundo, o elemento surpresa. Saberiam os romanos
se defender de um fenômeno que eles n~ao conheciam?
Como podiam explicar o fato de seus barcos queimarem
aparentemente sem motivo algum? Certamente �caram
desnorteados, e esse era mais um trunfo de Arquime-
des. Sobre esta quest~ao, diz Pierre Thuillier[3] no seu
livro \De Arquimedes a Einstein":

\Incendiar ou semear o pânico?".

Pode-se tamb�em inventar numerosas variantes. E

imaginar, entre outras coisas, que os espelhos ardentes
n~ao serviram essencialmente para incendiar os navios
mas para atemorizar e confundir os marinheiros...

Mais tarde, alguns historiadores teriam embelezado
um pouco as coisas. Um epis�odio secund�ario foi ent~ao
ampliado a ponto de constituir um experimento ma-
ravilhoso, digno do `divino Arquimedes'. Esta inter-
preta�c~ao, ali�as, n~ao �e nova. �E encontrada, por exem-
plo, no historiador D. E. Smith6: `N~ao h�a nada de
improv�avel na id�eia de que Arquimedes tenha podido
usar seus espelhos ardentes pelo menos na id�eia de tor-
nar a situa�c~ao insustent�avel para os soldados roma-
nos'. Louis Figuier7, no s�eculo XIX, tinha dito isso
em termos semelhantes: `Somos da opini~ao de que �e
com raz~ao que se atribui a Arquimedes o emprego de
espelhos planos ou côncavos para perturbar, sen~ao para
incendiar, a frota de Marcelus'. Caso isso tenha acon-
tecido, o silêncio do historiador Pol��bio est�a explicado:
os espelhos ardentes desempenharam apenas um papel
acess�orio, e ele n~ao teria se detido em coment�a-los."

J�a Adonias Filho[1] d�a a seguinte vers~ao em \A vida
de Arquimedes: o maior dos s�abios da Antig�uidade":

\Muralha pesada e grossa protegia Siracusa por
terra. Arquimedes, e para que os inimigos n~ao perce-
bessem, ordenou o maior refor�co na parte interior, por
dentro, com centenas de homens nesse trabalho dia e
noite. Essa muralha tinha a espessura m�edia de cinco
metros que aumentava o dobro nos contrafortes. Cons-
tru��ra-se, em sua parte superior, um parapeito grosso
com seteiras que tamb�em se viam a pouca distância do
solo e na altura de um homem. Existiam v�arias fen-
das encobertas por folhas de carvalho que, j�a bastante
s�olidas, foram refor�cadas com trancas de ferro. Uma
folha larga, tamb�em de ferro, cobria o port~ao pelo lado
de fora.

Escavou-se um fosso largo e profundo e para ele des-
viaram as �aguas de um riacho. E, no fundo desse fosso,
por sugest~ao de Arquimedes, encravaram estacas ponti-
agudas que impediriam que os inimigos os franqueassem
a nado. Estenderam-se cordas entre uma e outra estaca
de madeira que, quem quer que se lan�casse �a �agua, n~ao
sairia com facilidade de semelhante labirinto. E, al�em
disso, cavaram-se diversos fojos8 em sua proximidade
onde puseram estacas pontiagudas que muito bem se
dissimulavam na cobertura de caules que ligeira camada
de terra ocultava.

Aproximar-se da muralha, pois, era uma tarefa ar-
riscada e di�c��lima quanto mais que outras precau�c~oes
foram tomadas. Ergueram-se, por exemplo, v�arias fo-
gueiras, com abundante provis~ao de lenha, e ao lado pu-
seram enormes caldeir~oes para que, no momento opor-
tuno, neles se esquentasse o azeite. Arquimedes fez
instalar aparelhos estranhos - projetores de bronze po-
lido que concentravam e projetavam raios de sol em um

6SMITH, D. E., History of mathematics, Dover, 1958 (1a edi�c~ao 1923), v. 1, p. 111 - 112.
7FIGUIER, Louis. \Vie des Savants illustres. Savants de l'Antiquit�e", Libraire internationale (Paris) 1866, p.242
8Fojo: Cova disfar�cada e cheia de estrepes e pontas para apanhar o inimigo.
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�unico foco - que, em sua proje�c~ao de luz e ca-
lor, abria queimaduras nos soldados. E, para aumentar
os seus efeitos, dotou-os de movimento ao redor de um
eixo e com al�ca na parte posterior, atrav�es da qual se
tornava f�acil gir�a-los. Concentravam-se facilmente os
raios solares, apesar da mobilidade dos atacantes, sobre
qualquer um deles. E, considerando as defesas j�a ergui-
das nas imedia�c~oes da muralha, Arquimedes calculou o
foco dos espelhos de proje�c~ao para que alcan�cassem uma
distância de sessenta e oito côvados9.

- H�a apenas um inconveniente - ele disse, explicando
- e �e que s�o podemos coloc�a-los na muralha que d�a para
o Sul. As partes Oeste e Norte, porque n~ao recebem os
raios solares, n~ao ser~ao bene�ciadas.

Os famosos e lend�arios espelhos de Arquimedes. �E
certo, por�em, que n~ao os empregou contra a armada ro-
mana porque, para ter algum resultado, necessitaria de
tempo razo�avel com as naus, im�oveis, na espera. Mas,
ao contr�ario, armas terr��veis eram os espelhos contra
os soldados da infantaria e cavalaria que avan�cassem
contra a muralha. E, quando n~ao matavam homens e
animais, queimava-os ou cegava-os, gerando o pânico e
o medo."

Assim, �ca a pergunta: Arquimedes incendiou a
frota romana? H�a evidências contra e a favor da re-
aliza�c~ao desse feito. Diz a lenda que o s�abio teria tido
conhecimento da capacidade dos espelhos em concen-
trar os raios solares quando, sentado em seu jardim,
come�cou a sentir calor em uma das pernas. Olhando
para ela, viu um c��rculo de luz queimante projetado
nela. Tal c��rculo provinha de um escudo de bronze que
estava apoiado numa coluna de p�ortico, todo reluzente
de sol. Assim, at�e a descoberta dessa propriedade dos
espelhos est�a envolta num ap�ologo.

Se algum dia for con�rmado que Arquimedes e
em seguida Proclo, o primeiro em Siracusa e o se-
gundo em Constantinopla, constru��ram poderosos es-
pelhos c�austicos, n~ao h�a porquê se surpreender, especi-
almente no caso do s�abio de Siracusa. �E incontest�avel
que o engenheiro, f��sico, geômetra e matem�atico Ar-
quimedes era imaginativo e habilidoso. Fabricou mo-
delos mecânicos reproduzindo a marcha dos planetas
e escreveu um tratado (hoje perdido) sobre o assunto.
Ningu�em contesta, ao que parece, que tenha tamb�em
constru��do catapultas, guindastes e outros engenhos
com a �nalidade de erguer cargas enormes. Por que
seus dons inventivos n~ao lhe teriam servido para elabo-
rar uma arma incendi�aria?

Para �nalizar, do que foi exposto conclui-se que:
a) Arquimedes tinha condi�c~oes, ainda que rudimen-

tares, de realizar a fa�canha.
b) Se realizou a fa�canha, Arquimedes n~ao utilizou

um �unico e grande espelho.
c) Provavelmente utilizou espelhos planos no lugar

de côncavos, ou talvez (por que n~ao?) uma bateria
mista de espelhos (planos e côncavos.)

d) Se mirou os raios solares nos navios, mirou-os
nas velas deles, e n~ao na madeira (pois esta seria a ati-
tude mais l�ogica a ser feita). �E prov�avel que os raios
luminosos tamb�em tenham ofuscado os soldados roma-
nos e que o pr�oprio fogo das velas tenha chamuscado a
madeira dos navios.

