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Este artigo objetiva apresentar alguns princípios propostos por Isaac Newton: as Leis do Movimento e da Gravidade. 

As sínteses apresentadas sobre cada tema intencionam oferecer uma leitura branda sem enfatizar aspectos técnicos 

inerentes a cada teoria. 
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This article aims to present some principles proposed by Isaac Newton: the Laws of Motion and Gravity. The 

syntheses presented on each theme intend to offer a soft reading without emphasizing technical aspects inherent to 

each theory. 
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INTRODUÇÃO 

Notadamente um grande cientista de sua época, Sir. Isaac Newton como foi nomeado pela rainha 

da Inglaterra nos anos finais de sua vida, entrou para a história e para os livros da física, matemática e 

ciências por seus inúmeros feitos. Prematuro, perdeu o pai três meses antes do seu nascimento, deixado 

por sua mãe com seus avós aos três anos de idade, o pequeno Isaac não foi inicialmente conhecido como 

um garoto de fácil convivência (BRENNAN, 1998). Sempre introspectivo e resguardado, tinha poucos 

amigos e diziam que ele nunca sorrira. Como em tudo o que se interpunha, o fazia com afinco e perfeição. 

Dedicava horas, dias, meses e anos em suas pesquisas, porém, nada publicava. Passava longos períodos 

sem comer ou dormir, servia seu próprio corpo como base para experimentos chegando muito próximo de 

diagnóstico de cegueira, intoxicação por elementos químicos entre outros. Enquanto na academia, os 

livros eram seus melhores companheiros e, por isso, pouco socializava. Foi professor de matemática na 

universidade que o formou em artes. Segundo Cohen (1967), Newton era adepto do empirismo e a ciência 

para ele era composta por um grupo de verdades absolutas onde a explicação para os fenômenos 

observados deveria adaptar-se em razão da experiência. Dedicou-se então aos estudos da luz, inventou o 

telescópio de reflexão, criou o teorema do binômio e propriedades das séries infinitas, publicou os 

fundamentos do cálculo das variações, leis do movimento e, em uma fase mais obscura de sua vida, 

aprofundou-se em demasiado à alquimia e estudos bíblicos especialmente no tocante a decifrar suas 

passagens e tentar apontar com o seu rigor matemático datas como a volta do Senhor à Terra e o 

apocalipse. A grandiosa valia de seus estudos foi, de forma sábia e sensata, determinar que o universo 

como um todo é regido por leis governadas por princípios mecânicos (NEWTON 2002). 
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 Para a filosofia o empirismo representa uma doutrina que afirma que a única fonte do 

conhecimento é a experiência, ou seja, toda a base de conhecimento é fundamentalmente oriunda da 

experimentação. De acordo com Empirismo (2017), o método indutivo afirma que a ciência como 

conhecimento só pode ser derivada a partir dos dados da experiência. Referente à hipótese empírica, estas 

não possuem consistência lógica mas possuem a seu favor evidências experimentais prévias que justificam 

as escolhas das correlações convencionadas entre as teorias e as leis existentes. 

 Além de todas estas descobertas, Newton buscava sobrepujar todas as formas de pensamento 

metafísico através de procedimentos e fundamentos não científicos! Nos capítulos a seguir intentarei 

apresentar a evolução histórica e científica do teórico em questão, bem como as bases epistemológicas dos 

princípios científicos presentes em trechos específicos de seu legado. 

ISAAC NEWTON 

“Sabemos uma gota, ignoramos um oceano”. 

Nascido no dia de Natal de 1642 (25/12/1642) e/ou 04/01/1643 Isaac Newton (figura 1) frequentou 

a escola em Grantham antes de estudar na Tritity College, Cambridge, onde se formou em 1665. Cientista, 

físico e matemático inglês, Newton foi professor de matemática em Cambridge, mestre da Royal Mint, 

membro do Parlamento pela Universidade de Cambridge e presidente da Royal Society 

(MARCONNATO, 2017). Suas obras proeminentes são: Principia (1669), Método das Fluxões (1671), 

Óptica (1704) e Aritmética Universal (1707).  

