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*Andamento da disciplina durante o semestre

Com relação ao que discutimos na disciplina, inicialmente no primeiro mês, 
foi  apresentada  uma  série  de  experimentos  relacionados  aos  temas  que 
trabalharíamos no dia da visita dos estudantes à Unicamp. Dentre eles discutimos 
mecânica sem rotações (queda livre, inércia, lançamento), mecânica das rotações, 
eletricidade  e  magnetismo.  Foram feitas  demonstrações  com os  experimentos 
inclusive com a participação de nós alunos na execução dos mesmos, bem como 
analise  de  vídeos  a  respeito  de  eventos  e  experimentos  semelhantes  ao  que 
apresentaríamos. .

Por serem experimentos de fácil demonstração e entendimento podem ser 
classificados como didáticos. Permitem visualizar de modo imediato os conceitos e 
definições  envolvidas,  características  essas  de  extrema  importância  tendo  em 
vista que o publico alvo para o qual os apresentaríamos ser alunos de ensino 
médio,  muitas  vezes  com  noção  do  conceito  mas  com  pouco  pratica  em 
experimentação.

Já no segundo mês de aula foi feita a definição dos temas e por qual aluno 
cada um desses temas seria trabalhado. Sendo que a mim foi definido trabalhar 
com  o  tema  da  primeira  lei  de  Newton  (inércia).  Nesse  tema  a  principio  foi 
determinado que seria trabalhado os experimentos da retirada de uma folha de 
papel de embaixo de um peso, arrasto de uma garrafa por meio de um barbante, 
pomba que não cai, garrafa que não cai, equilíbrio com dois garfos.

Estive por três vezes no laboratório de ótica, oportunidades em que pude 
constatar que tratavam-se de experimentos de fácil realização e coerentes com o 
nosso objetivo de exemplificar e visualizar a atuação da inércia, na medida em que 
nos permite verificar e demonstrar a primeira lei de Newton de maneira simples e 
prática. 

Nas duas semanas quando as aulas foram ministradas pelo monitor Daniel, 
nos focamos essencialmente em como seria praticada as apresentações no dia 
em que fosse ocorrer a visita, como também na analise e discussão da forma, 
ordem e disposição dos experimentos no dia do evento. Oportunidade em que foi 
definido também a entrega além do relatório parcial  de um relatório “completo” 
envolvendo os conceitos e analises dos experimentos a serem apresentados.

Desde modo, cabe mencionar que a partir de questões relativas ao estudo 
do movimento foi introduzido aos alunos  que os primeiros cientistas a definirem a 
inércia foram Galileu e Newton. Foi relatada também a forma como a maioria dos 
cientistas descrevia o movimento e as ponderações e provas feitas por Galileu que 
mais tarde permitiriam a Newton enunciar sua primeira lei, a lei da inércia.
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* Introdução 

Em nosso cotidiano sempre nos deparamos com objetos que se movem e 
outros que permanecem em repouso. Aparentemente, parece que o corpo está em 
repouso quando não existem forças atuando nele,  e que inicia seu movimento 
quando uma força começa a atuar sobre esse objeto.

Essas aparências se aproximam ou se afastam da realidade?
Os objetos caem porque são atraídos pela Terra.  Existe  uma força que 

puxa cada objeto para baixo e que também é responsável por manter a atmosfera 
sobre a Terra e também por deixar a Lua e os satélites artificiais em órbita. É a 
chamada força gravitacional. Essa força gravitacional representa uma interação 
existente entre a Terra e os objetos que estão sobre ela,desse modo, para que as 
coisas não caiam é preciso segurá-las. 

A água, por exemplo, também pode sustentar coisas, impedindo que elas 
afundem. Essa interação da água com os objetos se dá no sentido oposto ao da 
gravidade  e  é  medida  através  de  uma  força  que  chamamos  de  empuxo 
hidrostático. É devido a isso que nos sentimos mais leves quando estamos dentro 
da água. O que sustenta balões no ar também é uma força de empuxo, igual à 
que observamos na água.