III Galileu, mitos e con-

trov�ersias

H�a três hist�orias famosas que cercam Galileu. A pri-
meira diz que ele teria descoberto a lei do isocronismo
das oscila�c~oes pendulares ao observar um lustre ba-
lan�cando; a segunda, que ele, para provar a lei da queda
simultânea dos corpos, teria soltado ao mesmo tempo
v�arios objetos do alto da Torre de Pisa (at�e mesmo
uma bala de canh~ao e uma pena, e veri�cado que ha-
viam chegado juntas ao solo!); a terceira, que ele teria
murmurado \Eppur, si muove", depois de ter sido obri-
gado a negar o sistema heliocêntrico diante do Tribunal
da Inquisi�c~ao.

A primeira lenda, a do lustre, �e bem poss��vel que
seja verdadeira. Sabe-se que Galileu, como crist~ao,
costumava ir a Igrejas rezar. Aos 19 anos, ele teria
recebido na Universidade de Pisa a visita do pai, Vi-
cenzo, que tendo sido noticiado de seu p�essimo desem-
penho na medicina (mat�eria que a princ��pio Galileu de-
veria estudar com prioridade), fora pedir explica�c~oes.
Galileu revelou-lhe, ent~ao, que n~ao estava interessado
na medicina e que preferia muito mais matem�atica e
f��sica. Vicenzo voltou para Floren�ca, onde morava, na-
quela mesmo dia, decepcionado pelo �lho ter trocado a
medicina, que ele julgava uma ciência nobre, pela ma-
tem�atica, para ele uma ciência de sonhadores, deixando
Galileu triste e sem dinheiro.

Pouco ap�os a ida do pai, Galileu resolveu entrar
na catedral de Pisa para rezar. Nela, alguns oper�arios
estavam trabalhando num canto afastado do templo,
erguendo um monumento ao t�umulo de um cardeal fa-
lecido recentemente. Galileu notou que um lustre sus-
penso, no qual algum dos oper�arios segurando uma viga
devia ter esbarrado enquanto passava, oscilava lenta-
mente, e que as oscila�c~oes, embora fossem diminuindo
pouco a pouco de amplitude, duravam sempre o mesmo
tempo, fato que pôde comprovar contando suas pr�oprias
pulsa�c~oes. Fez, assim, a primeira de uma s�erie de des-
cobertas que se seguiriam: o isocronismo das oscila�c~oes
pendulares, que logo proporia para ser utilizada na re-
gulariza�c~ao dos rel�ogios.

H�a, por�em, v�arias vers~oes da cena do lustre. Eis
como a descreve James Reston J�unior[4], na p�agina 33
de seu livro \Galileu, uma vida":

\Ao que se diz, o estudante (Galileu) assistia ao
servi�co religioso num domingo na catedral, quando sua

9Côvado: Medida de comprimento equivalente a 0,66 m.
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mente se desviou das v�esperas monoc�ordias e seu olhar
topou com uma lanterna decorativa, pendurada por um
longo �o do teto lacunar no centro da nave. A chama
da lanterna tremeluzia com a corrente de ar dentro da
grande igreja, e a lanterna oscilava constantemente,
de um lado para o outro, com a regularidade da...
pulsa�c~ao! Ecco! (...).

Essa foi a primeira lenda em torno de Galileu".

Quanto �a segunda lenda, a maioria dos historiado-
res tende a consider�a-la fantasiosa. Teria Galileu real-
mente lan�cado pesos da Torre de Pisa? Fez algumas ex-
periências nesse sentido, decerto: deixou bolas de peso
diferente rolarem numa inclina�c~ao suave. Eis a des-
cri�c~ao de uma experiência feita por ele, no livro \Dis-
cursos e demonstra�c~oes matem�aticas sobre duas novas
ciências", de 1638:

\Em uma r�egua, ou mais exatamente uma viga de
madeira, medindo cerca de seis metros de comprimento
e com a espessura de três dedos, cavamos um pequeno
canal com pouco mais de um dedo, perfeitamente re-
til��neo; em seguida o guarnecemos com uma folha de
pergaminho bem lustrosa, para torn�a- lo o mais escor-
regadio poss��vel, e deixamos correr sobre ele uma bola
de bronze bem duro, perfeitamente redonda e polida.
Colocando ent~ao o aparelho numa posi�c~ao inclinada e
elevando uma das extremidades a 50 cm ou um me-
tro acima do horizonte, n�os deixamos, como j�a disse,
a bola rolar sobre o canal (...) anotando o tempo ne-
cess�ario para uma descida completa. A experiência foi
repetida v�arias vezes, a �m de determinarmos exata-
mente a dura�c~ao do tempo, mas sem que nunca des-
cobr��ssemos uma diferen�ca superior �a d�ecima fra�c~ao de
um batimento de pulso. Depois de colocar a bola no lu-
gar e tomar essa primeira medida, faz��amos com que
ela descesse somente a quarta parte do canal; o tempo
medido era sempre e rigorosamente igual �a metade do
tempo precedente. Em seguida, variamos a experiência,
comparando o tempo necess�ario para percorrer a me-
tade e os dois ter�cos , ou três quartos, ou uma outra
fra�c~ao; repetindo essa experiência mais de cem vezes,
veri�camos sempre que os espa�cos percorridos estavam
entre si como os quadrados dos tempos, fosse qual fosse
a inclina�c~ao do plano, ou seja, do canal pelo qual se
fazia descer a bola."

A situa�c~ao �e semelhante �aquela dos corpos pesados
caindo verticalmente, mas �e de mais f�acil observa�c~ao,
porque as velocidades desenvolvidas s~ao menores. A
mensura�c~ao de Galileu indicava que todos os corpos au-
mentavam sua velocidade �a mesma raz~ao, independente
do peso de cada um. N~ao h�a quase nada que indique
que ele atirou objetos da famosa Torre de Pisa. Apesar
disso, escreve James Reston J�unior[4], na p�agina 50 de
sua biogra�a \Galileu, uma vida":

\Ele (Galileu) subiu na Torre de Pisa. A ousa-
dia dessa id�eia estava em seu car�ater �obvio - por�em
ningu�em antes dele havia pensado nela ou ousara tent�a-
la. O problema residia em medir o grau de queda livre.
Haveria melhor lugar para conduzir a experiência do
que esse monumento pr�oximo �as imperfei�c~oes huma-
nas? Se Arist�oteles argumentava que uma bola de cem
libras caindo de uma altura de cem c�ubitos atinge o solo
antes que outra bola de uma libra tenha descido uma
distância de um c�ubito, qu~ao f�acil seria con�rmar ou
abalar essa assertiva. (Cem c�ubitos eq�uivalem a 58,4
metros; a Torre de Pisa mede 54 metros.)

