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RESENHA

A Vida de Isaac Newton

por Richard S. Westfall (tradu�c~ao de Vera Ribeiro),
Editora Nova Fronteira, 328 pp. (1995).

Recebido em 16/05/2001. Aceito em 06/08/2001

In�umeros s~ao os livros sobre a vida de Isaac Newton.
Tanto em português quanto em outros idiomas encon-
tramos textos que se prop~oem a descrever a vida deste
que foi um dos maiores cientistas de todos os tempos.
Entretanto, poucos s~ao os livros que conseguem atin-
gir tanto o p�ublico leigo quanto o especializado. Sem
qualquer sombra de d�uvida, o presente livro encontra-se
entre esses poucos.

Como �e sugerido pelo pr�oprio t��tulo, o livro trata
da biogra�a de Isaac Newton. Esta biogra�a retrata a
vida pessoal e a carreira cient���ca de Newton, fazendo
uma descri�c~ao abrangente do homem, do cientista, do
�l�osofo, do te�ologo e da �gura p�ublica. Trata-se de
uma vers~ao condensada da obra de grande porte, Ne-
ver at Rest: A Biography of Isaac Newton, publicada
pelo mesmo autor em 1980.

Conforme o autor deixa claro no pref�acio, seu obje-
tivo ao escrever este livro �e o de produzir uma biogra-
�a completa da vida de Newton, tanto da sua carreira
cient���ca como da sua vida pessoal, de uma maneira
acess��vel ao p�ublico em geral. Sendo este o objetivo,
sem d�uvidas ele foi alcan�cado.

O livro �e dividido em treze cap��tulos que procuram
analisar os 84 anos de vida de Newton.

O cap��tulo 1, intitulado \Um garoto s�obrio, silenci-
oso e pensativo", descreve a infância e adolescência de
Newton, desde o seu nascimento no Natal de 1642 at�e
sua transferência para o Trinity College em Cambridge,
em junho de 1661. Neste cap��tulo o autor apresenta
ind��cios de que Newton j�a quando crian�ca demonstrava-
se uma pessoa diferente, n~ao s�o por suas habilidades
para a inven�c~ao de aparelhos mecânicos como tamb�em
por seu isolamento e avers~ao a outras crian�cas.

O cap��tulo 2, \O estudante solit�ario", retrata os
quatro primeiros anos de Newton no Trinity College
(1661-1664) em Cambridge. \Newton entrou no Trinity
como um subsizar - o estudante pobre que ganhava seu
sustento prestando servi�cos dom�esticos aos professores,
aos alunos n~ao subvencionados (estudantes ricos...) e
aos pensionistas (alunos meramente abastados)." New-
ton n~ao foi um aluno brilhante nos conte�udos da escola,

pois n~ao se interessava muito por eles, em geral estu-
dava rapidamente tais conte�udos nas v�esperas dos exa-
mes, ocupando a maior parte do seu tempo com outros
assuntos mais complexos como a geometria de Descar-
tes. Entretanto, alguns ind��cios apontam que j�a nessa
�epoca Newton escreveu seu primeiro trabalho, n~ao pu-
blicado, intitulado \Algumas quest~oes �los�o�cas".

