
                        For the love of Physics 

 

 

Walter Lewin, professor do MIT, foi, sem dúvida, um dos mais extraordinários professores de 

Física que alguma vez existiu. E provavelmente nunca alguém conseguiu explicar a forma como 

a Natureza funciona de forma tão cativante conquistando a mente e o coração dos alunos.  

Como ele diz na primeira aula do seu fantástico curso de Electromagnetismo no MIT (pode ver 

aqui):  

“ I willl make you see beyond the equations, beyond the concepts. I will show you, whether you 

like it or not, that Physics is beautiful”. 

Na última aula que deu no MIT, e que pode ver aqui, divulgou e vendeu um maravilhoso livro 

que é uma explicação brilhante e acessível de fenómenos naturais, como por exemplo porque o 

céu é azul, porque é que o ar fica tão fresco depois de uma trovoada ou como se forma o arco-

íris, onde transpira um contagiante amor pela Física. 

Pois para quem não tiver paciência para o ler, ou para motivar outros a comprá-lo, e por ser um 

texto onde qualquer Professor pode encontrar grande inspiração, resolvi traduzir as primeiras 

linhas desse texto notável: 

Logo desde o início comecei a ensinar Fisica. Ensinava para pagar um empréstimo do governo 

holandês para poder pagar a escola. Ensinava a tempo inteiro, 22 horas por semana, e em cada 

ano o governo esquecia um quinto da minha dívida. Outra vantagem de ensinar era escapar ao 

serviço militar. Sou alérgico a todas a formas de autoridade1 - está inscrito na minha 

personalidade – e sabia que acabaria a limpar soalhos, fazendo esgares. 

                                                           
1 Einstein, com o seu humor genial, disse um dia: ”to punish me for my contempt for authority, fate made me  
  an authority myself”. Richard Feynman termina a sua extraordinária lição (ver aqui) sobre o Princípio da Incerteza   
 com esta frase: A Philosofer once said: “It is necessary for the very existence of science that the same conditions   
 always  produce the same results”. Well they don´t…  
  Só questionando o que está estabelecido, organizando os dados da vida de forma totalmente nova e iluminada é  
  possível levar a Humanidade a avançar de forma radical na compreensão do mundo em que vive. 
  Foi assim com Arquimedes, Copérnico, Galileu, Newton, Gauss, Riemann, Darwin, Freud, Einstein, Cantor,  
  Churchill e muitos outros Gigantes.  

Um Professor notável                   por J. Veiga de Faria 

https://www.youtube.com/watch?v=Lx64cq0HeXY
https://www.youtube.com/watch?v=4a0FbQdH3dY
https://www.youtube.com/watch?v=aAgcqgDc-YM&feature=endscreen&NR=1


Também aprendi a ensinar. Para mim, ensinar alunos do secundário, ser capaz de mudar as 

mentes de gente jovem de uma forma positiva, isso era emocionante. Sempre tentei tornar as 

minhas aulas interessantes e ao mesmo tempo divertidas para os alunos, mesmo sendo a escola 

bastante estricta. Não me deixei apanhar pela cultura à volta e, sendo aluno universitário, fervia 

de entusiasmo. O objectivo era partilhar  o meu entusiasmo com os meus alunos, ajudá-los a ver 

a beleza do mundo à volta deles de uma nova forma, mudá-los de modo a que a que vissem o 

mundo da física com toda a sua beleza, e percebessem que a física está em todo o lado, que 

atravessa nossas vidas.  

O que conta, descobri eu, não é a matéria que se cobre mas aquela que se descobre.  

Cobrir assuntos nas aulas pode ser uma tarefa aborrecida e os alunos sentem isso. Descobrir as 

Leis da Física e fazê-los ver através das equações, por outro lado, demonstra o processo da 

descoberta, com toda a sua novidade e excitação, e os alunos adoram serem parte.   

 

E, finalmente, um problema posto ao leitor por Walter Lewin: 

“An astronaut carefully inserts a straw into a ball of juice, and he starts sucking on the straw. 

Will he be able to drink the juice this way?  

You may assume that the pressure in the shuttle is about 1 atmosphere”. 

Caro leitor/a, é capaz de ir para a cama pensar na solução?  

Se for o caso tem alma de investigador… 

Se puder leia o livro.  

Só a descrição vivida que faz daquilo que ele e a família passaram durante a ocupação nazi da 

Holanda deixa-nos sem fôlego; e, por si só, constitui uma ou duas, ou mais, inestimáveis lições… 

 


