
        Tudo depende do referencial 

 

 Chega um momento em Física que o professor vai te dizer; “Depende 

do referencial”, e provavelmente ele vai usar o exemplo de duas pessoas. É 

assim: A pessoa 1 vai de encontro a pessoa 2 (ela anda na direção da 2ª 

pessoa). Mas para os físicos, se você muda seu ponto de vista, seu referencial, 

a 2ª pessoa é que está indo na direção da 1ª. Não há nada de lógico nisso. 

Quem anda é quem vai na direção do outro. Se está difícil entender, depois o 

professor vai te explicar.  

 Isso muda muitos conceitos rotineiros. Imagina sua mulher chegando e 

dizendo: “ Querido, você não vai acreditar, mas veio um poste todo bêbado na 

minha direção e bateu bem na frente do nosso carro. ” Sim, para as mulheres 

vai ser uma desculpa (muito esfarrapada, mas tudo bem). Não estou 

insinuando que as mulheres dirigem mal... nunca faria isso. Mas faz sentido ? 

Podemos processar o poste pelo acidente ?!! E onde estão as autoridades que 

deixam um poste delinquente sair impune dessas ?!!Ou, você chega em casa 

todo arranhado. Acaba por explicar que brigou com um moleque na escola." 

Tipo mãe, eu tava lá na minha, o cara veio provocar, ficou irritando, eu avisei. 

De repente a cara dele veio no meu punho e ele caiu no chão. Ai ele me 

empurrou e começou a briga!"!!! Já reparou no absurdo que nos ensinam ? 

Então vamos ao extremo!!! 

 Você chega em casa, todo cansado. Para relaxar, você liga o cd player e 

põe para tocar “ Festa no apê”. Caso o aparelho não quebre de imediato por 

causa da música,  fica a pergunta: "É o cd que gira ali dentro ?!"Óbvio, você 

dirá. Mas se mudarmos o referencial, pode ser que seja toda a terra que esteja 

girando em torno do cd.(Que cd mais egocêntrico narcizista hein!) E se o 

aparelho parar ? Quem vamos indenizar ? A terra, por ter parado subitamente 

de rodar em volta do meu cd ?E quem é responsável pela Terra ? Ele mesmo, 

Ele lá em cima. Pronto, o coitado vai levar a culpa até por isso( Já bastam as 

guerras santas, pedidos e sacrifícios feitos em Seu nome). 

 Espero que depois dessa você perceba o quão ilogicamente absurdo isso 

é. Muitos outros exemplos podem ser citados, mas não vou ficar falando muito 

disso não. 

 

Gostou ? Não gostou ?........... Leia de novo sob outro referencial, talvez sua 

opinião mude.....................................................................Dario 