 
Figura 1: Isaac Newton retratado aos 46 anos. 

Fonte: Google imagens. 

 Newton dispendeu tempo e esforços realizando investigações de alquimia e interpretações bíblicas, 

além da sua relevante contribuição científica (HESSEN 1985). Cristão devoto, mas não ortodoxo, ele 

conseguiu evitar ser ordenado no sacerdócio, algo em geral compulsório para alguns cargos que exerceu 

em seu período. 

 Seu falecimento ocorreu em 20/03/1727 devido a complicações renais e em seu epitáfio, Alexander 

Pope (escritor e poeta inglês) redigiu: A natureza e as leis da natureza estavam imersas em trevas; Deus 

disse: Haja Newton e tudo se iluminou. 
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 A GRAVIDADE 

“Platão e Aristóteles são meus amigos, mas sou mais amigo da verdade”. 

 A visão epistemológica de Newton (2002) preconiza que o universo funciona segundo princípios 

mecânicos governados por leis. Tal paradigma acabou tornando-se definitivo na física clássica e moderna. 

 Sequer Einstein teve o desplante de negar tal evidência epistemológica newtoniana. Retornando no 

tempo, a época que Isaac Newton nasceu, o modelo heliocêntrico do universo no qual a Terra e outros 

planetas orbitam o Sol, era a explicação aceita para os movimentos observados de Sol, Lua e planetas. 

Esse modelo não era novo, mas tinha voltado à proeminência quando Nicolau Copérnico (1984) publicou 

suas teorias ao final da vida em 1543. No modelo de Copérnico, a Lua e cada um dos planetas giram em 

torno do seu eixo e em volta do sol como uma esfera externa segurando os astros fixos (figura 2). Esse 

modelo foi suplantado quando Johannes Kepler publicou suas leis de movimento planetário em 1609. 

Kepler dispensou as esferas de Copérnico e mostrou que as órbitas dos planetas eram elipses, com o Sol 

num dos focos de cada elipse. Também descreveu como a velocidade de um planeta muda com o seu 

deslocamento. 

 
Figura 2: Nicolau Copérnico e sua teoria do heliocentrismo. 

Fonte: Google imagens. 

O que faltava em todos esses modelos do universo era uma explicação do motivo de como os 

planetas se movessem da forma como o fazem. Este é o momento em que Newton ingressa nessa história. 

O método de Newton (2002) é matemático e indutivo e ainda contesta afirmações absolutas em poder da 

razão desta matemática. Ele percebeu que a força que puxava uma maçã, conforme a figura 3, para o 

centro da Terra era a mesma que mantinha os planetas em órbita ao redor do Sol e demonstrou, 

matematicamente, como essa força mudava com a distância. A matemática que ele usava envolvia as três 

Leis do Movimento de Newton e sua Lei Universal de Gravidade. Ele afirmava que o fundamento da 

ciência está na experimentação bem como tudo mais sujeito a ela, como a matemática. Deveríamos buscar 

as causas dos fenômenos e, por conseguinte, considerava a experimentação imprescindível. 

 



Lucht e Pereira                                             CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 16 (01): 1603.1-11, 2018 

1603.4 

 
Figura 3: Representação de Newton observando a queda de uma maçã. 

Fonte: Google imagens. 

ADEQUANDO CONVICÇÕES 

“Calculo os movimentos celestiais, mas não a loucura das pessoas”. 

 Durante séculos, o pensamento científico havia sido dominado pelas ideias de Aristóteles que 

chegava às suas conclusões sem realizar experimentos para comprová-las. Aristóteles pregou que objetos 

em movimento só continuam se movendo se forem empurrados e, que objetos pesados caem mais 

depressa que os leves. Afirmou que objetos pesados na Terra caem porque estão se movendo de volta ao 

seu local natural. Também proferiu que corpos celestes, sendo perfeitos, só podem se mover em círculos e 

em velocidade constante (REALE 1994). 