Em \Anni mirabiles", cap��tulo 3, o autor faz uma
descri�c~ao do per��odo mais f�ertil da vida intelectual de
Newton (anos de 1664 a 1666). Neste per��odo Newton
teve que voltar para a fazenda de seus pais, pois a peste
bubônica que assolou a Inglaterra for�cou o fechamento
das universidades. Em Woolsthorpe, sua terra natal,
Newton desenvolveu as bases de toda a sua obra, como
ele pr�oprio relatou: \No in��cio do ano de 1665, descobri
o m�etodo de aproxima�c~ao a uma s�erie desse tipo & a re-
gra para reduzir qualquer potência de qualquer binômio
a tal s�erie. No mesmo ano, em maio, descobri o m�etodo
das tangentes de Gregory & Slusius &, em novembro
obtive o m�etodo direto das ux~oes, & no ano seguinte,
em janeiro, a teoria das cores, & em maio seguinte des-
vendei o m�etodo inverso das ux~oes. & no mesmo ano,
comecei a pensar na gravidade como se estendendo at�e
a �orbita da Lua & ... deduzi que as for�cas que mantêm
os planetas em suas �orbitas devem [variar], reciproca-
mente, com o quadrado de sua distância do centro em
torno do qual eles giram... . Tudo isso foi nos dois anos
da peste, 1665 - 1666. Pois, nessa �epoca, eu estava no
auge de minha fase de inven�c~ao & me interessava mais
pela matem�atica & pela �loso�a do que em qualquer
ocasi~ao posterior." O autor faz uma an�alise pormenori-
zada deste per��odo da vida de Newton, destacando que
neste três anos Newton lan�cara as bases sobre as quais
construiria sua obra, por�em, nada estava conclu��do no
�nal de 1666.

O cap��tulo 4, intitulado \Professor lucasiano", re-
trata a trajet�oria que conduziu Newton �a posi�c~ao de
professor lucasiano de Matem�atica do Trinity. Conta-
se que Newton foi um professor med��ocre, que n~ao
conseguia transmitir suas id�eias com clareza e que
freq�uentemente faltava �as aulas. Nesta mesma �epoca
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come�cam as correspondências entre Newton e Olden-
burg, secret�ario da Royal Society. A partir desta �epoca
Newton sai de seu anonimato para nunca mais voltar.

O cap��tulo 5, \Publica�c~ao e crise", ocupa-se em ana-
lisar as conseq�uências da primeira publica�c~ao de New-
ton, o artigo sobre as cores, remetido �a Royal Society no
in��cio de 1672. Este artigo foi alvo de muitas cr��ticas
rebatidas com irrita�c~ao por Newton. A partir desta
data, Newton trava uma batalha intelectual com três
personagens que v~ao protagonizar outros epis�odios de
sua vida: Robert Hooke, Christiaan Huygens e Leib-
niz. Correspondências calorosas s~ao trocadas entre eles,
o que vai contribuir para Newton tornar-se averso a
qualquer tipo de publica�c~ao de seus trabalhos. Neste
cap��tulo podemos perceber muitos tra�cos da personali-
dade de Newton, herdados talvez de sua infância.

Em \Rebeldia", cap��tulo 6, Newton, como forma
de protesto �as cr��ticas recebidas por seus trabalhos, re-
solve abandonar seus estudos em �loso�a e matem�atica
dedicando-se �a alquimia e teologia. Nesta �epoca, New-
ton, que normalmente era um sujeito sovina, resolve
gastar parte de suas economias na aquisi�c~ao de livros
sobre alquimia e tamb�em em equipamentos para a mon-
tagem de um pequeno laborat�orio em seu escrit�orio.
Newton escreveu alguns tratados de alquimia que n~ao
tiveram muita importância, at�e por que n~ao foram pu-
blicados. J�a em teologia, os tratados de Newton, caso
tivessem sido publicados, provavelmente dariam o que
falar e talvez at�e o condenassem �a fogueira, isso por
que Newton n~ao era muito ortodoxo, seus artigos criti-
cavam a sant��ssima trindade ou o trinitarismo em con-
traposi�c~ao ao unitarismo.

Em 1679, morre a m~ae de Newton e a partir
desta �epoca Newton vai viver seus \Anos de silêncio"
(cap��tulo 7) em que vai mergulhar ainda mais em seus
estudos teol�ogicos e alqu��micos. Neste cap��tulo, o au-
tor faz uma descri�c~ao mais detalhada dos trabalhos de
Newton nessas duas �areas, que ser~ao deixadas de lado
por volta de 1684 com a visita de Edmond Halley.