Subindo a escada de caracol, ele carregou bolas de
diferentes pesos e medidas - de chumbo e �ebano, talvez
at�e de ouro e p�or�ro e cobre. Mais tarde, ele imaginaria
a diferen�ca entre as trajet�orias de um ovo de galinha e
de um ovo de m�armore. Diz a lenda que ele apregoou
sua demonstra�c~ao amplamente, atraindo uma multid~ao
entusiasmada de estudantes e professores. Emergindo
expansivamente no topo, entre pilastras e prec�arias ar-
cadas abertas, ele representou para sua multid~ao. Ele
foi aclamado clamorosamente. Estranhas vaias despon-
taram entre as aclama�c~oes, pois a maioria da turba sem
d�uvida esperava testemunhar um �asco. Havia algo na
torre que parecia atrair os excêntricos e os exibicionis-
tas. Quem era aquele jovem gênio, aquele radical, para
desa�ar n~ao apenas as autoridades no campo, mas o
pr�oprio Arist�oteles? Talvez se assemelhasse ao cor-
cunda que supostamente constru��ra a torre inclinada-
mente para alardear sua pr�opria deformidade!"

O fato �e que o pr�oprio Galileu n~ao escreveu sobre
essa experiência. A lenda originou-se de alguns trechos
que o primeiro bi�ografo de Galileu, Vicente Viviani10

[1622- 1703], escreveu.

Alguns historiadores pensam que Viviani teria for-
jado a hist�oria. Outros, que Galileu, contando suas
aventuras a Viviani, teria inventado hero��smos de ju-
ventude. Na verdade, foram os bi�ografos românticos
que insistiram na hist�oria da Torre de Pisa. A bem
da verdade, embora Galileu n~ao tenha descrito sua su-
posta experiência de forma clara �a �epoca, fê-lo indire-
tamente mais tarde. Em \Discursos e demonstra�c~oes
matem�aticas sobre as duas novas ciências"11, de 1638,
h�a a seguinte passagem:

\Digo que as bolas atingem o solo ao mesmo tempo.
Ao fazer a experiência, você descobre que, quando a
massa mais pesada toca o solo, a mais leve est�a dois
dedos mais distante. Agora você est�a enfatizando meu
min�usculo erro, enquanto se esquece do grande erro de
99 c�ubitos de Arist�oteles"

Mais adiante nessa obra, ele diria que bolas de ouro,
chumbo, cobre e p�or�ro de mesmo peso revelariam ape-
nas diferen�cas ��n�mas no tempo de chegada quando jo-

10Viviani tinha 17 anos quando passou a estudar com Galileu, em 1639.
11Nesta obra Galileu volta a escrever na forma de um di�alogo entre três personagens: Simpl��cio (que encarna a �loso�a tradicional,

herdada em especial de Arist�oteles); Sagredo (um homem de mente aberta) e Salviati (que encarna o pr�oprio Galileu). A primeira vez
que Galileu havia feito isso foi no livro \Di�alogo concernente aos dois principais sistemas do mundo", de 1632.
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gadas de torres. Assim, parece que Galileu teria re-
alizado uma experiência envolvendo pesos jogados de
torres. O historiador francês de origem russa Alexan-
dre Koyr�e [1822 - 1964], contudo, em sua obra \Estudos
Galileanos" [1940], a�rma que tais descri�c~oes n~ao pas-
sam de um exerc��cio mental de Galileu, uma experiência
imagin�aria: se a resistência do ar fosse removida, ou se
as bolas ca��ssem no v�acuo - postulou Galileu - cairiam
exatamente na mesma velocidade!

Essa �e a opini~ao de Koyr�e. �E necess�ario repetir:
opini~ao. At�e hoje nenhum historiador provou a fantasia
dessa lenda. O assunto ainda �e suscet��vel de discuss~oes.
Pode-se dizer com certeza, por�em, que �e falsa a hist�oria
em que Galileu teria lan�cado uma pena e uma bala de
canh~ao do alto da Torre de Pisa para provar a queda
simultânea dos corpos. Tal experiência s�o poderia dar
certo no v�acuo!

Para completar a an�alise desse mito, �e posto aqui
um texto de Richard Brennan[5], encontrado a partir
da p�agina 20 de seu livro \Gigantes da F��sica", que
bem mostra a importância das experiências do s�abio
italiano (Brennan descrê da lenda da torre):

\Segundo uma hist�oria interessante, que infeliz-
mente n~ao passa de um mito, Galileu deixou cair obje-
tos de diferentes pesos da inclinada Torre de Pisa para
demonstrar que cairiam sobre a terra na mesma veloci-
dade. Essa hist�oria n~ao �e mencionada por Galileu em
nenhuma de suas anota�c~oes; na verdade, foi atribu��da
a ele anos mais tarde. Seja como for, o experimento,
tivesse ele sido efetuado, n~ao teria tido os resultados
presumidos, porque objetos de diferentes pesos s�o cai-
riam na mesma marcha no v�acuo.

O que Galileu de fato fez foi estudar como os ob-
jetos se movem, n~ao deixando que ca��ssem livremente
da torre ou de qualquer outro lugar, mas usando um
plano inclinado. Fazendo bolas de diferentes pesos ro-
larem por um plano inclinado abaixo, tornou o movi-
mento mais lento at�e o ponto em que podia medi-lo.
N~ao era um experimento perfeito porque havia atrito
envolvido e objetos mais pesados seriam mais afetados
que outros mais leves. Galileu fez o poss��vel para eli-
minar esse fator, polindo a t�abua inclinada at�e deix�a-la
lustrosa. Come�cou com uma inclina�c~ao suave e em se-
guida repetiu o experimento com inclina�c~oes crescentes,
at�e que a velocidade se tornou grande demais para ser
medida com alguma precis~ao. Galileu foi capaz de ex-
trapolar os resultados desses experimentos com declives,
concebendo um experimento hipot�etico mental para con-
jeturar o que ocorreria a objetos numa queda livre. Des-
cobriu que um objeto em queda n~ao cai simplesmente -
ele cai cada vez mais depressa ao longo do tempo. Em
outras palavras, ele se acelera, e a acelera�c~ao (aumento
de velocidade) �e constante. Al�em disso, Galileu obser-
vou que a taxa de aumento da velocidade �e a mesma
para todas as esferas, seja qual for seu peso ou tama-
nho. Sendo um matem�atico, expressou todas as suas
conclus~oes numa f�ormula que �e conhecida como a Lei

da queda dos corpos. N~ao precisamos detalhar a ma-
tem�atica ou a f�ormula, mas cabe simplesmente assina-
lar que hoje se considera que as observa�c~oes e dedu�c~oes
de Galileu deram in��cio �a ciência da mecânica e que
tiveram enorme inuência sobre Isaac Newton".

Outro mito a�rma que Galileu, ap�os abjurar ajoe-
lhado as suas id�eias perante a Inquisi�c~ao, teria se le-
vantado e dito: \Eppur, si muove", isto �e, \No entanto
(a Terra) se move". Isso �e inven�c~ao de um bi�ografo
romântico. A primeira men�c~ao a essa cita�c~ao est�a num
livro editado na Fran�ca em 1789. �E falsa, portanto,
essa hist�oria. Constitui um fato, por�em, que intima-
mente Galileu nunca renegou suas id�eias.

Tamb�em �e �c�c~ao que Galileu tenha passado pela tor-
tura. Sempre foi tratado como um grande senhor. Os
instrumentos de tortura nem chegaram a lhe ser mos-
trados, como era de praxe na �epoca. Em 1755, o francês
Pierre Est�eve, no seu livro Hist�oria da Astronomia, es-
creveu que a Inquisi�c~ao furou-lhe os olhos. Est�a certo
que Galileu �cou cego, mas n~ao por esse motivo, e sim
porque adquiriu catarata.