 Galileu Galilei despontou com um conjunto diferente de ideias alcançado por meio de 

experimentações. Ele examinou bolas descendo em rampas e demonstrou que todos os objetos caem ao 

mesmo tempo se a resistência do ar for mínima (GALILEI, 1954). Também concluiu que objetos em 

movimento continuam a se mover a menos que uma força, como um atrito, atue para desacelerá-los, 

conforme a figura 4. O princípio da inércia de Galileu viria a fazer parte da Primeira Lei de Newton.  

 
Figura 4: Alguns experimentos de Galilei. 

Fonte: Google imagens. 

 Como o atrito e a resistência do ar atuam em todos os objetos em movimento que encontramos na 

Terra, o conceito de atrito não fica imediatamente óbvio. Somente pelo seu experimento cauteloso Galileu 

(GALILEI, 1954) pôde mostrar que a força que mantem algo em movimento, numa velocidade constante, 

era necessária apenas para contrapor o atrito. 

Leis de movimento 
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“Se enxerguei mais longe é porque subi no ombro de gigantes”. 

 Newton fez experimentos em muitas áreas de interesse, mas nenhum registro de seus testes sobre 

movimento sobrevive. No entanto, suas três leis tem sido verificadas em muitas experiências.  A partir da 

publicação  do Principia em 1687, Newton institui princípios e as três leis do movimento da mecânica ou 

axiomas: 

1. Todo corpo permanece no seu estado de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, a menos 

que seja compelido a modificar esse estado por forças externas aplicadas sobre ele; 

2. A variação de movimento é proporcional à força motriz aplicada; e se dá na direção da reta ao 

longo da qual essa força é aplicada; 

3. Para toda ação há sempre uma reação igual e contrária; ação e reação tendo sentidos opostos, ao 

longo da mesma direção. 

 De acordo com o que Newton (2002) afirmou sobre sua Primeira Lei: Todo corpo permanece em 

estado de repouso ou movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja compelido a mudar esse 

estado por forças aplicadas sobre ele. Em outras palavras, ele só começa a se mover se uma força atuar 

sobre ele e um objeto em movimento continua a se mover, com velocidade constante, a menos que uma 

força atue sobre ele. Ali, a velocidade significa tanto a direção de um objeto em movimento quanto sua 

velocidade. Portanto, um objeto só mudará de velocidde ou direção se uma força agir sobre ele. A essa 

força deu-se o nome de força resultante (figura 5). 

 
Figura 5: 1ª lei de Newton: inércia. 

Fonte: Google imagens 

 Um carro em movimento tem muitas forças sobre ele, incluindo atrito e a resistência do ar. Se as 

forças que empurram o carro à frente equilibram as forças que tentam desacelerá-lo, não há força 

resultante e o carro manterá velocidade constante. 

[...] todas as coisas que estão em movimento continuarão se movendo para sempre em 

linha reta na mesma velocidade, a não ser que uma força aja sobre elas. Imagine que 

você esteja num carro, numa velocidade constante, numa estrada reta e plana. Se você 

fechar os olhos e tampar os ouvidos, não será capaz de dizer em que velocidade está 

se movendo [...] (POSKITT, 2001, p.144). 

 A Segunda Lei de Newton (2002) afirma que a mudança de movimento é proporcional à força 

motora atuante sobre ele e escrita sob a fórmula: F = ma, onde F é a força, m a massa e a é a aceleração. 

