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RESUMO

O ensino de f́ısica assume um papel fundamental ao apresentar a

ciência aos estudantes. Esse trabalho fará um estudo a respeito dos refe-

rerenciais no estudo do movimento e suas consequências, e analizar a forma

como tais tópicos estão sendo ministrados pelos livros didáticos. Ainda há

uma sessão onde será proposta uma experiência didática para o estudo de

forças inerciais.

Palavras chave: Ensino de Mecânica. Forças Inerciais. Análise de Livros

Didáticos, Aprendizagem Ativa.
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ABSTRACT

Physics teaching plays a key role in presenting science to students.

This work will make a study of referers in the study of the movement and its

consequences, and analyze the way these topics are being taught by textbo-

oks. There is still a session where a didactic experience will be proposed for

the study of inertial forces.

Keywords: Teaching of Mechanics. Inertial Forces. Didactic Books Analy-

sis, Active Learning.
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1 Introdução

A mecânica clássica assume na f́ısica um papel de destaque. Apesar de

seus conceitos f́ısicos fundamentais terem sido bem desenvolvidos no século

XVII, a curiosidade humana a respeito do movimento sempre esteve em voga

desde os relatos mais antigos a respeito das civilizações. Na Grécia antiga, por

exemplo, já existiam discussões a respeito do tema no século VII A.C., como

destaca BAPTISTA1999. Posteriormente, Aristóteles, Ptolomeu e outros

filósofos gregos elaboraram teorias a respeito dos movimentos dos astros e os

relacionaram com modelos cosmológicos.

Foram necessárias algumas centenas de anos para que o atual modelo

a respeito do movimento de corpos entrasse em cena, fruto de diversas dis-

cussões ao longo da história. Afinal, a ciência é uma construção humana como

cita BORGES E REZENDE 2010 e não há como separar a sua evolução da

evolução humana.

Mesmo na ciência moderna, a mecânica newtoniana retém um papel

fundamental. Seja porque para uma enorme parte das aplicações cotidianas,

por exemplo, na construção de pontes e edif́ıcios, a mecânica newtoniana

funciona muito bem, mas também porque conceitos que aparecem primei-

ramente na mecânica newtoniana, em especial as leis de conservação, são

também peças essenciais em teorias modernas, encontrando na teoria newto-

niana uma primeira expressão mais simples, ótima para um primeiro contato

com o conceito. Além disso, convém mencionar que a própria teoria da

mecânica clássica possui desdobramentos de pesquisa ainda ativos, em par-

ticular na teoria do caos e dos sistemas dinâmicos. Por todas estas razões, o

estudo da mecânica newtoniana continua sendo imprescind́ıvel, e ela será o

objeto de nosso presente estudo.

O estudo da mecânica, conforme aprendemos logo em nosso primeiro
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contato com a f́ısica, é o estudo do movimento. Para que possamos falar

em movimento é necessário um sistema de referência, haja visto que não é

sequer posśıvel definir posição ou qualquer outra grandeza cinemática sem

termos algum referencial. Infelizmente, é comum encontrarmos livros de en-

sino médio, e mesmo de superior, nos quais não se define referencial, ou então

adiam a discussão deste conceito para uma parte já avançada do livro. Por

outro lado, é difundida a cŕıtica aos estudantes de que eles apenas aprendem

a fazer exerćıcios e decoram mecanicamente (perdoem o trocadilho) as passa-

gens principais sem procurar a compreensão dos conceitos envolvidos. É no

mı́nimo contraditório manter ambas as posturas, conforme argumentaremos

em mais detalhe ao longo desta monografia.

Esta monografia está dividida em quatro seções, além da presente

introdução. Na próxima seção, abordaremos o estudo dos referencias na

mecânica clássica em uma linguagem transpońıvel para o ensino médio, dis-

tinguindo entre referenciais inerciais e não-inerciais. Argumentaremos que,

ao menos a ńıvel qualitativo, é fundamental o estudo dos referenciais não-

inerciais já que são constituintes essenciais de nossa experiência cotidiana. Na

seção seguinte veremos a forma como eles estão inseridos na educação básica

e na formação do profissional docente. Os referenciais não inerciais terão um

papel de destaque, visto a sua presença cotidiana e a forma como estão (ou

não) inseridos nas aulas de f́ısica. Na seção 4 apresentamos uma proposta

de aula investigativa sobre forças centŕıfugas, a partir de um experimento de

fácil construção, deixando a seção seguinte para nossas conclusões.
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2 Referencial

O conceito de referencial é um conceito primitivo no estudo do movi-

mento, não sendo posśıvel descrever um movimento sem estabelecermos um

referencial. No geral, as pessoas tendem a usar si próprias como um referen-

cial. Antes mesmo de serem introduzidos às ciências, os seres humanos são

capazes de falar sobre movimento, ainda que não disponham de um aparato

matemático para descrevê-lo.