Por �m, in�umeros livros de divulga�c~ao cient���ca di-
zem que, apesar de Galileu n~ao ter sido o inventor da
luneta, tem o m�erito de ter sido o primeiro a apont�a-la
para o c�eu. Isso, por�em, �e uma informa�c~ao equivocada.
O primeiro homem a apontar uma luneta para os c�eus
foi um inglês chamado Thomas Harriot [1560 - 1621], o
primeiro cart�ografo da Lua, contemporâneo de Galileu,
que n~ao publicou suas observa�c~oes [11].

IV A ma�c~a de Newton

Talvez a mais famosa de todas as lendas que envol-
vem os grandes cientistas seja esta: a ma�c~a de Newton.
Como toda hist�oria consagrada pelo tempo, existem al-
gumas variantes que cercam essa lenda (alguns dizem
que a ma�c~a caiu na cabe�ca do cientista, outros, aos p�es
dele, por exemplo) mas a vers~ao mais comumente con-
tada �e a seguinte: conta-se que Newton estava sentado
certo dia sob uma macieira e um fruto dessa �arvore
caiu em sua cabe�ca. O epis�odio teria dado a Newton
imediata compreens~ao da for�ca universal da gravidade.

Essa, sem d�uvida, �e a mais fantasiosa de todas as
vers~oes, e, ao inv�es de enaltecê-lo, faz de Newton um
completo est�upido, pois era necess�ario uma ma�c~a cair
na cabe�ca dele para ele descobrir que existe uma for�ca
dominante no Universo? Ele por acaso n~ao via as coi-
sas ca��rem? N~ao poderia ter deduzido isso de outras
maneiras n~ao t~ao esdr�uxulas?

Este artigo n~ao visa questionar o intelecto de New-
ton e sim analisar at�e onde pode haver verdade nesse
epis�odio, bem como mostrar as controv�ersias do mesmo.

Esse epis�odio tornou-se famoso por dois motivos:
primeiro, porque aconteceu com um gênio (Newton),
que morreu rico e consagrado mundialmente; segundo,
porque foi contado por um homem famoso, o �l�osofo
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francês Voltaire [1694 - 1778], que a�rmou ter ouvido a
hist�oria de uma sobrinha de Newton. Voltaire narra o
fato no seu livro \Filoso�as de Newton", de 1738:

\Um dia no ano de 1666, Newton, ent~ao em sua
fazenda, vendo uma fruta cair de uma �arvore, segundo
me disse sua sobrinha, Mme. Conduit, come�cou a me-
ditar profundamente sobre a causa que atrai todos os
corpos na dire�c~ao do centro da Terra".

Alguns eminentes astrônomos como Carl Sagan[6]
[1934 - 1996], negavam qualquer veracidade nessa
hist�oria. Na sua obra \Os planetas", escrita conjunta-
mente com Jonathan Norton Leonard, lê-se na p�agina
15:
A Lua, um corpo que cai

\Newton n~ao descobriu a gravita�c~ao observando a
queda de uma ma�c~a nem sendo por ela atingido con-
forme reza a lenda popular. As leis relativas �a queda
dos corpos haviam sido amplamente estudadas, mas se
aplicavam somente �a superf��cie da Terra. N~ao havia
id�eia da gravita�c~ao como for�ca universal, afetando to-
dos os objetos, onde quer que se encontrassem. Evi-
dentemente, raciocinava-se na �epoca que tais leis n~ao
se aplicavam aos corpos celestes, pois eles n~ao caem
para a Terra. Newton mostrou seu gênio utilizando as
leis das quedas dos corpos para a Lua, que n~ao ca��a.

Viu por experiência que um objeto atirado hori-
zontalmente segue trajet�oria tanto menos curva quanto
mais velocidade tenha. Newton raciocinou que talvez a
velocidade da Lua, cerca de 3700 quilômetros por hora,
fosse su�ciente para fazê-la seguir sua conhecida tra-
jet�oria, a despeito da tendência para cair, como ou-
tros objetos. Em uma inspirada estimativa baseada nas
propriedades matem�aticas das elipses de Kepler, ad-
mitiu que, quando aumenta a distância da Terra, a
for�ca de sua gravita�c~ao diminui segundo o quadrado da
distância.

N~ao foi bem um sucesso a primeira tentativa de
Newton em aplicar tal id�eia �a Lua, mas, quando conse-
guiu melhor estimativa do tamanho da Terra, deu ad-
mir�avel resultado. Na realidade, a Lua se movia com
a exata velocidade para que a gravita�c~ao da Terra, ate-
nuada pela distância, a mantivesse em �orbita. Newton
conseguira uma coisa extraordin�aria, um dos maiores
feitos na hist�oria do pensamento humano. Usara a co-
nhecida for�ca que faz as coisas ca��rem sobre a Terra,
para explicar porque a Lua n~ao ca��a."

A�nal, o que nessa hist�oria pode ser estabelecido
como fato?

�E fato que a casa de Newton, em Woolsthorpe,
possu��a um jardim com v�arias macieiras. O cen�ario
para a lenda, portanto, existe. O epis�odio teria ocorrido
em 1666, quando Newton tinha, portanto, 23 anos. Seu
livro, \Princ��pios Matem�aticos da Filoso�a Natural",
em que exp~oe o conceito e as leis da gravita�c~ao univer-
sal, foi publicado em 1687. Transcorreram-se, portanto,

21 anos desde o epis�odio at�e que as leis da gravita�c~ao
estivessem su�cientemente desenvolvidas para serem di-
vulgadas nos ambientes cient���cos.

Essa mesma observa�c~ao consta na p�agina 51 da obra
\A vida de Isaac Newton" de Richard Westfall[7], o re-
nomado bi�ografo de Newton:

\N~ao surpreende que essa historieta, que faz lem-
brar a associa�c~ao judaico-crist~a da ma�c~a com o conhe-
cimento, continue a ser repetida. Juntamente com o
mito do annus mirabilis e com a anota�c~ao de New-
ton que dizia haver ele constatado que o c�alculo ti-
nha uma correspondência muito pr�oxima, ela tem con-
tribu��do para a id�eia de que a gravita�c~ao universal sur-
giu diante de Newton num lampejo de discernimento,
em 1666, e de que ele carregou os Principia para l�a
e para c�a durante 20 anos, essencialmente conclu��dos,
at�e Halley conseguir solt�a-los e entreg�a-los ao mundo.
Formulado dessa maneira, esse relato n~ao resiste a uma
compara�c~ao com o hist�orico dos primeiros trabalhos de
Newton na mecânica. Ele banaliza a gravita�c~ao univer-
sal, tratando-a como uma id�eia brilhante. Uma id�eia
brilhante n~ao consegue moldar uma tradi�c~ao cient���ca."

O que deve, ent~ao, ter acontecido realmente? Se
ele tivesse tido compreens~ao instantânea da gravita�c~ao
universal quando a ma�c~a caiu-lhe na cabe�ca, teria ele
levado dois decênios para escrever sua obra-prima?
Tendo em vista os fatos hist�oricos, o leitor pode per-
feitamente concluir que, da maneira como foi contada,
a hist�oria da ma�c~a �e absurda e inveross��mil. A vers~ao
mais plaus��vel do que deve ter acontecido parece ser
a contada por John Conduitt12 [1688 - 1737], marido
da sobrinha de Newton. Essa �e outra dentre as quatro
vers~oes independentes que existem:

\No ano de 1666, ele tornou a se afastar de Cam-
bridge (...) indo ter com a m~ae em Linconshire, e
quando meditava num jardim, ocorreu-lhe que o poder
da gravidade (que derrubara uma ma�c~a da �arvore no
ch~ao) n~ao estava limitado a uma certa distância da
Terra, mas deveria estender-se muito al�em do que se
costumava pensar. `Por que n~ao at�e a Lua?'- disse ele
a si mesmo, e, se assim fosse, isso deveria inuenciar
seu movimento e talvez mantê-la em sua �orbita."