Isso também demonstra que a aceleração depende da massa de um objeto. Para uma determinada força, 

um objeto com pouca massa vai acelerar mais do que um com maior massa.  
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No começo, para movê-lo, você tem de puxar com muita força. Isso porque o corpo 

estacionário está ganhando velocidade, em outras palavras, está acelerando - o que 

consome força. Quando o corpo atingir a velocidade desejada, você já não precisará 

puxar com tanta força para que ele continue andando. [...] Se você dispuser alguém 

para ajudá-lo, o corpo vai receber o dobro de força - e você vai ver que ele ganhará 

velocidade duas vezes mais rápido. Já se você puxar dois corpos, eles só vão ganhar a 

metade da velocidade [...] (POSKITT, 2001, p. 147). 

 A figura 6 ilustra esta lei. 

 

 
Figura 6: 2ª lei de Newton. 

Fonte: Google imagens. 

 A Terceira Lei de Newton (2002) afirma: Para toda ação há sempre uma reação oposta de igual 

intensiadade, ilustrado na figura 7. Representando assim que todas as forças existem em pares: se um 

objeto exerce uma força num segundo objeto, então o segundo objeto simultaneamente exerce uma força 

no primeiro e ambas as forças são iguais e opostas. 

 Apesar do termo ação, não se exige movimento para que isso seja verdade. Está ligado às ideias de 

Newton quanto à gravidade já que um exemplo dessa Terceira Lei é a atração gravitacional entre os 

corpos. Significa que a Terra não está apenas puxando a Lua mas que a Lua puxa a Terra com a mesma 

força. 

 
Figura 7: 3ª lei de Newton: ação e reação. 

Fonte: Google imagens. 

Atração universal 

 Newton (2002) começou a pensar em gravidade no final de 1660 quando ele se retirou à vila de 

Woolsthorpe por alguns anos para evitar a grande praga que assolava Cambridge. À época, várias pessoas 

sugeriram que havia uma força atrativa do Sol e que a intensidade dessa força era inversamente 

proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se a distância entre o Sol e outro corpo celeste é dobrada, 

a força entre eles é apenas um quarto da força original. No entanto, achava-se que essa regra não podia ser 

aplicada perto da superfície de um corpo volumoso como a Terra. 
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 Newton, vendo uma maçã cair de uma macieira, ponderou que a Terra só podia atrair a maçã e, 

como a maçã sempre caía em trajetória perpendicular ao solo, sua direção de queda era guiada ao centro 

da Terra. Newton (2002) determina que a força de atração entre a Terra e a maçã tinha de atuar como se 

originada do centro da Terra. Essas ideias abriram caminho para tratar o Sol e os planetas como pequenos 

pontos com grandes massas, o que facilitou os cálculos na medição a partir de seu centro. Newton não via 

motivo para achar que a força que fazia a maçã cair diferisse da força que mantinha os planetas em sua 

órbita. Portanto, a gravidade era uma força universal. 

 Se a Teoria da Gravidade de Newton é aplicada aos objetos em queda, Me é a massa da Terra e mm 

é a massa do objeto em queda. Para Newton (2002), quanto maior a massa de um objeto, maior é a força 

com que o atrai para baixo (figura 8). No entanto, a Segunda Lei de Newton nos diz que uma massa maior 

não acelera com a mesma rapidez que uma menor, de força igual. Portanto, é necessária uma força maior 

para acelerar uma massa maior e todos objetos caem à mesma velocidade, contanto que não haja outras 

forças, como a resistência do ar. Sem a resistência do ar, um martelo e uma pena caem na mesma 

velocidade – fato demonstrado em 1971 pelo astronauta Dave Scott, que realizou a experiência na 

superfície da Lua durante a missão da Apollo 15. 

 
Figura 8: Equação da Gravidade. 

Fonte: Google imagens. 

 Newton (2002) descreveu uma experiência idealizada para explicar as órbitas num primeiro esboço 

de Philosophiae Naturalis Principia. Ele imaginou um canhão numa montanha muito alta disparando 

projéteis horizontalmente em velocidades cada vez maiores. Quanto maior a velocidade da bala disparada, 

mais longe irá aterisar. Se for lançada com velocidade suficiente nem irá aterisar, mas seguirá seu 

percurso ao redor da Terra até que volte ao seu local de origem, no topo da montanha. Da mesma forma, 

um satélite lançado em órbita na velocidade correta vai prosseguir contornando a Terra ininterruptamente. 