De modo intuitivo, sempre que desejamos localizar algo no espaço

usamos algum ponto de referência. Por exemplo, ao dizermos que estamos

na frente da estação das barcas, estamos utilizando um conhecimento prévio

sobre a localização das barcas para que, através desta, alguém possa nos

localizar. Muitas vezes não dispomos de um ponto de referência claro e é

então que a matemática vem nos ajudar. Em uma estrada, por exemplo, é

comum comunicarmos nossa localização através da quilometragem em que

nos encontramos. Portanto, a partir de uma origem comumente estabelecida

para o zero desta marcação, em geral o ińıcio da estrada, estamos dizendo a

que distância estamos deste ponto ao longo da estrada. Para estradas basta

um número, já que são efetivamente sistemas unidimensionais. Contudo, caso

desejemos passar a localização de nosso barco no mar, passamos a necessitar

de duas informações, tradicionalmente a latitude e longitude em que nos

encontramos, que são definidas a partir de pontos de referência comuns, no

caso a linha do equador e o zero de longitude no observatório de Greenwhich.

Mais formalmente, portanto, um referencial é, por definição, um con-

junto infinito de réguas e relógios fixos em um corpo ou em um ponto qualquer

do espaço com relação ao qual se podem precisar a posição ~r e o instante t de

qualquer evento. Se faz necessário um conjunto infitiro de réguas e relógios

pois a posição será determinada por algum seguimento de reta em um ins-
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tante de tempo que intercepta o corpo, logo alguma dessas infinitas réguas irá

encontrar o corpo. Supomos todas as réguas infinitas idênticas entre si e os

relógios também idênticos entre si. No âmbito da mecânica clássica podemos

supor todos os relógios sincronizados entre si. Todo esse sistema de referência

aqui disposto terá como base a geometria Euclidiana 1. De posse do conceito

de referencial podemos então, enfim, falar em movimento. Considere uma

part́ıcula qualquer. Podemos perguntar em cada instante qual sua posição

com relação a um dado referencial R, o que nos permite construir a função

movimento ~f(t) que a cada instante de tempo retorna a posição ~r = ~f(t)

ocupada pela part́ıcula em questão com relação a R. Em particular, caso

nosso referencial corresponda a réguas e relógios fixos na própria part́ıcula,

vamos concluir que a função f é uma constante. Neste caso, é comum usar-

mos o jargão de que estamos no referencial da part́ıcula. É fundamental

destacar em sala de aula como toda descrição é inevitavelmente relativa a

algum referencial, e que a descrição pura do movimento não quer dizer nada

caso não saibamos qual o referencial em questão. Dizer que um papel está

subindo pode significar tanto que alguém o jogou para cima, quanto que, na

verdade, ele está se aproximando da superf́ıcie da Terra, mas no referencial

de alguém que esteja caindo mais rápido do que ele com relação à Terra.

Do ponto de vista cinemático todos os referenciais são igualmente

válidos, embora algumas descrições sejam mais simples e outras mais compli-

cadas. No exemplo anterior, descrever a queda do papel é muito mais simples

em um referencial fixo na Terra do que a descrição de alguém que esteja em

uma montanha russa. Contudo, em f́ısica não nos contentamos em descrever

um movimento mas gostaŕıamos sobretudo de prevê-lo, i.e., conhecidas as

1Na relatividade nossas noções primitivas de movimento são confrontadas e é comum
a utilização de uma geometria não euclidiana e a ideia de um tempo próprio, ou seja
intervalos de tempo medidos em diferentes referênciais podem ser diferentes.
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posições iniciais das part́ıculas de um sistema, desejamos construir um for-

malismo que nos permita descobrir matematicamente qual será a posição de

cada uma destas part́ıculas em qualquer instante de tempo. É a este pro-

blema que se dedica a dinâmica e as leis de Newton constituem a expressão

mais enxuta desta important́ıssima teoria. Em particular, as leis de Newton

vão nos dizer que não é suficiente conhecer as posições iniciais das part́ıculas

do sistema para prevermos o movimento. Devemos ainda conhecer suas ve-

locidades iniciais e também como elas interagem entre si, o que nos leva ao

conceito de força, o qual não será abordado nesta monografia. Para nós aqui,

o fundamental é que as leis de Newton nos levam a separar os referenciais

em dois tipos distintos, uma classificação dinâmica entre referenciais inerciais

e os não-inerciais, sendo que o conjunto das leis de Newton só se aplica no

primeiro tipo de referencial. Isto é, embora possamos descrever o movimento

em qualquer referencial que desejemos, existe uma classe de referenciais nas

quais é mais simples prever o que vai acontecer. Voltaremos nossa atenção a

ela na próxima subseção.

2.1 Referencial inercial

Alguns estudantes, por vezes apoiados em professores ou em livros

didáticos, acreditam que a primeira lei de Newton nada mais é do que um

caso particular da segunda. O racioćınio é que como ~F = m~a temos que

~F = 0 implica em ~a = 0, donde um corpo cuja resultante das forças é nula

se moverá com velocidade constante. Contudo, tal racioćınio é incorreto.

