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RESUMO. Com base no Princípio de Mach, pode-,e considerar as forças de inércia,
também cham~das [orças fictícias, como realS. Neste artigo, apresentamos as idéias de Mach
no eontexto histórico das críticas à noção ne\vtoniana de espaço absoluto e analisamos a
Primeira ui de Newton, normalmente aceita sem maiores discussões no ensino da
llledniça A seg1.1ir, mostramos como aquelas idéias podem ser quantitativamente
implementadas através de uma mecânica relacional, segundo a qual as forças de inércia são
interpretadas como resultando das interações entre massas locais e a matéria distante no
l111ivtr~o. AlguIllas Implicações para o ensino são mencionadas na conclusao.

Palavras-chave: forças fíctícia." princípio de

Mach, mccâmca

relacional.

ABSTRACT. A relationaI view of :meehanies on the possible reality of fietitious
forces. Basing on Mach's principIe we can assume lhe reality of inertial forces, also called
fictitirlllS forces. ln thi, research paper we present the ideas ofMach in the hisLOrical context
of lhe criticisrn directed 10 the Newtonian nation or absolute space, anJ an allalysis of
Nev,'1:o!1's Fint Lw, usuall1' accepted wilhout fi.lrther disCllssions in the teaching of
mechanics. We show nexl how (hose ideas can be brgely implemented b1' relational
ll1eclunics, in which forces are interpreted as re'>ldting rrom lhe intcraction o[ local masses
with lhe distant mattcr in the Ilniverse. ln the conclusion, \ve have comidercd somc
implications for teaching.
Kcy words: ticcitioLl' forces, Mach's principie, rclational mcchanics.

No ensino da mecânica clássica, é usual se
estabelecer uma distinção entre forças devido a
lI1terações e forças de inércia. Na abordagem padrão,
estas forças sao apresentadas como tendo sra/lIs
ontológicos diferenciados. Enquanto as pnmelfas
são viStas como reais (cuja Intensidade pode ser
calculada usando-se, por exemplo, a Lei da
Gravitação de Newton, ou a Lei de Coulomb), as
outras não são associadas às mterações fundamentaIS
e não obedecem ao Pnncípio da Ação e Reação;
devido a Isto, são também denominadas forças
fictícias. De acordo com esta perspectiva, o uso das
fórças fictícias é apresentado como um artifício que
permite
estender
a aplicação da
mecâmca
ne\vtoniana a referenciais não inerciais, aos qUaIS elas
náo sáo, em princípio, aphcávcis l .
Raramente, contudo, a pos~ibilidade de que tais
forças possam ser reaIs é menCIonada nos li\-TOS
Um exemplo desta abordagem e a Seção 5.4 de (Tipler. 1995).

umversitários e pré-universitários de física. Esta
possibilidade,
no
entanto,
recebeu
sénas
considerações por parte de físicos influenciados pelo
Pnnclpio de Mach (Ernst Mach, físico e filósofo
austríaco, 1838-1916) Apesar da aceitação deste
prmGÍplO
gerar
controvérsias
na
física
contemporânea, pode-se argumentar que, qualquer
que sep a opinião que se tem sobre a sua validade, a
consideração de sua história e implicações reveste-se
de valor educacional, já que permite um exame
crítico de idéias, normalmente aceitas sem maiores
discussões no ensmo da mecámca.
Uma destas idéias encontra-se contida na
Primeira Lei de Newton, também conhecida como o
PrincípIO da InérCIa, que é um dos ;Doomas básicos
da teoria sobre o mOVllnento formulada por aquele
cientista no seu livro de 1687, Princípios tIIatemáticos
da filosejia natural (geralmente conhecido pelo seu
título em latim abreVIado: Principia): .