Os pássaros para se segurarem no ar batem as asas e conseguem fazer 
com que o ar exerça uma força para cima, suficientemente grande para vencer a 
força  da  gravidade.  Do  mesmo  modo,  o  movimento  dos  aviões  e  o  formato 
especial de suas asas acaba por criar uma força de sustentação. Essas forças 
também  podem  ser  chamadas  de  empuxo.  Porém,  trata-se  de  um  empuxo 
dinâmico, ou seja, que depende de um movimento para existir. 

As formas pelas quais os objetos interagem uns com os outros são muito 
variadas. A interação das asas de um pássaro com o ar, que permite o vôo, por 
exemplo, é diferente da interação entre uma raquete e uma bolinha de pingue-
pongue, da interação entre uma lixa e uma parede ou entre um ímã e um alfinete.

Isaac  Newton  (1642-1727),  o  famoso  físico  inglês  do  século  XVIII, 
conseguiu elaborar leis que permitem lidar com toda essa variedade, descrevendo 
essas  interações  como  forças  que  agem  entre  os  objetos.  Cada  interação 
representa uma força diferente, que depende das diferentes condições em que os 
objetos interagem. Mas todas obedecem aos mesmos princípios elaborados por 
Newton, e que ficaram conhecidos como Leis de Newton.

Durante séculos, o estudo do movimento e suas causas tornou-se o tema 
central da filosofia natural. Entretanto, somente na época de Galileu e Newton foi 
realizado extraordinário progresso na solução do mesmo.

        Galileu Galilei                Isaac Newton
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   Newton nascido no ano da morte de Galileu,foi o principal arquiteto da 
Mecânica clássica. Ele conseguiu sintetizar as idéias de Galileu e de outros que o 
precederam, reunindo-as em três leis, publicadas pela primeira vez em 1686, no 
livro Principia Mathematica Philosophiae Naturalis.

Para  que  possamos  entender  a  primeira  lei,  foco  de  nosso  estudo, 
necessitamos antes apresentar algumas idéias de Galileu sobre o movimento.

* Conceito de Inércia  

Anteriormente  a  Galileu  a  maioria  dos  filósofos  pensava  que  fosse 
necessária  alguma  influência  ou  força  para  manter  um corpo  em  movimento. 
Acreditavam que um corpo em repouso estivesse em seu estado natural e que 
para um corpo mover-se em linha reta com velocidade constante fosse necessário 
algum agente externo empurrando - o continuamente, caso contrário ele iria parar.

Nossa  experiência  diária  parece  confirmar  essa  afirmativa.  Quando 
colocamos  um  livro  sobre  uma  mesa  é  fácil  constatar  seu  estado  natural  de 
repouso.  Se  colocarmos  o  livro  em  movimento,  dando-lhe  apenas  um  rápido 
empurrão, notamos que ele não irá se mover indefinidamente: o livro deslizará 
sobre a mesa até parar. Ou seja, é fácil notar que cessada a força de empurrão da 
mão,  o livro retorna ao seu estado natural  de repouso.  Logo, para que o livro 
mantenha-se em movimento retilíneo uniforme é necessária a ação contínua de 
uma força de empurrão.

Galileu,  entretanto,  foi  contra  essa  idéia  de  movimento  ser  um  estado 
necessariamente  forçado,  argumentando  que  o  livro  só  interrompeu  seu 
movimento (vindo a parar) em razão da existência de atrito com a mesa. Isto é, 
se  lançássemos o  livro  sobre  uma  mesa  menos  áspera,  haveria  menos 
resistência  ao  seu  deslizamento.  Se  o  seu lançamento  ocorresse  sobre  uma 
mesa perfeitamente polida, livre de atritos, o livro manter-se-ia em movimento 
retilíneo  uniforme  indefinidamente,  sem  a  necessidade  de  estar  sendo 
continuamente empurrado.