A controvérsia decorre da forma imprecisa segundo a qual a primeira lei

é enunciada nos livros. Na realidade, a primeira lei de Newton é uma lei

de existência. Ela garante que existem referenciais inerciais. Assim, antes

mesmo de enunciarmos as leis de Newton devemos apresentar aos estudantes
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um conjunto de definições como a de corpo isolado, referencial e referen-

cial inercial sem as quais não temos sequer elementos para discutir as leis

newtonianas. Por vezes, o conjunto destas definições primitivas é chamado

de Protomecânica (COUGO-PINTO2019). Antes de prosseguir, portanto,

necessitamos de uma definição para referenciais inerciais.

Ingenuamente, muitos livros (mesmo alguns avançados, como, por

exemplo, SYMON1971!) definem referencial inercial como aquele no qual

um corpo na ausência de forças (ou quando a sua força resultante for nula)

irá desenvolver um movimento retiĺıneo e uniforme. Note, contudo, que esta

não uma definição satisfatória já que não temos a definição do conceito de

força. Assim, apresenta-se ao estudante um racioćınio circular, um referen-

cial é inercial se nele vale a primeira lei de Newton, mas se diz ao mesmo

tempo que as leis de Newton valem apenas em referenciais inerciais.

Apresentaremos, a seguir, duas definições mais satisfatórias de refe-

renciais inerciais. Definimos um referencial com sendo inercial quando com

relação a este referencial qualquer corpo isolado esteja em movimento re-

tiĺıneo uniforme. Por corpo isolado entenda-se qualquer corpo suficiente-

mente distante de qualquer outro corpo, tipicamente estrelas distantes que

estejam suficientemente isoladas. Esta definição é interessante por deixar

claro que a constatação sobre se um referencial é ou não inercial é sempre

um procedimento aproximado, já que não existem corpos rigorosamente iso-

lados. É posśıvel mostrar que basta verificar que três corpos isolados não

colineares estão em movimento retiĺıneo uniforme para garantir que nosso

referencial é inercial.

Uma definição mais abstrata de referencial inercial é a fornecida em

LANDAU1976, que diz que um referencial é inercial se nele o espaço é ho-

mogêneo e isotrópico e o tempo flui homogeneamente. Esta definição tem
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a vantagem de não requerer corpos isolados, o que é fundamental em vários

casos, já que muitas vezes não temos acesso à observação de nenhum corpo

que possa em nenhuma aproximação ser considerado isolado. Apesar de pa-

recer muito abstrata para abordagem em sala de aula, através de exemplo

podemos torná-la mais palatável. Considere, por exemplo, que estamos em

um carro que faz uma curva. Nos sentimos jogados para fora da curva no

interior do véıculo, observando-se o mesmo efeito nos demais passageiros e

objetos presentes no carro. Nestas circunstâncias, podemos afirmar que o

centro da curva quebra a homogeneidade do espaço, não sendo um ponto

como os demais - afinal somos repelidos dele. De fato, não há nada no centro

da curva, o que podemos verificar indo lá, ou então pegando carona com

um motorista menos brusco. Então, ao nos sentirmos repelidos do centro

no referencial do carro, podemos dizer que neste referencial há um ponto

especial. Note que caso escolhamos trabalhar no referencial da estrada não

haverá qualquer quebra de homogeneidade, haja visto que para um obser-

vador na estrada os passageiros e objetos estão apenas seguindo por inércia

na direção que vinham, sem serem repelidos ou atráıdos por nenhum ponto

especial. Da mesma forma, se estivermos em um trem que freia bruscamente,

sentimos imediatamente que todos são jogados para frente, mostrando que

há uma direção privilegiada no espaço e, portanto, uma anisotropia espacial.

Este é também um exemplo da quebra da homogeneidade do tempo, já que

o instante da freada se distingue de qualquer instante de tempo anterior.

Independentemente da definição que utilizarmos, é fundamental desta-

carmos que a constatação sobre se estamos ou não em um referencial inercial

precede a aplicação de qualquer lei da dinâmica. A primeira lei nos garante

a existência de pelo menos um referencial inercial. Note, contudo, que a

existência de um referencial inercial já garante a existência de infinitos, uma
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vez que qualquer referencial que se move com velocidade constante com res-

peito a um referencial inercial também é, por sua vez, inercial. Newton ao

descrever tais referenciais tomou as estrelas distantes como espaço absoluto,

e postulou a existência de um referencial inercial neste espaço absoluto.

A maioria dos livros opta por não apresentar as sutilezas acima. Para

tanto, eles fazem uma ginástica, tomando sempre implicitamente um refe-

rencial (inercial), em geral o terrestre, e aplicando irrestritamente as leis de

Newton, as quais, como conseqüência, são enunciadas de uma forma equivo-

cada. Isto produz um enorme número de confusões, como o de que a primeira

lei é caso particular da segunda, ou que de que a segunda é apenas uma de-

finição de força. Qualquer aparente desvio das leis de Newton é atribúıdo

por estes livros a um mero erro de interpretação - quando o trem freia não

somos jogados para frente, apenas seguimos por inércia. Nega-se a existência

de um efeito que sentimos para evitarmos falar sobre o conceito fundamen-

tal de referenciais. Isto gera vários problemas, desde um distanciamento da

aprendizagem de f́ısica do que vivenciamos cotidianamente até problemas de

compreensão do conteúdo, conforme discutiremos melhor na seção 3. E estes

problemas todos podem ser evitados caso optemos por apresentar aos estu-

dantes uma discussão, ainda que qualitativa, de referenciais não-inerciais.