Explanando-se a vers~ao de Conduitt, pelo que ainda
se sabe da vida de Newton, percebe-se melhor como a
queda da ma�c~a inuenciou a descoberta da gravita�c~ao:
num dia de 1666, Newton estava sentado contemplati-
vamente debaixo de uma macieira, quando foi surpre-
endido pela queda de uma ma�c~a. H�a tempos Newton
estudava a teoria de Kepler sobre as leis dos movimen-
tos planet�arios, e foi levado por esse pequeno incidente
a reetir sobre que tipo de for�ca puxa os corpos para
o centro da Terra. Perguntou-se, tamb�em, at�e onde
iriam os limites dessa for�ca. Por que n~ao se estenderia
esse poder at�e a Lua e, nesse caso, por que a Lua, bem
maior do que uma ma�c~a, n~ao ca��a sobre a Terra? O que

12John Conduitt casou-se com a sobrinha de Newton, Catherine Barton [1679 - 1739], em 26 de agosto de 1717. Sentia profunda
admira�c~ao por Newton. Escreveu resumos de suas conversas com ele e reuniu v�arias hist�orias sobre ele.
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mantinha esse astro orbitando a Terra? Essa mesma in-
daga�c~ao se formou na sua mente com respeito aos pla-
netas, que se movem em volta do Sol. De racioc��nio em
racioc��nio, chegou assim Newton �a concep�c~ao da grande
teoria, que seus c�alculos n~ao tardaram em con�rmar.
O livro \Princ��pios Matem�aticos da Filoso�a Natural"
aborda muitos outros temas al�em da gravita�c~ao; esse
foi um dos motivos da demora em sua publica�c~ao. A
ma�c~a de Newton �e citada como exemplo dos resultados
de grande importância, que muitas vezes derivam de
causas insigni�cantes.

Em plena concordância do que acabou de ser ex-
posto, cita-se por �m um trecho da obra \Gigantes
da F��sica", de Richard Brennan[5], referente �a lend�aria
ma�c~a de Newton, situado na p�agina 36:

\A hist�oria de que a id�eia da gravita�c~ao universal
foi sugerida a Newton pela queda de uma ma�c~a parece
verdadeira. William Stukeley13, o primeiro bi�ografo de
Newton, relata que ouviu o caso dele pr�oprio. Ao obser-
var o fato, Newton deu um salto mental intuitivo e fez
a si mesmo uma pergunta b�asica: e se a mesma for�ca
respons�avel pela queda da ma�c~a se estendesse �a orbita
da Lua? Em primeiro lugar, presumiu que a Lua es-
tava caindo em dire�c~ao �a Terra em resposta ao pux~ao
para baixo (vertical) da gravidade da Terra, mas jamais
se chocava com esta por causa do pux~ao horizontal,
mais forte, do Sol. Supôs que a Lua, �a medida que cai
em dire�c~ao �a Terra, �e tamb�em puxada horizontalmente,
no grau exatamente necess�ario para compensar a queda
e carreg�a-la em torno da curvatura da Terra em sua
�orbita el��ptica. Em segundo lugar, imaginou que a for�ca
gravitacional emanaria do centro de um corpo (a Terra,
neste caso) e n~ao de sua superf��cie. Tentou ent~ao quan-
ti�car a diferen�ca entre a for�ca exercida sobre a ma�c~a
e aquela exercida sobre a distante Lua. Realizou esta
�ultima tarefa tomando por base a terceira lei do movi-
mento planet�ario de Kepler, chegando ao que se tornou
conhecido como a lei do inverso do quadrado. A
for�ca gravitacional diminui com o inverso do quadrado
da distância sobre a qual se propaga. Se a ma�c~a esti-
vesse 60 vezes mais pr�oxima do centro de gravidade da
Terra do que a Lua (como de fato est�a), a for�ca gravita-
cional exercida sobre a ma�c~a seria 60 ao quadrado, ou
3.600 vezes mais forte que aquela experimentada pela
Lua. Inversamente, portanto, a Lua deveria se curvar
para baixo ao longo de sua �orbita (queda) 1/3600 avos
do que a ma�c~a cai no mesmo tempo. A partir dessas
suposi�c~oes, Newton pôde calcular a �orbita exata da Lua.

A elabora�c~ao matem�atica de tudo isso con�rmou a
magn���ca intui�c~ao de Newton de que a mesma for�ca
que puxa a ma�c~a para baixo, puxa a Lua. Em seguida,
ele deu mais um passo gigantesco para a humanidade ao
pressupor que aqueles mesmos princ��pios matem�aticos

se aplicavam a todos os corpos - planeta, lua ou as-
ter�oide - no universo. De fato, Newton tomara o qua-
dro geral do Universo de Descartes e o tornara rigoro-
samente matem�atico e preciso. Havia feito nada me-
nos que construir a primeira s��ntese moderna sobre o
universo f��sico, uma vis~ao fundada na mecânica, em
que tanto as menores part��culas quanto os maiores cor-
pos celestes movem-se todos de acordo com os mesmos
princ��pios matem�aticos."

�E sabido que a ciência freq�uentemente passa pelos
caminhos do ocasional, mas logo �e redirecionada para a
an�alise, a pesquisa, o trabalho intelectual. Um caminho
dif��cil, como se percebe, mas de m�eritos muito maiores.

Muitas ma�c~as haviam ca��do antes de Newton nascer.
E nunca algu�em antes dele havia se perguntado porquê,
ao inv�es de ca��rem no ch~ao, as ma�c~as n~ao subiam at�e o
c�eu, perdendo-se no Universo, ou porque elas n~ao deve-
riam algumas vezes cair, outras vezes subir, outras vezes
moverem-se para algum lado. Tais perguntas eram con-
sideradas pelas pessoas comuns desinteressantes e at�e
idiotas. O homem comum, que se acha cheio de bom
senso e aceita o mundo como tal �e, sem se fazer per-
guntas absurdas, nunca descobriu nada e nunca criou
nada. Newton, ao contr�ario, fez a \pergunta idiota" e
descobriu, gradualmente, a lei da gravita�c~ao universal.
Outro epis�odio da vida de Newton que tornou-se motivo
para contesta�c~oes �e relativo aos seus chamados \anos
admir�aveis"14. Em 1665, um surto de peste obrigou as
universidades a fecharem as portas. Richard Westfall[7]
assim relatou o caso na p�agina 38 de sua obra:

\No ver~ao de 1665, uma calamidade abateu-se so-
bre muitas partes da Inglaterra, inclusive Cambridge.
`Aprouve a Deus Todo-poderoso, em sua justa severi-
dade', como disse Emmanuel College, `castigar esta ci-
dade de Cambridge com a praga da pestilência'. Em-
bora Cambridge n~ao tivesse como saber disso e pouco
tenha feito, nos anos seguintes, para aplacar a severi-
dade divina, a prova�c~ao de dois anos foi a �ultima vez em
que Deus optou por castig�a-la dessa maneira. Em 1o.

de setembro, o governo municipal cancelou a Feira de
Sturbridge e proibiu todas as reuni~oes p�ublicas. Na ver-
dade, os col�egios tinham feito as malas e se dispersado
muito antes disso. O Trinity registrara, em 7 de agosto,
a decis~ao de que `todos os professores e alunos que fo-
rem agora para o interior em virtude da pestilência de-
ver~ao receber as verbas usuais para seu sustento pelo
prazo do mês subseq�uente'. Os registros do ecônomo
deixam claro que o col�egio, embora antecipando-se �a
universidade, �cou atr�as de muitos de seus residentes,
que j�a haviam fugido e, por conseguinte, n~ao receberam
a verba relativa ao �ultimo mês do trimestre de ver~ao.
Durante oito meses, a universidade �cou quase deserta.
Em meados de mar�co, n~ao tendo havido nenhum regis-

13O m�edico Stukeley conheceu Newton no in��cio de 1718, com o qual fez amizade. Ao se mudar para Grantham posteriormente,
Stukeley fez quest~ao, �a semelhan�ca de Conduitt, de colher informa�c~oes sobre Newton.