Em virtude disso, Galileu conclui ser uma tendência natural dos corpos a 
manutenção de seu estado de repouso ou de seu estado de movimento retilíneo 
uniforme,  promovendo  aos  corpos  uma  propriedade  denominada  inércia.  Foi 
difícil provar, dada a necessidade de livrar o corpo de certas influências de atrito. 
Estudando o movimento de corpos em superfícies cada vez mais planas e lisas, 
Galileu pôde afirmar ser necessária uma força para modificar a velocidade de um 
corpo  mas nenhuma força é exigida para manter essa velocidade constante.

Assim, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo 
corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme.

Em  nosso  cotidiano,  notamos  essas  tendências  ao  observarmos  uma 
pessoa de pé no interior de um ônibus. Quando o ônibus arranca, o passageiro 
por inércia tende a permanecer em repouso em relação ao solo terrestre. Como o 
ônibus vai para frente, a pessoa que não estava se segurando cai para trás no 
ônibus.
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Agora,  se  o  ônibus  estivesse  em  movimento  e  de  repente  freasse,  a 

pessoa cairia para frente. Graças à inércia, o passageiro tem, nesse caso, uma 
tendência a continuar em movimento em relação ao solo terrestre: o ônibus para, 
mas o passageiro não.

  
Por esse motivo, o cinto de segurança nos automóveis tem a função de 

proteger  o  passageiro  da inércia  de  seu movimento,  no caso de uma freada 
brusca ou colisão.

* Principio da Inércia (Primeira Lei de Newton ) 
  

Sintetizando a idéia de inércia de Galileu, Newton enunciou sua primeira lei 
nestas palavras:

  
Notamos, no enunciado acima, a clara intenção de se definir força como o 

agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a inércia (tendência 
natural de manter velocidade). Podemos concluir, então, que um corpo livre de 
ação de forças, ou com resultante de forças nula, conservará (por inércia) sua 
velocidade constante.

Ou seja:

Resumindo, podemos esquematizar o princípio da inércia assim:
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Esquematicamente, sejam  F1 e F2  as forças que atuam num corpo. A 
resultante das forças Fr será a soma vetorial das forças que atuam nesse Corpo : 

Quando a resultante for nula, caso em que | F1 | = | F2 | (ambas forças na 
figura acima são horizontais);  o corpo permanecerá em repouso ou se deslocará 
com movimento retilíneo e uniforme.

* Experimentos de Inércia. 

Com o objetivo de visualizar e exemplificar os conceitos e definições acima 
relacionados,  executamos durante a visita  dos alunos,  os cinco  experimentos 
abaixo relacionados e descritos.

1) Retirada de uma folha de papel de baixo de um peso.

Descrição:

Nessa demonstração utilizamos um bloco de madeira e uma folha de papel. 
Colocamos o bloco sobre a folha e puxamos a folha lentamente, a força que atua 
sobre o bloco é equilibrada pela força de atrito que também atua no bloco, de 
maneira que o bloco é mantido sobre a folha sendo arrastado junto com ela. 

Se  puxarmos a  folha  rapidamente  a  força  que atua  no  bloco  consegue 
vencer a força de atrito de maneira que conseguimos retirar a folha debaixo do 
bloco mantendo – o na mesma posição devido a inércia.
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2) Arrasto de uma garrafa com dois litros de água por meio de um 
barbante.

Descrição:

Nessa demonstração amaramos um barbante envolta de uma garrafa cheia 
de água. A garrafa inicialmente em repouso tenderia a permanecer parada devido 
a inércia, mas ao puxarmos o barbante lentamente a garrafa desloca-se devido a 
força que atua sobre ela .

Entretanto, se puxarmos a garrafa de maneira brusca com o objetivo de 
obter uma grande aceleração em um curto período de tempo, exercemos uma 
grande força ao barbante, esse que não suporta grandes tensões arrebenta e a 
garrafa tende a manter sua condição inicial de repouso devido a inércia.