O cap��tulo 8, intitulado \Principia", como o pr�oprio
nome sugere trata da gênese da grande obra de New-
ton: Os Princ��pios Matem�aticos da Filoso�a Natural.
O autor faz uma descri�c~ao detalhad��ssima dos fatores
que antecederam a publica�c~ao dos Principia e dos fa-
tores que permearam o processo. Segundo palavras do
autor: \Os Principia n~ao foram apenas a realiza�c~ao
monumental de Newton. Foram tamb�em a guinada de-
cisiva em sua vida. Como sabemos por seus pap�eis, ele
havia realizado prod��gios em v�arios campos. E, como
tamb�em sabemos, n~ao conclu��ra nada. ... Se Newton
houvesse morrido em 1684 e seus pap�eis se preservas-
sem, saber��amos por eles que um gênio tinha vivido.
Mas, em vez de enaltecê-lo como uma �gura que mol-
dou a intelectualidade moderna, no m�aximo o menci-
onar��amos em pequenos par�agrafos, lamentando a im-
possibilidade de atingir a plena realiza�c~ao." O cap��tulo
traz tamb�em uma descri�c~ao da estrutura�c~ao dos Prin-

cipia, os assuntos que s~ao tratados em cada volume,
como se divide cada volume e assim por diante.

A \Revolu�c~ao", cap��tulo 9, apresenta as con-
seq�uências da publica�c~ao dos Principia, n~ao s�o na vida
de Newton mas, em toda a sociedade da �epoca. O
cap��tulo conta um pouco sobre a divulga�c~ao da obra
em toda a Europa e suas repercuss~oes nos c��rculos inte-
lectuais. O cap��tulo ainda trata do epis�odio, posterior
�a publica�c~ao dos Principia, do colapso nervoso de New-
ton que, segundo alguns relatos, teria durado cerca de
um ano e meio.

O cap��tulo 10, intitulado \A Casa da Moeda", des-
creve o contexto que envolveu a nomea�c~ao de Newton
para trabalhar na Casa da Moeda em Londres, em 1696,
e os fatores que promoveram sua ascens~ao para o cargo
de diretor em 1699. O autor apresenta detalhes do
trabalho desenvolvido por Newton, merecendo desta-
que a ca�ca aos falsi�cadores de moedas, atividade que
Newton desempenhou como ningu�em. O cap��tulo traz
ainda relatos sobre a atividade de Newton no Parla-
mento Britânico, atividade que ele abandonou em 1705.

O cap��tulo 11, \Presidente da Royal Society", ana-
lisa a longa trajet�oria de Newton enquanto presidente
da Royal Society, desde sua nomea�c~ao, em 1703 com a
morte de Hooke, at�e sua morte, em 1727. Neste cap��tulo
podemos perceber tra�cos de mudan�cas na personalidade
de Newton, segundo palavras do autor: \Em Newton,
a impaciência diante da contradi�c~ao, que em sua juven-
tude se manifestara como uma disposi�c~ao de jogar fora
a cautela, contestando autoridades estabelecidas como
Hooke, transformou-se na velhice, num desejo tirânico
de domina�c~ao, um tra�co antip�atico que �e imposs��vel ig-
norar." Neste cap��tulo encontramos, tamb�em, detalhes
sobre a publica�c~ao da segunda obra de Newton, a Op-

ticks, datada de 16 de fevereiro de 1704.

No cap��tulo 12, intitulado \A disputa pela priori-
dade", o autor procura fornecer uma leitura imparcial
do epis�odio que envolveu Leibniz e Newton na disputa
pela prioridade de inven�c~ao do c�alculo. Segundo as pa-
lavras do autor, a disputa pela prioridade demonstrou
a \incapacidade de ambos de compartilh�a-la amisto-
samente". Esta disputa atingiu propor�c~oes tais que,
mesmo com a morte de Leibniz em 1716, levaram-se
mais seis anos para que ela se dissipasse.

Finalmente, o cap��tulo 13 trata dos \Anos de
decl��nio". O autor procura fazer uma an�alise da etapa
�nal da vida de Newton, desde o �m da disputa pela
prioridade, em 1723, at�e a sua morte em 1727. Como o
t��tulo do cap��tulo sugere, esses foram anos de decl��nio,
como era de se esperar num homem de sua idade.