Zylbersztajn & Assis

818
'["do wrpo COIllil/lla

eIIl

5W rs/ado de repomo 011 de

II/(lvimc/llo IInifonlle em 1I111a linha rela, a me/lOs que

ele sr;fa jorfado a mudar aquele estado por forfas

imprimidas sobre c1e. 2

Se
perguntarmos:
Repouso?
Movimento
umforme? Linha reta? Em relação a quê? O mais
provável é que um bom estudante de física nos
responda que é em relação a um referencial inerciaI.
Todavia, se solicitarmos a este mesmo aluno que nos
explique o que é um referencial inerciai é quase
certo que ele nos diga que um referencial mercial é
aquele no qual o Princípio da Inércia é válido' Esta
circularidade não é fruto de uma má compreensão
por parte do aluno, mas Inerente ao própno
princípio, como bem fOl observado pelo autor de um
clássIco sobre a históna da mecânica:
Sempre foi IIII! pollfo fraw da mecâtlÍca clássica que
da tivesse de postular a exis/êl/cia de um sútema
il/freial (do q/lal .Ie derivatll !/fll lIIímero itifitlito de
(ais sisteJlJa.» e !Ião fosse rapaz de iJ/dicar 11m a lião
.ler de forma aproximada; à q/Jestiio de quais são os
sistell/as df COordCl1tlda-, para 05 quais o princípio da
IlIária é ren/mel/le ~álido, ela IIi/O pode dar olltra
ff.lprSla qlle ele é lIalMo para aqueles sislemn5 para os
quais é válido}

o espaço absoluto no Principia
Ao apresentar sua formulação da mecâmca,
Nnvton começa definmdo alguns conceitos báslCos
como
quantidade
de
maténa
(que
hOJe
denom1l1amos massa inerciaI), quantidade de
mOVImento, força mata, torça lmpnmida e força
centrípeta, que serão usados no enunciado das suas
três leiS e na aplicação das mesmas ao estudo dos
corpos em movimento. Após as definições, um
C),:tenso escólio, no qual são discutidas as idéias de
tempo, espaço, lugar e mOVimento, é apresentado.
No contexto desta discussão ele estabelece uma
distinção entre espaço e movimento absolutos e
rebtivos:
II - O espa{o absolllto, em sua próprin natllreza, Sfm
rdação [0111 qllalquer misa extema, pemWIU'rf silllilar
f imóliel. l::'.Iparo relatiro é algulI/a dllllellsão ou
lIIedid~ I/IÓf'c/ dos esp~ros absolutos, a qllal 1I05S0S
sell/idos delnllllnalll por .lua pOlirão COr11 relarão aos
corpos e é COJIIlllllfll/e lomado por espnço imórel;
aSJim f a dilllemão de UI/I esparo .mbterráneo, aéreo

Todas as çitaç6es de Newton foram extraídas de (Newton,
1990).
(Díjksterhuísm 1961, p. 353). Com sulíl humor britânico,
Eddlngton ressaltou o mesmo ponto ao afirmar que o Principio
da InérCia poderia ser enunciado, de forma alternativa, como:
'Todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento
uniforme em linha reta a m"nos que não o faça." (Eddington,
1929, p. 124).

celeste determil1ildo pela mn posírão [011/ relação à
Terra, rspaços absoluto e rela/Ivo são os meslllos em
(olIflJ5uração e fllagl1itude, mas lião pemWllewu
sempre Ilumericamellte iguais. País, por exemplo, se a
Terra se more, um espaço de 110550 ar, o qual
relatiIJamente à Terra perlllal/eU sempre o mesmo, cm
11m dado tempo será uma parte do espaço absoluto
pelil qual passa o ar, cm oulta tempo -,erá Oll/ra parte
do mesmo, e assim, enlertdido de malleira absoluta,
será comimwmenle n/udado. (. ..)
III - Lugar é uma pnrte do espaço que o corpo owpa
e, de acordo [um o espafo, é ou ~bsoluto 011 relatiro.
(..)
IV - Morimetllo absoluto é a trallslação de 11m corpo
de um lugar absollJto para outro; I1WI/Imeuto rel<1tiro
é a translação de IInllligar rdalivo para outro.
011

Newton ilustrava esta idéia com o exemplo de
um marinheiro movendo-se em um navlÜ:
movimento verdadeiro e absoluto do mannheiro
pelo espaço absoluto imóvel seria composto pelo
movimento do marinheiro em relação ao naVIO, pelo
movimento do navio em relação à Terra e pelo
movimento da Terra em relação ao espaço absoluto.
Newton tinha plena consCiência das dificuldades
introduzidas pela concepção de espaço absoluto, que
ele concebia como infinito, homogêneo c isotrópico.
Como as partes de tal espaço seriam indistintas umas
das outras por meio dos nossos sentidos, usualmente
referimos os movimentos a corpos visíveis:

°

... AIsim, em rez de lugares e movifllwtos abso!rJtos,
1/samos ItJgares e mO/limemos relatil/os, e isto Sei/I
q/Jalquer íncotlllenimte em questões WI1IIJ1IS; m~s em
iNvestigações filosôftcas, devemOl abstrair de IIOSJ05
sentidos e wmiderar as coisas CI1I si mesmas distintas
daquilo que são tão somei/te e/1I .mm medidas
perceptíveis, Pois pode ser qUE não Iwja 11111 corpo
realmellte em repouso, em rela{ão ao qual os lugMe5 e
movimentos de IlIJ/ros possalllser referidos.