2.2 Referenciais não inerciais

Muitas vezes o referencial mais convenientes e natural a ser utilizado

não é um referencial inercial. Ainda assim, muitas vezes, mesmo sem ser

rigorosamente um referencial inercial, as leis de Newton podem ser aplica-

das nele de forma aproximada com bons resultados. De fato, muitas são as

circunstâncias nas quais tratamos o referencial terrestre como um referencial

inercial com sucesso, embora não o seja. As condições para que possamos
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fazê-lo dependem do experimento, estando ligadas com o tempo de duração

do experimento, o módulo da aceleração deste referencial com respeito a um

inercial, entre outras coisas. Foge ao escopo desta monografia fazer uma

análise mais pormenorizada deste ponto. Nesta monografia, focaremos jus-

tamente em exemplos cuja não-inercialidade não pode ser desprezada. Deve-

mos sempre frisar aos estudantes que nestes referenciais não valem as leis de

Newton em sua totalidade. Contudo, podemos optar por qual das leis dese-

jamos quebrar. Em particular, é sempre posśıvel mantermos a segunda lei de

Newton. Basta definirmos a força resultante que atua em um objeto como

sendo m~a. A diferença entre a força assim definida e as forças f́ısicas presen-

tes no sistema são denominadas força fict́ıcia, ou força de inércia. Note que

tais forças não terão par algum de ação e reação de modo que nossa escolha

implica na não validade da terceira lei de Newton. Embora tal procedimento

soe abstrato, especialmente no ensino médio, vamos analisá-la em um exem-

plo, mais do que comum a um estudante de ensino médio, a saber, o de um

referencial que gira com velocidade constante em torno de um eixo comum a

um referencial inercial.

Seja S um referencial inercial e S ′ um referencial que está em rotação

com uma velocidade angular ~ω constante em relação a S. Desta forma,

o referencial S ′ não é um referencial inercial. Seja P uma part́ıcula em

repouso com relação ao referencial S ′ a uma distância r 6= 0 do eixo de

rotação. O movimento dessa part́ıcula, que descreve um movimento circular

uniforme em relação ao referencial S, pode ser facilmente descrito utilizando

a segunda lei de Newton para um observador em S. Temos uma velocidade

linear sempre tangente ao movimento, e para que haja o movimento circular

existe uma força que aponta para o centro do ćırculo, por isso denominada

força centŕıpeta (o que constitui a força centŕıpeta varia conforme a situação,
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pode ser a força de atrito, a composição da tração com peso, um campo

magnético,...), formando um ângulo de 90o com o vetor velocidade.

Temos em S que

~F = m~a (1)

com

~a = ~acentŕıpeta = ω2rr̂, (2)

na qual r̂ é o vetor unitário que aponta na direção do centro do ćırculo

descrito. Portanto, a força resultante é centŕıpeta e dada por:

~F = ~F centripeta = mω2rr̂, (3)

conforme os estudantes aprendem no ensino médio. Para aprendermos

algo adicional basta agora perguntarmos como fica a discussão no referencial

não-inercial. Ora, como a part́ıcula está em repouso em S’ sabemos que

neste referencial ~a′ = 0. Desta forma, temos, por definição, que a força

resultante sobre o corpo é nula em S’. Por outro lado, continua havendo a

força centŕıpeta, de modo que deve haver neste referencial também uma força

inercial, denominada força centŕıfuga, dada por ~Fcentrifuga = −~Fcentripeta.

Contudo, ao contrário das forças f́ısicas que compõem a força centŕıpeta,

não há qualquer reação à força centŕıfuga. Embora este conteúdo não seja

geralmente coberto no ensino médio, é extremamente comum os estudantes

se confundirem e a utilizarem (em geral incorretamente), haja visto o quão

cotidiano é automaticamente empregarmos um referencial girante como nosso

referencial - por exemplo quando estamos no interior de um véıculo que faz

uma curva. Acreditamos que tal confusão seria muito menos frequente caso

a discussão sobre referenciais estivesse mais presente e expĺıcita no ensino

médio. Ao longo desta monografia discutiremos sobretudo esta força fict́ıcia,
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em especial através do experimento que constrúımos para ilustrá-la em sala

de aula e que será apresentado na seção 4. No entanto, antes de encerrar esta

seção convém mostrar que o mesmo racioćınio pode ser empregado mesmo

para forças fict́ıcias mais complicadas, como é o caso da força de Coriolis.