O livro traz uma riqueza incr��vel de detalhes das di-
versas etapas da vida de Newton. Em alguns momentos
o autor exp~oe fatos com tanta clareza e realismo que nos
sentimos vivenciando tais fatos. A contextualiza�c~ao dos
epis�odios tamb�em �e outra caracter��stica marcante na
obra. Al�em disso, visando atingir o p�ublico em geral, o
autor poupa o uso de linguagem matem�atica e, mesmo
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quando esta �e inevit�avel, �e apresentada de forma a n~ao
prejudicar o entendimento dos fatos.

Em v�arios momentos do decurso da hist�oria o au-
tor apresenta suas interpreta�c~oes pessoais. Sempre que
faz isso ele se justi�ca e apresenta argumenta�c~oes muito
plaus��veis para defender seu ponto de vista. Sua argu-
menta�c~ao sempre se baseia nos ind��cios hist�oricos e ou
na contextualiza�c~ao dos fatos. Em outros momentos em
que pretende fazer uma leitura imparcial dos aconteci-
mentos, como no caso da disputa pela prioridade, ele a
faz de uma maneira admir�avel, conseguindo manter-se
completamente neutro e externo �as quest~oes.

O autor mostra-se muito bem informado sobre o
assunto que pretende analisar. Todos os fatos, por
mais detalhados que sejam, apresentam um respaldo
hist�orico bastante con��avel, quer seja por meio de re-
latos de terceiros quer sejam por correspondências do
pr�oprio Newton transcritos ao longo do texto. Quando
algum fato n~ao possui uma documenta�c~ao que garanta
sua autenticidade o autor procura deixar isto bem
claro para o leitor, o mesmo acontece quando as in-
terpreta�c~oes s~ao baseadas em informa�c~oes de outros
bi�ografos de Newton, nestes casos ele preocupa-se in-
clusive em citar as fontes. Al�em de tudo isso, no �nal
do livro ele apresenta um ensaio bibliogr�a�co de quatro
p�aginas em que, n~ao s�o cita bibliogra�as para consulta
e aprofundamento como tamb�em comenta cada biblio-
gra�a citada.

Trata-se realmente de uma bel��ssima obra, a
come�car pela capa: o primeiro retrato pintado de
Newton, aos 46 anos, dividindo espa�co com algumas
representa�c~oes matem�aticas, alguns instrumentos as-
tronômico e mecânicos e uma grande nuvem preta en-
volvida por um brilho que pode ser entendido como uma

met�afora �a luz que Newton lan�cou �as trevas em que se
escondia a Ciência. A linguagem utilizada pelo autor
tamb�em merece destaque. Uma linguagem clara por�em
polida, riqu��ssima em palavras envolventes e penetran-
tes como num bom romance. A leitura do livro torna-
se muito agrad�avel e estimulante. O texto tamb�em �e
rico em ilustra�c~oes, n~ao em gravuras, que s~ao poucas
por�em oportunas, mas, em correspondências originais
entre Newton e os diversos personagens que �zeram
parte de sua hist�oria, e em c�opias de memorandos o�ci-
ais que ajudam a contar a hist�oria deste grande homem
que foi Newton. Todas estas ilustra�c~oes fazem com que
o leitor mergulhe na �epoca em que Newton viveu e vibre
com seus feitos ou se assuste com seu estranho compor-
tamento.

Richard Westfall �e um dos maiores bi�ografos de
Newton. Ele �e professor em�erito do Departamento de
Hist�oria e Filoso�a da Ciência da Universidade de In-
diana. Sua grande obra sobre Newton, Never at Rest,
ganhou o prêmio Leo Gershoy da Associa�c~ao Americana
de Hist�oria.

A presente vers~ao condensada da sua grande obra
�e literatura obrigat�oria para professores de F��sica e �e
uma �otima indica�c~ao de leitura, n~ao s�o para aqueles que
se interessam pela vida de Newton mas tamb�em para
aqueles que simplesmente procuram uma literatura de
qualidade.
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