14Anos admir�aveis: Denomina�c~ao dada ao per��odo de dois anos (de 1664 a 1666) de recolhimento for�cado passado por Newton em
Woolsthorpe, per��odo que este aproveitou para desenvolver as suas mais importantes id�eias.
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tro de morte em seis semanas, a universidade convidou
seu corpo docente e discente a voltar. Em junho, �cou
claro que o castigo divino ainda n~ao se havia encerrado.
Houve um segundo êxodo e a universidade s�o pôde reto-
mar seu pleno funcionamento na primavera de 1667".

Isaac Newton deixou a Universidade de Cambridge
para uma permanência for�cada na sua casa de Woolst-
horpe, onde pôde estudar �a vontade. Na p�agina 39 do
livro de Richard Westfall[7], consta o relato de Newton
sobre esse per��odo:

\No in��cio do ano de 1665, descobri o m�etodo de
aproxima�c~ao a uma s�erie desse tipo e a regra para re-
duzir qualquer potência de qualquer binômio para tal
s�erie. No mesmo ano, em maio, descobri o m�etodo das
tangentes de Gregory e Slusius e, em novembro, obtive
o m�etodo direto das ux~oes, e no ano seguinte, em ja-
neiro, a teoria das cores, e em maio seguinte desvendei
o m�etodo inverso das ux~oes e, no mesmo ano, comecei
a pensar na gravidade como se estendendo at�e a �orbita
da Lua e (depois de descobrir como calcular a for�ca com
que [um] globo girando dentro de uma esfera pressiona
a superf��cie da esfera), a partir da regra de Kepler de
que os per��odos dos planetas est~ao numa propor�c~ao ses-
qui�altera com suas distâncias do centro de suas �orbitas,
deduzi que as for�cas que mantêm os planetas em suas
�orbitas devem [variar] reciprocamente, como o quadrado
de sua distância do centro em torno do qual eles gi-
ram: e a partir disso, comparei a for�ca necess�aria para
manter a Lua em sua �orbita com a for�ca da gravidade
na superf��cie da Terra, e descobri que elas se corres-
pondem bem de perto. Tudo isso foi nos dois anos da
peste, 1665-1666. Pois, nessa �epoca, eu estava no auge
de minha fase de inven�c~ao e me interessava mais pela
matem�atica e pela �loso�a do que em qualquer ocasi~ao
posterior."

Nem todos os historiadores crêem que Newton te-
nha feito tudo isso em sua curta estada de 17 meses no
campo. Isso porque esse relato foi escrito a prop�osito
da controv�ersia do c�alculo, cuja prioridade Newton dis-
putou ferrenhamente com Leibniz. Assim essa cren�ca
�cou situada na categoria de mito, ao lado da hist�oria
da queda da ma�c~a. Esse �e o caso, por exemplo, do
pr�oprio Richard Westfall. Escreve ele na p�agina 59 de
seu livro \A vida de Isaac Newton":

\Ante um exame minucioso, os anni mirabiles
revelam-se menos miraculosos do que o annus mira-
bilis do mito newtoniano. Quando 1666 chegou ao �m,
Newton n~ao estava de posse dos resultados que torna-
ram sua reputa�c~ao imortal, nem na matem�atica, nem
na mecânica, nem na �optica. O que ele �zera nessas
três �areas fora lan�car bases, algumas mais extensas do
que outras, sobre as quais pudesse construir com segu-
ran�ca, por�em nada estava conclu��do no �m de 1666,
e a maior parte nem sequer chegava perto de estar
conclu��da. Longe de diminuir a estatura de Newton,
este ju��zo a aumenta, por tratar suas realiza�c~oes como
um drama humano de esfor�co e luta, e n~ao como uma

hist�oria de revela�c~ao divina."

De fato, de documentos, pouca coisa h�a que com-
prove (ou descarte) as palavras de Newton. Por�em,
como bem argumentou Richard Brennan[5] na p�agina
39 de sua j�a citada obra, \na ausência de prova em
contr�ario, �e opini~ao deste autor que se deveria aceitar
a palavra de Newton como express~ao do que aconteceu
e do momento em que aconteceu".

V A id�eia luminosa de Edison

Tom�as Alva Edison nasceu em 11 de fevereiro de 1847
e morreu em 18 de outubro de 1931. �E considerado
at�e hoje o mais prof��cuo inventor do mundo! Auto-
didata, sua primeira inven�c~ao data de 1868, e consis-
tia num contador autom�atico de votos, que n~ao ob-
teve sucesso. Durante seus 84 anos de vida, ele e sua
equipe patentearam mais de 1000 inventos, dentre eles:
o tel�egrafo duplo, que permitia serem transmitidas si-
multaneamente duas mensagens num mesmo �o e em
sentidos contr�arios; o fon�ografo, em 1877 (o modelo ori-
ginal deste �ultimo era um cilindro recoberto por cera
que girava em torno de seu eixo, enquanto um esti-
lete registrava sulcos que permitiam reproduzir os sons.
Alguns anos mais tarde Edison requereu registro para
o modelo que utilizava discos); aparelhos telegr�a�cos
qu�adruplos e sêxtuplos e o cinesc�opio (1891). Em 1883
Edison havia descoberto a emiss~ao de el�etrons por me-
tais incandescentes, que �e a origem da lâmpada de di-
odo.

A mais popular de suas inven�c~oes, contudo, �e a
lâmpada el�etrica incandescente. Isso, por�em, �e um
mito:ao contr�ario do que popularmente se diz, Edison
n~ao inventou a lâmpada el�etrica. V�arios modelos de
lâmpada el�etrica incandescente j�a haviam sido apresen-
tados ao mundo antes de Edison. Ign�acio de Loyola
Brand~ao[8], na p�agina 93 de seu livro \Tom�as Edison",
explica:

\Edison n~ao inventou a luz (el�etrica). Apesar de
ser reconhecido popularmente por ela, atrav�es dos tem-
pos, o que na verdade ele fez foi dar o toque de gênio:
aperfei�co�a-la. O problema da lâmpada el�etrica era bas-
tante complexo. Sua realiza�c~ao tinha sido tentada por
umas dez pessoas. Ao menos, sabe-se que dez chega-
ram a um resultado mais satisfat�orio, conseguindo ela-
borar uma lâmpada que se acendia por alguns momen-
tos. Em 1820, na Fran�ca, De La Rive apresentou uma
lâmpada incandescente. Houve depois as experiências
de De Moylens, em 1841, J. W. Starr, em 1845, Joseph
Swan, um inglês, que produziu lâmpadas incandescen-
tes usando carv~ao ou platina como condutores, a partir
de 1848. Os russos Kohn e Lodyguine chegaram muito
perto. Outro russo, Jablochko� iluminou a avenida da
�opera com 64 lâmpadas, durante a Exposi�c~ao Interna-
cional de Paris. Nos Estados Unidos, Moses Farmar
j�a tinha iluminado a sala de sua casa com pequenas
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lâmpadas constru��das com �os de platina e ir��dio. E
Sawyer tinha conseguido uma patente protegendo uma
lâmpada cujos �os eram de platina.."