Façamos uma pequena modificação em nosso tratamento. Suponha-

mos que a part́ıcula esteja em repouso com relação ao referencial S a uma

distância r do eixo de rotação de S ′, de modo que com relação a este último

a part́ıcula descreve um movimento circular de raio r com velocidade angular

−~ω. Enquanto no referencial S a força resultante é nula, no referencial S ′

devemos ter, por definição, uma força resultante dada por mω2rr̂ apontando

para o centro da trajetória. Ora, como vimos no parágrafo anterior esta

part́ıcula deve estar sujeita à ação de uma força centŕıfuga, a qual tem o

módulo correto porém aponta no sentido oposto da força resultante no refe-

rencial S ′. Deve haver, portanto, uma força adicional com módulo de 2mω2r

e apontando para dentro da curva. Note que esta força adicional deve ser

nula quando a part́ıcula está em repouso com relação a S, de modo que a

escrevemos na forma −2mvωr̂. Escrito desta forma, nosso resultado é geral,

conforme exemplos diferentes podem também ilustrar. Esta força é denomi-

nada força de Coriolis e é perpendicular tanto à velocidade do corpo quanto

à velocidade angular de rotação do referencial não inercial com respeito a um

inercial. Vetorialmente, nosso resultado acima é escrito na forma 2m~v × ~ω

(lembre que no referencial S ′ o movimento da part́ıcula é um movimento

circular com velocidade angular −~ω!). Por fim, caso considerássemos um

movimento uniforme em S paralelo à direção de ~ω, teŕıamos um movimento

uniforme também em S ′. Vemos, portanto, que apenas a componente da

velocidade perpendicular à ~ω produz uma força de inércia. Este exemplo é

mais sofisticado e foge do escopo de uma análise introdutória ao assunto no
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ensino médio, mas pode ficar como comentário adicional para o estudante

mais interessado.

3 Forças inerciais em livros didáticos

Essa seção irá abordar o tratamento do tema de referenciais nos livros

didáticos utilizados para o ensino de f́ısica, tanto na educação básica quanto

a ńıvel superior. A forma como os livros didáticos abordam esses assuntos

também contribui para a alfabetização cient́ıfica e, para muitos, este pode ser

o primeiro contato com as ciências. Foram escolhidos quatro livros didáticos

para a educação básica e quatro livros didáticos para o ciclo básico do ensino

superior de F́ısica.

3.1 Ensino Médio

No Brasil há o programa nacional do livro didático, também conhecido

pela sigla PNLD, e neste programa são distribúıdos livros de forma gratuita

a alunos da educação básica pública. O Ministério da Educação, por meio

do seu portal, divulga estat́ısticas a respeito dos livros didáticos que estão

aptos a estarem no ensino médio.

Não há um controle de vendas de livros e apostilas na rede particular,

e não há estudos recentes quanto a este montante. O livre mercado domina

esse cenário, o que torna um pouco dif́ıcil descobrir os livros utilizados. Por

isso, nossa abordagem terá como foco os 4 livros mais citados em uma pes-

quisa eletrônica. Essa pesquisa eletrônica teve a participação de 37 pessoas

incluindo professores, alunos e ex-alunos de ensino médio e contava com uma

única pergunta em aberto: “Dentre os livros utilizados na disciplina de f́ısica,

qual(is) você utilizou com mais frequência?”. Ao todo cinco livros receberam
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mais citações na pesquisa, sendo o terceiro mais citado apostilas de ensino.

A análise sobre estas apostilas não é posśıvel pois cada colégio utiliza uma

diferente. Nos restringiremos, então, aos quatro livros didáticos mais citados.

Tais livros, em ordem decrescente de citação são MAXIMO2006, RA-

MALHO2007, BONJORNO2006 e NEWTON2016, com 17, 14, 7 e 7 citações,

respectivamente.

Segundo o guia nacional do Livro didático de 2018 do Ministério da

Educação (MEC2018), “A F́ısica escolar deve contemplar, portanto, a escolha

cuidadosa dos elementos mais importantes presentes na estrutura conceitual

da F́ısica como uma disciplina cient́ıfica, uma área do conhecimento siste-

matizado em termos de conceitos e definições, prinćıpios e leis, modelos e

teorias, fenômenos e processos. Deve, ainda, incorporar um tratamento arti-

culado desses elementos entre si e com outras áreas disciplinares, bem como

com aspectos históricos, tecnológicos, sociais, econômicos e ambientais, de

modo a propiciar as aprendizagens significativas necessárias aos estudantes

e, assim, contribuir para que o Ensino Médio efetive sua função como etapa

final da formação educacional básica de todo e qualquer cidadão. Em outras

palavras, a F́ısica escolar deve articular um equiĺıbrio entre a importância

relativa dos tópicos de F́ısica programados e a relevância vivencial e social

desses conteúdos para os sujeitos em formação, ou seja, para nossos estudan-

tes do Ensino Médio. ”

Logo, tais livros devem prezar pela aprendizagem significativa dos

tópicos cotidianos ao estudante de f́ısica, em contraponto a uma aborda-

gem meramente mecânica e focada na resolução de exerćıcios. Vejamos como

cada um destes livros trata (ou não) o assunto de referenciais.