Para Newton, a credibilidade de uma noção tão
elusiva como o espaço absoluto poderia ser
aumentada através da consideração dos efeitos
centrífugos que aparecem nos movimentos
circulares, um ponto por ele considerado no seu
famoso experimento do balde girante, no qual ele
solicita que consideremos um balde com água,
suspenso por uma corda comprida e enrolada.
Inicialmente, o sistema encontra-se em repouso e a
superfície da água é plana. O balde é então gIrado de
uma forma que a corda é rapidamente desenrolada.
No começo do movimento a superncie da água
permanece plana, mas à medida que o balde
comunica gradualmente, por atrito, seu movimento
à água, o líquido começa a girar e subir as paredes do
recipiente, com sua supernCle adquirindo um
formato côncavo que se torna mais pronunciado
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quanto maJor a \'elocidade de rotação (um
parabolóide de revolução, como pode ser facilmente
mostrado). De Kordo com Nev.>ton, este
C:Olllportamento só podena ser devido à rotação da
água com relação ao espaço absoluto, e não
relatlyamelltc ao balde, à Terra ou às estrelas
distantes, c a tendência apresentada pela água em
rotação de afastar-se do eixo de seu movimento seria
uma evidência de unl movimento circular
verdadeiro e absoluto, que pode ser conhecido e
medido por esta tendênCIa.
Na discussão sobre o balde girante (e também na
experic!lCia de pensamento, na qual dOlS globos
pre~os por uma corda giram em torno do seu centro
wtnum de gravidade), Newton se refere à tendEncia
e111 atàstar-se do eixo de rotação apresentada por
corpos quandu em movimento circular em relação
ao espaço absoluto, o que não ocorreria em um
1110vnnento circular relativo. Na mesma análise, ele
também faz referenCia a forças que aparecem como
efeiros dos muvijnentos cllTulares absolutos:

dá/".-- qJle dislill,~!lelli 111"VÍlJlCIi/O absolll/o de
rdo/ill" siiú ~J jár(as 'fIle agelll /1<1 sellfirl" r1e prOl!Owf

Os

q/àsfalllfll/" a par/ir Jo dxo d~ movimellfo
rirmlar. 1'oi" lliio liIí {ais forças [III 11111 IllOvil/lCII/O
cirmlar pllmlllclI/e rc/afh'(I; lIIa-', elll IIHI III0VÍl/IClllo
cirmlar vrrdndeiro e ~bs"III/O, elas .Iii" lIIaiores 011
IIICllOn',<, depem/Clldo da 'Jllall/idade de illovi/llell/O.

11111

Nt:sta passagt:1n N~"vton parece estar atribuindo
um Clráter real para as fon;as centrífugas que
adYlrlam, de uma forma não explicada por ele, da
rotação absoluta dos corpos~ ASSim, u espaço
absoluto seria uma entidade capaz de agir sobre os
curpos, mas que não sofreria a ação dos mesmos.
Os esforços de Newton em defender a existênCia
do espaço absoluto podem ser entendidos quando se
con~idera que o mesmo unha uma função lógICa em
sua teona de movnnento, provel1do o rderencial
1l1ercial primáno, a condição ideal na qual as suas leis
de movimento poderiam ser aplicadas em uma
furma absolutamente rigorosa, o pano de fundo
contra o qual o mOVllllento poderia ser descrito de
uma forma racional. FOI a forma encontrada por ele
pafa evitar, pelo menos no nível abstrato da [Coria, o
círeulo vicioso menclüludo na introdução deste
artlgu.
i\pó~ apresentar
~uas
lei, de mOVlmento,
Nn".ltoll llltroduZIll u conceito de um referencial
1l1erClal (;linda que não lhe dando uma denominação
específica) !lO seu qU111to corolário: O tIIOllillletllO de
corpos el/urrados (;'111 III/I dado cspm;:o são os me51/105 entre si,

se mOllendo UNiformemente
ulI/a linha rela sem qualquer movimento rirw/ar.
Isto é, podemos aplicar as leis de movimento de
Nnvton não apenas no espaço absoluto, mas
também em qualquer sistema de referênCia se
movendo com velocidade constante em relação a ele.
As fortes convicções de Newton sobre a
eXistência de um espaço absoluto (assim como de
um tempo absoluto) podem ser também
relaCionadas com sua teologia. Segundo alguns
autores, de teria re"estidO o espaço e tempo
absolutos com um ~ig:nificado religioso, a
o11lpresença e eternidade de Deus, respectivamente".