Os problemas das lâmpadas incandescentes da
�epoca eram basicamente dois: davam luzes de diferen-
tes intensidades, sempre muito fortes, e n~ao suportavam
�car acesas mais que alguns minutos. Ao serem aqueci-
das, os condutores de corrente el�etrica logo se fundiam.

Na busca de um material dur�avel que servisse como
�lamento15 para a lâmpada, Edison usou praticamente
de tudo: algod~ao, b�ario, borracha vulcanizada, carv~ao,
crina de cavalo, platina, r�odio, rutênio, seda, titânio,
zircônio... usou at�e �o de barba de um de seus ajudan-
tes! Como se vê, Edison andava praticamente �as ce-
gas. O material que deu melhores resultados foi mesmo
o algod~ao carbonizado. Atualmente, o �lamento das
lâmpadas el�etricas �e de tungstênio, por ser o metal de
mais elevado ponto de fus~ao (3410 ÆC).

Assim, o que Edison fez foi popularizar a energia
el�etrica, tornando-a barata. O m�aximo que se pode
dizer �e que Edison inventou um modelo econômico de
lâmpada el�etrica incandescente. Sem seu trabalho e es-
for�co, certamente a eletricidade permaneceria por muito
tempo como um artigo de luxo e cara. Esse �e o m�erito
de Edison (o que n~ao �e pouco). N~ao se pode, por�em,
esquecer o trabalho dos outros cientistas.

VI O zero de Einstein

A cren�ca popular diz que o grande f��sico alem~ao Al-
bert Einstein [1879 - 1955], naturalizado americano, j�a
tirou zero em matem�atica. A origem deste mito prova-
velmente �e esta: as notas escolares alem~aes v~ao de 6 a
1 (1 �e a nota m�axima): 1 = sehr gut (muito bom);
2 = gut (bom); 3 = befriedigend (satisfat�orio); 4 =
ausreichend (su�ciente); 5 = mangelhaft (fraco), 6 =
ungen�ugend (insu�ciente). Assim, �e poss��vel que os pri-
meiros bi�ografos de Einstein tenham interpretado erro-
neamente seu boletim. Na verdade, Einstein era exce-
lente em aritm�etica. Para seu infort�unio, entretanto, a
mesma excelência n~ao se veri�cava nas outras discipli-
nas escolares.

Outra cren�ca, que dessa vez nada tem de popular
e costuma ser espalhado por pessoas pedantes (e igno-
rantes) �e que Einstein teria dito a seguinte frase: \Tudo
�e relativo". Einstein nunca disse isso. Pelo contr�ario,
segundo Einstein existe pelo menos uma coisa absoluta
nesse mundo: a velocidade da luz (no v�acuo), pois �e
constante e independe da velocidade relativa da sua
origem e do observador: 300.000.000 de metros por se-
gundo!

O mais recente mito que h�a em torno de Einstein diz
respeito a uma �lha que ele teria tido em 1902, chamada
Lieserl. A hist�oria s�o emergiu em 1986, dando lugar a
v�arias historietas que procuram desvendar o que teria

acontecido �a �lha do eminente cientista. Toda e qual-
quer novidade �e noticiada pelos meios de comunica�c~ao,
especialmente pelos jornais. No domingo de 5 de mar�co
de 2000, o jornal \O Globo" publicou na p�agina 10 da
se�c~ao \O Pa��s" uma pequena reportagem relatando as
�ultimas descobertas dos bi�ografos einsteinianos sobre a
desaparecida Lieserl:

NOVIDADES NO MIST�ERIO DA FILHA DE
EINSTEIN

\�E poss��vel que se tenha achado o caminho que des-
vendar�a um dos maiores mist�erios do s�eculo passado, o
destino da �lha de Albert Einstein.

Em 1902, aos 22 anos, Einstein teve uma �lha com
Mileva Maric, sua namorada e colega no Instituto Po-
lit�ecnico de Zurique. Eles viriam a se casar, mas da
menina, chamada Lieserl, nada se soube. S�o em 1986
�e que se descobriu sua existência. Einstein s�o a men-
cionou numa carta, em 1903, e nunca mais falou do
assunto. Em 1935, ao saber que havia uma mulher
dizendo-se sua �lha, contratou um detetive, sem qual-
quer sucesso. Soube-se apenas que a crian�ca �cou na
S�ervia, com a fam��lia da m~ae.

Einstein n~ao foi o �unico respons�avel pelo sumi�co da
crian�ca, visto que ele e Mileva viveram juntos por mais
17 anos e tiveram outros dois �lhos (um dos quais es-
quizofrênico). Ele a abandonou, para casar-se com uma
prima.

A escritora Michele Zackheim correu atr�as do
mist�erio durante cinco anos. Revirou lembran�cas e li-
vros de par�oquias. Perseguiu pistas que levavam a qua-
tro mulheres que poderiam ter sido Lieserl (mas n~ao
eram). N~ao chegou a uma conclus~ao de�nitiva, mas
convenceu-se de que a menina nasceu com de�ciências
mentais e morreu aos dois anos, de escarlatina.

A pesquisa de Zackheim est�a no seu livro, `Eins-
tein daughter: A dark chapter in the early life of Albert
Einstein' (`A �lha de Einstein: um cap��tulo negro na
juventude de Albert Einstein, in�edito em português).
Pelo notici�ario que o livro provocou, percebe-se que,
mesmo sendo cautelosamente inconclusiva, a descoberta
esbarra na hist�oria do detetive. Se Lieserl tivesse mor-
rido durante o matrimônio do f��sico com Mileva, Eins-
tein n~ao tinha porquê procur�a-la.

Zackheim trabalhou com a ajuda de uma jovem
s�ervia que estudava f��sica nos Estados Unidos. Chama-
se Marija Dokmanovic. Ela ajudou-a traduzindo docu-
mentos s�ervios e depois foi �a luta por conta pr�opria.
Chegou a uma conclus~ao diferente. Lieserl teria che-
gado �a idade adulta. Por enquanto, Dokmanovic
recusa-se a revelar o nome dessa mulher, pois admite
que lhe faltam provas.

Essa hip�otese confere com as suspeitas do professor
Robert Schulmann, da Boston University e guardi~ao do

15A palavra \�lamento" foi inventada por Edison.
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papel�orio de Einstein. Ele contou (ao) escritor Denis
Brian, magn���co bi�ografo do cientista (`Einstein - uma
vida', editado no Brasil) que Lieserl sobreviveu ao pai,
que morreu em 1955. �E poss��vel que Lieserl tenha vi-
vido sem saber que era �lha de Einstein. (...)"