MAXIMO2006 apresenta logo a discussão a respeito dos referenciais,

antes de iniciar a abordagem do tema movimento. No ińıcio do Caṕıtulo 2,
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trata de uma experiência mental a respeito de um avião que lança uma bomba

e exemplifica as trajetórias distintas vistas por diferentes observadores. O li-

vro tem uma abordagem tradicional da f́ısica, com bons exemplos e analogias.

Em um deles fala a respeito da noção de órbitas dos corpos celestes e sobre

a disputa envolvendo Copérnico e Galileu, “...Assim, tanto faz dizer que a

Terra gira em torno do Sol, ou o Sol que gira em torno da Terra, desde que

indique corretamente o referencial de observação...”No entanto, este livro não

aborda a questão das forças inerciais. Dedica uma página inteira para afir-

mar ao estudante que tais forças não existem. Junto da primeira afirmação

há um asterisco que leva a uma nota de rodapé onde diz “Estamos supondo

sempre movimentos analisados em relação a um referencial inercial”, porém

tal discussão não é feita junto aos estudantes, e muito menos se menciona a

existência de outros referenciais ou a mecânica nesses. Em um trecho dessa

página o autor do livro afirma “... Esta força, segundo essas pessoas, estaria

equilibrando com a força centŕıpeta, evidentemente esta força centŕıfuga não

pode existir...”. Tal postura é contrária às diretrizes do MEC apresentadas

acima. Em vez de aproveitar a intuição cotidiana trazida pelos estudantes,

se a nega. O evidentemente acima é ainda dogmático, silenciando qualquer

controvérsia discente, exatamente o oposto do que o ensino em sala de aula

deveria estimular. Certas intuições de fato não têm lugar na f́ısica moderna,

e é importante que ensinemos os estudantes a desenvolverem um senso cŕıtico

que os permita colocar em xeque tais intuições. Contudo, este não é o caso

aqui. É perfeitamente posśıvel construir uma discussão f́ısica que aproveite

a intuição do estudante e, de quebra, sublinhe o quão fundamental é esta-

belecer o referencial em que se está antes de escrever as leis da dinâmica.

Passemos ao próximo livro de nossa lista.

RAMALHO2007 opta por primeiro introduzir o conceito de trajetória
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e de posição e, apenas depois, define referencial, uma inversão completa de

valores, como vimos na seção anterior. Apenas mais para a frente no livro é

exprimida a ideia da relatividade dos movimentos e das trajetórias. Para os

autores “O corpo em relação ao qual identificamos se um móvel está em mo-

vimento ou em repouso é chamado de referencial ou sistema de referência”.

Contudo, diferentemente do caso anterior, RAMALHO2007 discute referen-

ciais não-inerciais. Ao final de sua quarta seção, dedica 2 parágrafos para

lidar com a força centŕıfuga. Apesar de não aprofundar muito a discussão,

o livro traz uma experiência de um carro em uma curva e dois observado-

res, um no interior do véıculo e o outro na estrada, introduzindo a noção

de força centŕıfuga e mencionando o fato de tal força não ser uma reação à

centŕıpeta. A partir dáı os autores estabelecem a diferença de um referencial

inercial para um não inercial. No entanto, alguns tópicos importantes não

são mencionados, como o da não validade das três leis em um referencial não

inercial.

BONJORNO2006 é o único dos quatro analisados a tratar todo o

conteúdo do ensino médio em um único volume, o que produz uma grande

limitação de espaço para as discussões. Este livro aborda concomitantemente

referenciais e o estudo do movimento. Em vez fornecer uma definição de re-

ferencial, o livro apresenta uma construção indutiva a partir de um exemplo.

Eles consideram 2 pessoas, uma em um carro em movimento e outra na ro-

dovia e a partir desta discussão é apresentado o conceito de referencial: “O

corpo B, que usamos como exemplo[...] é um referencial.”Este livro sequer

menciona a existência de forças inerciais. De fato, este livro está sobretudo

preocupado em apresentar soluções de exerćıcios e há muito pouco dedicado

a discussões f́ısicas mais conceituais.

Por fim, NEWTON2016 tem em seu primeiro tópico a respeito de Ci-
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nemática uma boa discussão de referencial. O livro o define como sendo “[...]

um corpo (ou um conjunto de corpos) em relação ao qual são definidas as

posições de outros corpos.”Tal livro é o que apresenta uma definição mais

formal e completa a respeito do tema e também acerca da definição de mo-

vimento. Com isto, este também é, dentre os quatro, o livro que trabalha

melhor a questão do referencial não inercial. Eles abordam o tema ao fi-

nal do caṕıtulo de força centŕıpeta. O livro inicia o parágrafo a respeito da

força centŕıfuga utilizando um brinquedo de parque conhecido como chapéu

mexicano. A partir dele, o livro faz uma abordagem metódica ao levar o

aluno a construir o conceito de força centŕıfuga, bem parecida com o que

apresentamos na seção anterior. Ele chega inclusive a definir força centŕıfuga

como “uma força de inércia que é introduzida para justificar o equiĺıbrio de

um corpo em relação a um referencial acelerado quando esse corpo descreve

trajetórias curviĺıneas em relação a um referencial inercial”. O livro trabalha

com um referencial teórico simples, porém completo, apresentando definições

cruciais que, infelizmente, estão ausentes mesmo em muitos livros de f́ısica

de ńıvel superior, como veremos na próxima seção.