eSlfja esse espafo elil repouso, 011
em

As críticas ao espaço absoluto de Newton e o
Princípio de Mach 6
A concepção de um espaço absoluto tOI
contestada por Berkeley e Leibniz, contemporâneos
de Newton. Apesar de admirador da obra de
NC\vton, l3erkeley não admitia uma concepção de
movimento que não fosse relativa. Para ele o espaço
e o movimento absolutos poderiam ser substituídos
pelo slstema das estrelas fixas e pelo muvimento
relativo ao mesmo, sem que nada de importante se
perdesse na teoria newtoniana. Berkeley criticou
ainda a associação estabelecida por Newton entre
Deus e espaço. Este tema foi também um foco
importante das crítieas feitas por L::lb11lz, em sua
famosa correspondênCla com Samuel Clarke,
destacado discípulo de Newton (Leibmz, 1983).
As críticas de maJor mfluência à íl1nnulação
nC\vt011lana da mecânica vlriam dois séculos mais
tarde com a obra de Ernst Mach, A Ciência da
mecãníca - uma apresenta{ão crítica e histórica do SI;'U
desenvolvimelllo, cuja primeira edição, em alemão,
data de 1883 (Mach, 1960). Mach foi um importante
filósofo e cientista da virada do século, com
contribuições em várias áreas da física. Ele tinha um
forte interesse em educação, tendo fundado e coeditado, em 1887, o que deve ter sido,
provavelmente, a primeira revista a ser publicada
sobre ensmu de ciênCias. Acreditava amda que a
ciênCla deveria ser ensmada historicalllente, e
escreveu A Ciêl1cia da lIIuâllica;l partir deste ponto de
vista (Matthews, 1994).
Mach posicionoLl-se contra ;l definição de massa
iI1erClal proposta por Newton na abertura do
Prillâpia (a saber, massa como o produto da
densidade pelo volume do corpo), considerando-a
uma pseudo definição. Mach propôs que a

Por exemplo (Burtl. 1983).
Esta seção é desenvolvida com mais detalhes em (Zylbelstajn.
Esta interpretação é defendida por (Ghins, 1991).

1994).
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verdadeira ddimção de massa somente poderia ser
deduzida da relação dinâmica entre corpos, ou seja, a
razão das massas como o negativo da razão inversa
das contra-aceleraçôes em relação aO referencial das
estrelas fixas, ou ~ / ~ = -a 2 1 ai. Esta idéia
veio a ser mcorporacla a quase todos os livros de
mecânica, sob a denominação de definição
operanonal de massa, sem que, em geral, a sua
origem seja mcncionada.
As críticas mais relevantes de Mach foram
dirCClonadas contra as concepções de espaço e tempo

absolutos, que para de não passavam de
ohscuridades metafísicas, de "ficções arbitrárias de
nossa Imaginação" que deveriam ser expurgadas da

tlsica. No prefácio da sétima ediçãO alemã do seu
livro, publicada cm 1912, ele escreveu:

o caráter do livro permanece o meS/llO. COI/!

respeito

às cOl/cepções 1lI0l/s/rrwsas de espaço absoluto e tempo
ab-,olu/o lião posso em lIada retrOt:eder. Aqui et/
apellns mos/rei de forma II/ais dara que Nelvloll
IIl11il<> fa/'w sobre estas COisM, /lias lião M aplicou
seriamclllf. O sell quillfo coroMrio colliim a ú!lico
(prol1avrllllfll/c aproximado) sistema inercial
lIliliziivd lU! prátim.

Ao Invés do espaço absoluto de Newton, Mach
propôs o resto da matéria no universo: Tenho
perma/leâdo até o preJCHte o IÍniw que tem ill5istido em
riferir a lei da illàâa à Terra, e 1/0 caso de II/ovimemos de
gral/de extensão espacial e temporal, às estrelas fixas.
(Mach, 1960, p. 336--337).
Em sua crítica ao eSpaço absoluto, Mach
procurou desarmar a argumentação de Newton
baseada no halde girante, afirmando não haver
necessidade de se invocar a rotação da água
relativamente a um espaço absoluto, desconectado
de toda matéria, para explicar o experimento:
A expmfllcla rle I\'/:"IV/OII, rolll o feripimle de água
giralldú, 11<).1' il/forllla ;;iJllplesme/lle que a rO/llç.âo
re/atil'a da água elll relação aos lados do recipiente lliio
prodl/z forím reJllrifilgas perceptíveis, mas q/le tais
forças siio prOfluzidas por $1/11 ralação relaJi/lo em
re!arn" à IIIa:isa da Terra e dOI aI/Iras corpos celes/es,
Nil/gllbl/ f ((Imperel/le para dizer qllal seria o
rmi/lado da o:periêllcia se os fados do reâpiellle
aIllI11'l11(/'(Sflll rI/I e.~pes.mra e massa alé qlle eles
livrsJl'1II /11/1(1 e.<pessl/ra de I,lfrias légllM. (Mach,