Para melhor visualizar basta analisar a segunda lei de Newton:

F = m . a

Ou seja, altas acelerações exigem a aplicação de grandes forças resultantes. 
Entretanto, como o barbante tem um limite de tração suportável, também teremos 
um limite de aceleração suportável. 

3) Pomba que não cai. 
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Descrição:

Nessa demonstração temos um pássaro apoiado pelo bico em um suporte. 
A primeira vista, temos a impressão de que o pássaro deveria cair. Entretanto ele 
permanece em equilíbrio pois, grande parte de sua massa esta distribuída próxima 
de seu bico de maneira que o centro de gravidade do pássaro está no próprio bico 
com isso ele se mantém equilibrado.

Sendo assim o pássaro equilibrado mantém-se por inércia na posição de 
equilíbrio desde que nenhuma força resultante externa atue sobre ele.

4) Garrafa que não cai.

Descrição:

Nessa demonstração temos uma garrafa sustentada por um suporte. Assim 
como na demonstração do pássaro temos a impressão de que a garrafa cairia.

Entretanto, a inclinação da garrafa e do suporte fazem com que os centros 
de  massa  de  ambos  estejam alinhados,  de  modo  que  os  torques  (forças)  se 
equilibram não existindo nenhum torque resultante.Sendo assim a garrafa tende a 
ficar estática nessa posição devido a inércia desde que nenhuma força resultante 
externa atue sobre ela. 

5)Equilíbrio com dois garfos.
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Descrição:

Nesse  experimento  temos  dois  garfos  apoiados  um  ao  outro. 
Evidentemente que os garfos isolados cairiam, mas como são garfos iguais de 
mesma massa,  quando apoiamos um ao outro temos um equilíbrio das forças 
atuantes de modo que o sistema se mantém na mesma posição. 

Sendo assim, desde que nenhuma força resultante externa atue nos garfos 
eles manterão a posição de repouso e equilíbrio devido a inércia.

*Questões feitas pelos alunos durante as apresentações

Nas duas primeiras apresentações realizadas para as  turmas de ensino 
médio  os  conceitos  menos  conhecidos  pelos  alunos  que  demandaram  maior 
explicação foram os de centro de massa, centro de gravidade e torque envolvidos 
nas demonstrações da pomba que não cai, garrafa que não cai e equilíbrio com 
dois garfos. 

Quando  os  questionei  do  porquê  que  os  corpos  não  caíam,  os  alunos 
responderam apenas  porque  estavam em equilíbrio,  entretanto  não  souberam 
responder o que determinava e permitia esse estado de equilíbrio.

Já  na  última  apresentação,  por  tratar-se  de  um  publico  composto 
estritamente  de  alunos  e  professores  da  Universidade  o  entendimento  dos 
experimentos não acarretaram dificuldade. Apenas, alguns alunos não souberam 
responder, quando questionados do porquê que a garrafa não caía.

*Conclusão 

O movimento dos corpos, tema central da filosofia natural durante séculos, 
foi  corretamente  descrito  devido  aos  trabalho  de  Galileu  e  posteriormente  de 
Newton.  Mesmo sendo um fenômeno constantemente presente em nossa vida 
cotidiana, é as vezes difícil de ser visualizado devido a existência de forças de 
atrito.

Com o objetivo de exemplificar e visualizar a atuação da inércia, podemos 
através  dos  experimentos  propostos  verificar  e  demonstrar  a  veracidade  da 
primeira lei de Newton de maneira simples e prática. Essa proposta de apresentar 
o conceito ao aluno partindo de alguma atividade experimental, ou seja, visual é 
em minha opinião de extrema e fundamental importância para a compreensão da 
física de maneira adequada. 

Em muitas escolas o ensino de física é predominantemente realizado em 
sala de aula através de aulas unicamente expositivas. Quando não se pratica e se 
introduz a experimentação tem-se unicamente um conjunto de definições feitas 
pelos professores e que devem ser aceitas pelos alunos. É nesse aspecto que a 
experiência é importante, pois fomenta a discussão e facilita o entendimento por 
parte do aluno.
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