Resumimos o resultado de nossa busca na tabela abaixo.

Livro Aborda Antes de Define Referencial
referencial movimento referencial não inercial

Máximo
Ramalho
Bonjorno
Newton

Tabela 1: Abordagem de referencial por livros de ensino médio

Assim, vemos que embora os quatro abordem referenciais, apenas dois

definem o conceito e apenas um o faz antes de falar em movimento. Isto é

extremamente complicado, pois subverte a ordem lógica de apresentação da
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teoria e compromete dramaticamente a capacidade de racioćınio. A primeira

coisa, diante de qualquer problema de mecânica, é estabelecermos qual nosso

sistema de referência. O curioso é que os livros evitam entrar em discussões

conceituais em prol do pragmatismo de fazer problemas, contudo, contra-

ditoriamente, o primeiro que se deve fazer pragmaticamente para resolver

problemas é justamente estabelecer o referencial. E isto gera dificuldades

de toda a espécie. Até mesmo em problemas mais simples, como aqueles de

cinemática nos quais o estudantes não sabe o sinal que devem colocar na

velocidade inicial, ou se a aceleração da gravidade deve ter “um menos na

frente” ou não. A resolução deste problema é o estudante perceber que antes

de escrever qualquer equação cinemática, um sistema de eixos (e, portanto,

um referencial) deve ser adotado. No entanto, ao não fornecermos aos estu-

dantes o conceito de referencial e, sobretudo, ao não enfatizarmos o papel

central destes, acabamos por estimular regras mnemônicas de aplicabilidade

duvidosas, o oposto do que idealmente gostaŕıamos.

Os livros didáticos são fundamentais na construção do conhecimento,

mas, para uma boa aprendizagem, esses livros devem ser condizentes com a

proposta pedagógica do professor. Se desejamos estimular a criatividade e o

senso cŕıtico devemos apresentar a teoria como uma construção lógica, em que

cada peça encaixe na anterior. É prefeŕıvel, em nossa opinição, retirar uma

parte do conteúdo do ensino médio do que simplificara discussão, optando por

apresentar leis totalmente imprecisas do ponto de vista lógico e ocultando

conceitos primitivos centrais da teoria. Contudo, poucos são os livros de

ensino médio que conseguem isto. Um dos fatores que contribuem para a

forma como o livro didático é produzido é a finalidade do ensino de f́ısica no

Brasil. Desde o ińıcio de sua formação, o estudante é preparado apenas para

resolver questões voltadas para provas e vestibulares e a f́ısica como ciência
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natural acaba ficando em segundo plano.

4 Ensino superior

A formação do professor contribui de forma direta para a sua atuação

em sala de aula. Para TARDIF2000 o docente é um profissional dotado de

saberes, e o saber curricular é fundamental para que o professor como um

profissional reflexivo possa estabelecer diretrizes em seu domı́nio de aula.

Professores formados pelas instituições federais terão contato com a f́ısica

no seu ciclo básico de ensino, e aqui foram escolhidos quatro livros que são

utilizados no curso de F́ısica 1 da UFF, a saber, KNIGHT(2009), HALLI-

DAY(2016), NUSSENZVEIG(2013) e TIPLER(1995).

KNIGHT(2009) é o principal livro utilizado durante as aulas do ciclo

básico atualmente. Segundo o autor, Randall Knight, sua proposta é um

ensino de f́ısica mais lúdico e menos mecânico, com objetivo de “produzir um

livro que seja mais focado e coerente e menos enciclopédico”e “ promover

um ambiente de aprendizagem ativa”. O autor apresenta a ideia de posição,

variação de tempo, velocidade e trajetória sem mencionar referenciais! A

primeira vez em que a palavra Referencial aparece na obra é na página 103, já

no quarto caṕıtulo, onde se inicia o estudo a respeito de movimento relativo!

Apesar de ter uma proposta de ensino de f́ısica diferente, o livro tem um baixo

formalismo cient́ıfico e acaba por deixar temas importantes sem explicação

ou com uma explicação pouco técnica. Somente no caṕıtulo 4 é fornecida a

definição de referencial como sendo “Um sistema de coordenadas em que um

experimentador (possivelmente contando com ajudantes) realiza medições

da posição e do tempo constitui o que se chama de sistema de referência

ou referencial”. Fica parecendo que o conceito de referencial é secundário,
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um mero detalhe técnico que usamos para medir grandezas como posição

e velocidade, estas sim merecedoras de toda atenção. Acontece que sequer

podemos defini-las sem falar em referencial e é particularmente problemático

que um livro de ensino superior não enfatize isto para os que serão os futuros

professores de f́ısica.