O testamenteiro e grande amigo de Einstein, Otto
Nathan, durante quase 35 anos impediu o acesso de pes-
quisadores aos arquivos, documentos e anota�c~oes pes-
soais do cientista. Neste trabalho de oculta�c~ao foi auxi-
liado pela leal secret�aria de Einstein, Helen Dukas, que
com ele trabalhou durante 27 anos, e colecionou at�e
mesmo os rascunhos e notas que ele atirava na cesta
de lixo. Devotos, ambos lutaram para preservar a ima-
gem quase canônica de Einstein que foi projetada - e,
de certa forma tamb�em montada - pela m��dia ao longo
dos anos: cabe�ca grande, cabelos desgrenhados, roupas
amarfanhadas e um inabal�avel bom humor.

Pouco antes de Otto Nathan morrer, em 1987, uma
a�c~ao judicial tirou os arquivos de Einstein de suas m~aos
e abriu-os aos pesquisadores. S~ao milhares de docu-
mentos. Uma pequena parcela do material, principal-
mente a correspondência de Einstein com a segunda
mulher, Elsa, e com os �lhos, ainda continua interdi-
tada. A parte tornada vis��vel oferece material t~ao farto
que, certamente, com o tempo, tornar�a p�ublicas novas
e surpreendentes revela�c~oes.

Denis Brian mergulhou nesses arquivos e, com per-
tin�acia de rep�orter linha de frente, foi atr�as de pes-
soas que conviveram com Einstein: cientistas, amigos,
disc��pulos. A abertura dos arquivos e a circunstância de
a maioria dos envolvidos mais diretamente j�a estarem
mortos romperam as barreiras do silêncio obsequiso, e
desta pesquisa resultou uma biogra�a reveladora e in-
teira sobre o Einstein \terreno".

No pref�acio de \Einstein - A ciência da vida", Brian
cita a evidência irrefut�avel da existência de uma �lha
ileg��tima que o cientista jamais reconheceu:

\Descobri que a vida de Einstein �e repleta de tri-
unfos e de tr�agicas ironias. O cientista cuja mente o
levou aos pontos mais distantes do espa�co tinha um �-
lho esquizofrênico que n~ao conseguia atravessar a rua
sozinho. O paci�sta, que literalmente n~ao mataria
uma mosca, foi obrigado a exigir a fabrica�c~ao de uma
bomba devastadora. O humanista que demonstrava ca-
rinho e interesse pelos �lhos dos outros negligenciava os
pr�oprios e mantinha em segredo a existência de sua pri-
meira �lha, ileg��tima. O amante da solid~ao vivia inva-
riavelmente rodeado de mulheres, ca�cado pela imprensa
e assediado pelas multid~oes. E o democrata dedicado
era constantemente acusado de comunista ou inocente
�util a eles."

VII Considera�c~oes �nais

Certamente seria proveitoso aos estudantes de n��vel fun-
damental e m�edio que os livros did�aticos n~ao apenas

relatassem esses e outros mitos contados de gera�c~ao
em gera�c~ao, mas tamb�em os discutissem, treinando o
estudante para saber discernir o fantasioso do real, o
improv�avel do plaus��vel. S~ao exemplos de livros com
falta de discuss~ao (e por conseguinte, carência ora de
cienti�cidade, ora de historiogra�a, ora de ambos) as se-
guintes obras: \Termologia e �Optica", de Lu��s Alberto
Guimar~aes[9] e Marcelo Fonte Boa, da Editora Harbra,
de 1998, que na p�agina 184 d�a como certa, sem a me-
nor discuss~ao, a queima da frota romana supostamente
realizada pelos espelhos c�austicos de Arquimedes:

\(...) Arquimedes aplicou, na pr�atica, a reex~ao da
luz com �ns n~ao muitos pac���cos: utilizando grandes
espelhos parab�olicos, ele concentrou os raios solares so-
bre as velas de navios romanos que atacavam Siracusa,
incendiando-os"

No ensino m�edio �e lecionado �Optica, e o caso de
Arquimedes poderia ser explorado em pequenos pro-
blemas que abordassem, por exemplo, as propriedades
dos espelhos esf�ericos de Gauss (lembrando-se que Ar-
quimedes n~ao utilizou espelhos, e sim escudos de bronze
polidos). Por exemplo, um professor poderia oferecer o
seguinte problema aos seus alunos:

\Para Arquimedes queimar as velas de um navio ro-
mano que estivesse situado a 50 metros dele, valendo-se
para isso de um �unico espelho côncavo que obedecesse
�as leis de Gauss, qual deveria ser o raio de curvatura
desse espelho?"

No espelho côncavo, o foco �e real (intersec�c~ao efe-
tiva dos raios luminosos). Para queimar as velas da
embarca�c~ao, esta dever�a estar situada no foco do espe-
lho. Sabe-se que o foco de um espelho esf�erico de Gauss
situa-se aproximadamente na metade da distância en-
tre o centro de curvatura do espelho e o seu v�ertice.
Logo, Arquimedes teria que usar um espelho de raio de
curvatura de 100 metros.

A obra \Os Fundamentos da F��sica", Volume 1,
Mecânica, de Ramalho[10], Nicolau e Toledo, da Edi-
tora Moderna, 1999, na p�agina 86 relata três mitos ga-
lileanos:

\Foi Galileu quem estabeleceu a lei da queda dos
corpos, a�rmando que, quando um corpo est�a caindo
livremente, sua acelera�c~ao �e constante e �e a mesma
para todos os corpos, leves ou pesados, grandes ou pe-
quenos. Conta-se inclusive que Galileu teria realizado
uma demonstra�c~ao p�ublica desse fato, abandonando si-
multaneamente v�arios corpos do alto da Torre de Pisa
e veri�cando que chegavam juntos ao solo.

No campo da Astronomia, Galileu foi o primeiro
homem a observar o c�eu com um telesc�opio".

Tal informa�c~ao est�a equivocada, pois foi o inglês
Thomas Harriot o pioneiro dessa fa�canha.

\(...) Por suas id�eias revolucion�arias e seu esp��rito
rebelde, Galileu foi perseguido e condenado pela In-
quisi�c~ao. Para evitar um mal maior, Galileu concor-
dou em abjurar publicamente suas teorias, negando in-
clusive que a Terra se movesse no espa�co. Entretanto,
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consta que ap�os sua abjura�c~ao, ao sair do tribunal, o
genial cientista teria murmurado: E pur si mu�ove (`No
entanto, se move')".

Na p�agina 452 do mesmo livro, os autores contam
um mito arquimediano:

\Quando uma pessoa est�a mergulhada nas �aguas de
uma piscina ou do mar sente-se mais leve, como se o
l��quido estivesse empurrando seu corpo para cima, ali-
viando seu peso. Quem pela primeira vez veri�cou esse
fato foi o cientista grego Arquimedes, durante um ba-
nho. Conta-se que, entusiasmado com a descoberta que
lhe permitiu resolver um problema que o preocupava,
Arquimedes saiu nu pelas ruas de sua cidade, gritando
`Heureca! Heureca!' "

Esses exemplos provam a presen�ca marcante desses
contos nos livros did�aticos. Al�em de tirar d�uvidas, a
discuss~ao dessas hist�orias mostraria como �e o verdadeiro
trabalho de um cientista, provando que sorte ajuda, e
muito, mas n~ao �e su�ciente para uma descoberta. Tal
li�c~ao j�a foi enunciada h�a tempos pelo qu��mico e biolo-
gista francês Louis Pasteur [1822 - 1895]. Foi ele quem
disse: \No terreno da observa�c~ao, a sorte favorece ape-
nas os esp��ritos prevenidos".
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