O satélite é continuamente acelerado pela gravidade da Terra e se deloca em velocidade constante, mas 

sua direção acaba sempre mudando, fazendo-o circundar o planeta, ao invés de se projetar em direção ao 

espaço em linha reta. Neste caso, a gravidade da Terra só muda a direção da velocidade do satélite e não o 

seu módulo. 

Publicando ideias 

 Em 1684, Robert Hooke (1961) gabou-se aos amigos Edmond Halley e Christopher Wren que 

havia descoberto as leis do movimento planetário. Halley era amigo de Newton e perguntou-lhe a respeito. 

Newton disse já haver resolvido o problema, mas havia perdido suas anotações. Halley incentivou Newton 

a refazer o ensaio e, como resultado, Newton produziu Sobre o movimento dos corpos em órbita, um 

breve manuscrito enviado à Royal Society em 1684. Neste estudo, Newton mostrava que o movimento 



Lucht e Pereira                                             CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 16 (01): 1603.1-11, 2018 

1603.8 

elíptico dos planetas que Kepler descrevera resultaria de uma força puxando tudo em direção ao Sol, na 

qual a força era inversamente proporcional à distância entre os corpos. Newton expandiu esse trabalho, 

incluindo outros escritos sobre forças e movimento em Principia Mathematica (figura 9) (NEWTON, 

2002), que foi publicado em três volumes e continha, dentre outras coisas, a Lei Universal de Gravidade e 

as Três Leis de Movimento. Os volumes foram escritos em latim e só em 1729 foi publicada a primeira 

tradução para o inglês, baseada na terceira edição de Newton de Principia Mathematica. 

 
Figura 9: Principia Mathematica. 

Fonte: Google imagens 

 Hooke e Newton já haviam se desentendido sobre as críticas de Hooke a respeito da teoria da luz 

de Newton. Após esta publicação, muito do trabalho de Hooke sobre o movimento planetário ficou 

desprezado. Entretanto, Hooke não tinha sido o único a sugerir tal lei e tão pouco demonstrara o seu 

funcionamento. 

 Newton (2002) havia mostrado que essa Lei Universal da Gravidade e as leis de movimento 

podiam ser usadas matematicamente para descrever as órbitas dos planetas e cometas e tais descrições 

eram compatíveis com as observações. 

Aceitação incrédula 

 As ideias de Newton sobre a gravidade não foram bem recebidas em todos os lugares. A ação a 

distância da força da gravidade de Newton, sem meios de explicar como ou porque ocorria era vista como 

uma ideia “oculta”. O próprio Newton se recusou a especular sobre a natureza da gravidade (NEWTON, 

2002). Para ele, era suficiente ter mostrado que a ideia de atração de um inverso ao quadrado pudesse 

explicar os movimentos planetários. Portanto, a matemática estava correta. Em Rocha (2002), se coloca 

que suas leis descreveram tantos fenômenos que logo passaram a ser amplamente aceitas e hoje a unidade 

de força usada internacionalmente leva seu nome. 

 Edmond Halley (COMETA HALLEY, 2017) usou as equações de Newton para calcular a órbita 

de um cometa visto em 1682 e mostrou que era o mesmo cometa observado em 1531 e em 1607, hoje 

chamado de cometa Halley. Halley teve êxito ao prever que o cometa voltaria em 1759, o que ocorreu 16 

anos após sua morte. Essa foi a primeira vez que ficou demonstrado que os cometas orbitavam o Sol. O 
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cometa Halley passa próximo da Terra a cada 76 anos, ilustrado na figura 10, e é o mesmo cometa visto 

em 1066, antes da Batalha de Hastings, no sul da Inglaterra. 

