Rosa, Dorneles e Silveira (2011)

Uma breve discussão histórica
sobre as concepções de força e
movimento

Prof. Renato

1 – Situação-problema:
Imagine que você e um amigo estão no alto de um prédio
de 13 andares, você com uma bola de couro, com 2 Kg, e o
seu amigo com uma bola de plástico, com 1 Kg, ambas
com mesmo tamanho. Daí, seu amigo lhe propõe um
desafio: quer saber qual bola, se a dele ou a sua, chegará
primeiro à calçada, lá embaixo. Considerando que você e
seu amigo abandonaram as duas bolas ao mesmo tempo,
qual das bolas chegou primeiro ao solo, foi a sua, a de seu
amigo ou as duas ao mesmo tempo? Por quê?
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Bom, agora, você já sabe o que pensava Aristóteles
sobre Movimento. Então, se fosse perguntado a
esse cientista grego sobre aquela situação, sua e de
seu amigo, sobre que objeto chegaria primeiro ao
solo se lançado de um prédio de 13 andares, a bola
de couro de 2Kg ou a bola de plástico de 1Kg, o que
ele responderia?
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...os objetos de diferentes pesos, abandonados a mesma altura
simultaneamente atingiriam o solo em momentos diferentes em
virtude da maneira como o ar oferece resistência ao movimento,
isto é, os objetos não caiam simplesmente com rapidez
proporcional a seus pesos.

Portanto, exceto pelo pequeno efeito da resistência do ar que corpos densos
sofrem, Galileu a afirmou que, se soltos ao mesmo tempo, cairiam praticamente
juntos e atingiriam o chão praticamente ao mesmo tempo, ou seja, teriam na
queda a mesma aceleração ; isto é, receberiam o mesmo acréscimo de velocidade
durante a descida (LANG; PEDUZZI, 1996).

Perceba que interessante! Parece que Galileu não
concordava muito com o que pensava Aristóteles, não é
mesmo? Qual ideia Aristotélica foi desacreditada por ele
sobre a Queda dos Corpos? Segundo Galileu, o que
diferencia o tempo de queda dos corpos é a diferença de
pesos? E sobre o seu problema e de seu amigo, qual seria
a opinião de Galileu sobre que objeto chegaria primeiro ao
solo?

E se o experimento fosse realizado no vácuo?

2 - Situação Problema:
Agora, imagine a seguinte situação: Você está indo para o Colégio e pega um ônibus. De
repente, durante o trajeto, o motorista do ônibus se vê obrigado a frear rapidamente,
pois passava na frente do veículo um cachorro.

No momento em que o ônibus para, você, assim como os outros passageiros, tem seu
corpo projetado para frente. Quando o motorista acelera o movimento do ônibus,
porém, seu corpo é pressionado contra o encosto do banco que está atrás de você. Por
que você acha que isso ocorre? Será porque há uma força que empurra você ora para
frente, ora para trás? Justifique.
Considerando tal fato, você concorda que para um objeto estar em movimento é
necessário a aplicação de uma força sobre o objeto? Que explicação teria o fato ocorrido
no ônibus se considerada a noção de Movimento Violento, sobre que você leu lá no
início, sobre as ideias de Aristóteles?
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Bem, agora, você já pode entender, segundo o que enuncia a Primeira
Lei de Newton, o que aconteceu com você enquanto ia de ônibus para o
colégio, quando seu corpo foi projetado ora para frente, ora para trás.
Então, segundo a Lei da Inércia, por que, quando o ônibus parou, seu
corpo foi projetado para frente? E por quê, quando o ônibus retornou a
andar, seu corpo foi pressionado contra o encosto do banco?

