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RESUMO   
 

 

O que é a física 

 

A física (do grego physis) é a ciência que estuda a natureza e seus fenômenos. Inicialmente, era utilizada 

apenas a filosofia para poder interpretar a natureza a partir da observação. Com a evolução do pensamento 

científico foi visto a necessidade da experimentação e da matemática para o desenvolvimento das teorias. 

Vamos passar por toda a revolução dessa ciência a partir dos anos baseado nas contribuições dos estudiosos 

que se destacaram. 

 

Filósofos naturais 

 

Os filósofos naturais são os precursores da revolução cientifica na quebra da ligação entre Deuses e a 

natureza. A mitologia grega atrelava grande parte dos resultados naturais aos Deuses, tanto que existiam 

Deuses que cuidavam de aspectos naturais como Poseidon, etc.  

 

Antes dessa revolução, a natureza era descrita a partir de quatro elementos ditos primordiais: água, terra, 

fogo e ar. Com isso, tudo na natureza era descrito a partir de uma combinação desses elementos. Os filósofos  

naturais foram os precursores do pensamento atomista no momento em que eles acreditaram que, na 

verdade, deviam-se dividir os materiais ate conseguir chegar à menor parte indivisível do mesmo. Ao chegar 

nesse estado, deram o nome para essa parte indivisível de átomo (a parte que não divide). Is so é uma quebra 

da ideia de dizer que o mundo é feito a partir de quatro elementos naturais para a ideia de que o mundo e 

feito a partir de uma única coisa comum a todos os objetos.  

 

Física Aristotélica 

 

 
 

Aristóteles foi um grande contribuinte na quebra de certo paradigmas da época. Foi a partir dele que 

começou a ideia de que um corpo precisa de uma força para estar em movimento e na ausência de força, o 

corpo estará em repouso. Hoje em dia sabemos que essa ideia é inconsistente e que foi aperfeiçoada p or 

Newton anos depois, mas foi Aristóteles o percurso das descrições de mecânicas através dessa grandeza.  

 

Outra contribuição importante que Aristóteles participou foi na construção do conceito de gravidade (não 

que ela não existisse antes, mas existiam outras formas de entender esse fenômeno). Ele desenvolveu uma 

teoria chamada de Teoria do lugar de origem. Essa teoria dizia que todo corpo possui uma local de origem 

próprio e que existia uma força que o atraia para esse local de origem. Um apêndice importante de se 
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comentar dessa teoria diz respeito a densidade, onde se acreditava que a densidade de certo material esta 

relacionado a velocidade que esse material leva para voltar para sua posição de origem.  

 

Aristóteles também contribuiu para algumas construções que foram apoiadas pela igreja como a teoria 

geocêntrica. Para ele, era natural pensar que os astros orbitavam em torno da Terra, já que todas as 

observações eram feitas daqui. 

 

A física de Arquimedes 

 

 
 

Arquimedes foi um dos físicos que começou na contribuição da matemática na física. Grande parte dessa 

matemática veio através do desenvolvimento dos estudos de hidrostática e hidrodinâmica , estudos esses que 

renderam algumas histórias que ficaram famosas. 

 

Uma historia é a da coroa de Hierão, onde o Rei Hierão pediu para Arquimedes provar que a coroa dele era 

feita totalmente de ouro, já que ocorria um boato de que a coroa era uma mistura de ouro, prata e bronze. 

Arquimedes fez o experimento que consistia em colocar um liquido com a mesma densidade que o ouro, 

prata e bronze na agua junto da coroa e, através de diversas tentativas, encontrar a porcentagem de cada 

material na montagem da coroa.  

 

Arquimedes também desenvolveu outros conceitos que são utilizados ate hoje, como as alavancas.  

 

Galileu Galilei 

 

 
 
Galileu Galilei foi um dos físicos dito fundamental na revolução cientifica devida rigor na experimentação das 

teorias. Através desse rigor ao método cientifico ele pode concluir coisas como: A não interferência da massa 

dos objetos no tempo de queda, imagens através de telescópios, entre outras coisas. 



ENCCEJA 
 

 

Natureza 3 
 

 

 

As experimentações de Galileu serviram para quebrar diversos paradigmas da igreja, sendo o caso mais 

famoso a popularização da teoria heliocêntrica. Essa teoria dizia que o Sol era o centro do universo e que os 

outros astros (como o planeta Terra) orbitam sobre ele. Essa teoria já tinha sido desenvolvida por outros 

estudiosos como Ptolomeu e Copérnico, mas ocorreu uma grande pressão da igreja em conter sua 

disseminação. Galileu não foi diferente, mas ele conseguiu contornar a situação refugando de suas ideias e 

mantendo-se vivo durante a inquisição. 

 

Isaac Newton 

 

 
 

Isaac Newton é tido como um dos maiores físicos dentro do senso comum, mas existe uma frase muito famosa 

grandes estudiosos para poder desenvolver novas teorias e experiências. Seu trabalho mais conhecido são 

as Leis de Newtons: 

 

• Princípio da Inercia 

• Princípio Fundamental da Dinâmica 

• Princípio da Ação e Reação 

 

Newton também contribuiu muito para a matemática com a criação do Calculo Diferencial e Integral, já que, 

assim como Galileu, ele entendia a necessidade da matemática nas discussões teóricas e das experiências na 

comprovação de suas ideias (aqui já tínhamos uma consolidação do método cientifico).  

 

Com isso fechamos as discussões sobre a física clássica e entramos em um grande nome chamado Albert 

Einstein. A partir de Einstein começamos a ver a física moderna, onde estudamos o mundo microscópico e 

de corpos próximos da velocidade da luz. Nesses estudos temos uma comprovação teór ica bem consistente, 

porem, ainda é necessária uma experimentação para comprovar se as teorias são realmente validas e estamos 

caminhando nessa direção quando falamos de física atual (bóson de Higgs e ondas gravitacionais são 

exemplos disso). 