 
Figura 10: Edmond Halley e suas previsões 

Fonte: Google images. 

 As equações também foram usadas com sucesso pare descobrir um novo planeta. Urano é o sétimo 

planeta a partir do Sol e foi identificado como planeta por William Herschel, em 1781, segundo Tancredi 

(2007). Herschel descobriu o planeta casualmente enquanto observava o céu noturno. 

 Observações adicionais de Urano permitiram aos astrônomos (WENTRAUB, 2007) calcular sua 

órbita e produzir tabelas prevendo onde ele poderia ser observado no futuro. Essas previsões nem sempre 

estavam corretas, no entanto, levaram a ideia de que tinha de haver outro planeta, além de Urano, cuja 

gravidade estava afetando sua órbita. Até 1845 os astrônomos haviam calculado onde esse oitavo planeta 

deveria estar no céu e então, Netuno foi descoberto em 1846.  

As leis de Newton na atualidade 

 As leis de Newton formam a base do que nos referimos atualmente como “mecânica clássica” – um 

conjunto de equações usado para calcular os efeitos das forças e movimento. Embora essas leis tenham 

sido substituídas por equações baseadas nas teorias de relatividade de Einsten, os dois conjuntos de leis 

concordam, contanto que qualquer movimento seja pequeno se comparado à velocidade da luz. Portanto, 

para os cálculos usados no desenvolvimento e projeto de aeronaves, carros ou para calcular a força 

necessária para as estruturas de um grande edifício ou ponte, as equações de mecânica clássica são 

bastante precisas e simples de serem usadas. A mecânica newtoniana embora não seja estritamente 

correta, ainda é amplamente utilizada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “Construímos mais muros do que pontes”. 

 Considerado o pai da mecânica clássica, o iluminista Isaac Newton sempre se interessou pelos 

pioneiros da ciência como o filósofo René Descartes (1596-1650), os astrônomos Nicolau Copérnico 

(1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630) e o físico Galileu (1564-1642). Tão logo concluiu seu Ensino 

Superior, passou a se dedicar à matemática com afinco passando a lecionar a cadeira na mesma 

Universidade em que se formou. Lotado na Universidade e com tempo para estudos, dedicou-se aos 

estudos da óptica, mais especificamente à luz em 1670. 
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 Vinte anos se passaram e o cientista inglês volta-se para a mecânica e os efeitos da gravidade na 

Terra e gravitação sobre as órbitas a partir das leis de Kepler sobre o movimento dos planetas. Em 1687, 

publica o livro Principia Mathematica (NEWTON 2002) em que demonstou as suas três leis universais 

do momento. Definiu também a lei da gravitação universal onde o reconhecimento pelos seus esforços 

passou a ser mundial. 

 Nunca se casou ou teve filhos. Newton foi nomeado cavaleiro da coroa britânica pela Rainha Anne 

em abril de 1705. Nos anos finais de sua vida, já com idade avançada para época (85 anos), foi acometido 

por uma severa patologia (supostamente causada por reagentes químicos oriundos de suas experiências 

alquimistas) que desacreditou aos que com ele convivia de que sobreviveria. Superado essa enfermidade, 

Newton foi nomeado diretor da casa da moeda do Reino Unido e finalmente passou a viver em sociedade, 

bastante próximo à corte e à burguesia, usufruindo, assim, de uma vida de conforto. Faleceu em 31 de 

março de 1727 legando à ciência todas as suas teorias, algumas delas posteriormente reconhecidas por 

Albert Einsten e rebatidas pelo mesmo bem como cientistas modernos o fizeram sobre seus estudos sobre 

optica tratando os diferentes espectros de luz não como corpúsculos e sim como ondas de diferentes 

frequências. 

 Independentemente do quanto a tecnologia evoluiu após seu tricentenário, o reconhecimento pela 

sua obra sempre fará parte dos livros escolares e bases científicas para novas produções de conhecimento. 
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