1960, p. 284)
Ele fOI um passO além, propondo que as forças
cl:ntrífugas são forças re~is que aparecem em
qualquer sistema de referência em relação ao qual o
conjunto das estrelas distantes encontra-se girando,
ou seja, o que importa é a existência de um
movimento circular relativo. O ponto de vista
relacional de Mach e sua supOSição sobre a conexão

entre a distribuição de maténa no universo e o
movimento (e conseqüentemente com a massa de
cada corpo) tornou-se conhecido como o Princípio
de Mach, que foi de valor heurístico para Einstein
desenvolver sua Teoria da Relatividade Geral. Ele
não conseguiu, todavia, incorporar o Princípio às
equações da teoria (Ghins, 1992).
Uma mecânica relacional
Mach deIXOU claro que a matéria distante do
conjunto das es/relaJ fixas estabelece um excelente
sistema inerCiaI, mas ele não explicou este fato, nem
indicou como esta conexão entre as estrelas distantes
e os referenciais merciais determinados localmente
poderiam surgir. Um outro ponto é que ele nâo
mostrou como o céu das estrela fIXas poclena gerar as
forças centrífugas ao girar 7, isto é, Mach sugeriu que
a natureza deve se comportar desta maneira, mas ele
não propôs uma Lei de Força específica que tivesse
esta propriedade. Com a Lei de Newton da
gravitação, uma casca esférica não exerce forças
sobre corpos internos, quer a casca esteja em
repouso ou girando, não importaooo a pOSição ou
movimento dos corpos internos_
Um modelo matemático que Implementa
quantitativamente
as Idéias
de Mach foi
desenvolvido por A.K.T. Assis, (Assis, 1998) e (A~sis,
1999). O modelo tem como base uma modificação
na Lei de Gravitação de Newton, incluindo termm
que dependem da velocidade e aceleração entre os
corpos cm mteração, obtida por meio de uma
analogia com a Lei de Força de Weber para cargas
e1étricas. A formulação de uma dinâmica relacional
pressupõe ainda um princípIO de equilíbrio
dinâmico, que substitui a Primeira e a Segunda LeiS
de Newton: "A soma de todas as forças de qualquer
natureza (gravitacional, elétrica, magnética, elástica,
nuclear, ... ) agindo sobre qualquer corpo é sempre
nula em todos os sistemas de referência."
Uma energia potenCial gravitacional do tipo da
de Weber e com um amortecimento exponencIal é
dada por:

.')e- H • rlc
U == -H mti mX2 ( 1- 3.c..
~

Nesta
mli1 e mli2

c2

r

expressão
são

aS

é
massas

uma

constante,

gravitacionais

das

partículas 1 e 2, separadas por uma distãncia r,
r = dr J dt é a velocidade radial relativa entre das,

Lembrar que do ponto de vista de Mach é equivalente se afirmar
que um referenciai lem movimento de rotação com relação às
"estrelas fixas"ou vlce--versa.
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de ll1érCla são consideradas artifícios úteis, sem que
se considere uma outra perspectiva.
Decerto, problemas relacionados com o ensino

do tema aqui tratado podem ser antevistos. As
pesqUisas

sobre

concepções

alternativas

têm

mostrado quão difícil é para a maioria dos alunos
adqulfir uma compreensão conceituai da visão
mcrClal de movimento, e não se pode descartar a
hIpótese de que a apresentação de críticas e
alternativas a essa visão venha tornar a situação mais
confusa ainda para eles. Ficam cm aberto, c
merecem reflexão por parte dos educadores em
fíSica, questões sobre o nível de ensino no qual deve
se dar a Introdução deste tema, e com qual

profundidade ele deve ser tratado 9 . Acreditamos ser
esta uma discussão que deveria atrair o interesse

tanto de pesquisadores em ensino preocupados com
a utillzação educacional da história da ciênCia,
quanto daqueles voltados para a inserção curricular
da física moderna 111 •
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