Em seu caṕıtulo 8, denominado “forças fict́ıcias”, Randall trabalha

a partir do seguinte exemplo: “Se você estiver dirigindo um carro e parar

bruscamente, sentirá como se uma força o ‘arremessasse’ para a frente em

direção ao pára-brisa do carro. Mas tal força realmente não existe”. Em

seguida, contudo, ele apresenta o conceito de força centŕıfuga e mostra como

calculá-la. Por fim, Randall apresenta alguns exemplos interessantes como

o de um balde girante e de uma montanha russa. A abordagem de Randall

é, todavia, confusa em pelo menos dois aspectos. Primeiramente, ele abre

com um exemplo de força fict́ıcia que não é centŕıfuga (contido na citação

acima), contudo, em todos os exemplos subsequentes apenas trata da força

centŕıfuga, e fica sem mostrar em nenhum lugar como definir e calcular forças

fict́ıcias diferentes. Em segundo lugar, em vez de definir de forma geral força

centŕıfuga, ele a apresenta no problema espećıfico da rotação terrestre, mos-

trando que o efeito da força centŕıfuga é redefinir a aceleração gravitacio-

nal. Ora, força centŕıfuga existe independentemente da força gravitacional,

algo que ele sequer menciona. Para piorar, nos exemplos subsequentes o

autor não emprega força centŕıfuga, estando preocupado exclusivamente em

mostrar que é posśıvel descrever corretamente o movimento a partir de um

referencial inercial. Assim, embora Randall defina força centŕıfuga, todo o

tratamento dispensado vai na direção do que discutimos anteriormente, negar

a existência das forças fict́ıcias e levar sempre a discussão para referenciais

inerciais, o que muitas vezes torna a análise mais complicada. Esta cŕıtica
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fica bem caracterizada quando no parágrafo de abertura da seção intitulada

“Por que a água fica no balde?”, Randall escreve “Talvez você se sinta ten-

tado a propor que é a força centŕıfuga que mantém a água no lugar, mas

já vimos que tal força não existe”. Bem, no referencial do balde é de fato

esta a força responsável. E podemos reconhecer isto ao mesmo tempo que

reconhecemos que esta força não satisfaz à terceira lei de Newton e não é

causada por nenhum agente f́ısico.

HALLIDAY2016, por outro lado, embora também não defina formal-

mente referencial no ińıcio do livro, sempre que ele fala na variação da posição

de um objeto ele usa o conceito de um ponto de referência no espaço, embora

não defina o que seria este ponto de referência. Assim como o caso anterior,

os autores só abordam explicitamente o conceito de referencial quando se fala

em movimentos relativos. Neste momento, é dito que um “[· · ·] referencial

é um objeto no qual fixamos um sistema de coordenadas”. Este livro não

aborda o assunto de referenciais não inerciais.

NUSSENZVEIG2013, único autor brasileiro desta lista que usamos

para o ensino superior, segue uma formulação lógica mais precisa. Antes

de falar em movimento, Moysés define o conceito de referencial, adotando,

contudo, uma postura bem pragmática ao dizer que referencial “No caso

unidimensional é simplesmente uma reta orientada onde se escolhe a ori-

gem”. O curso de f́ısica básica do Moysés M. Nussenzveig traz um grande

rigor matemático em suas deduções e aplicações da f́ısica. Ele dedica um

caṕıtulo inteiro às forças inerciais, inclusive com grande recurso matemático,

deduzindo diversas relações. O caṕıtulo 13 aborda a força inercial devido a

translação acelerada em relação a um referencial não inercial, e também as

forças que surgem em um referencial em rotação. É uma ótima discussão de

f́ısica e inclui bons exemplos onde as forças inerciais são aplicáveis, incluindo
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o pêndulo de Foucalt e o prinćıpio da equivalência de Einstein.

TIPLER1995 segue os mesmo problemas de HALLIDAY2016 tratado

acima. Fala em movimento sem falar em referencial, definindo este conceito

apenas ao falar em velocidade relativa. Além disto, não discute referenciais

não inerciais.

Resumimos nossas observações nas tabelas 2 e 3.

Livro Aborda referencial Antes de movimento Define referencial
Randall
Halliday

Nussenzveig
Tipler

Tabela 2: Abordagem de referencial pelos livros de Ciclo Básico superior

Livro Aborda forças inerciais Translação Centŕıfuga Coriolis
Randall
Halliday

Nussenzveig
Tipler

Tabela 3: Livros do clico básico de F́ısica

Vemos que dos quatro volume analisados, apenas um desenvolveu de

forma satisfatória o assunto. É muito comum ouvirmos cŕıticas aos estudan-

tes, de que estão somente preocupados em resolver exerćıcios sem se ques-

tionar mais a fundo a respeito dos conceitos envolvidos. Acreditamos que,

embora isto possa de fato ser um problema, a forma como os livros são es-

critos não ajuda, e, inclusive, piora este paradigma, ao prescindir de uma

apresentação concatenada logicamente em prol de uma discussão pragmática

focada muitas vezes na resolução de exerćıcios.
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5 Um enigma para o ensino médio

Existem diversas aplicações de forças em referenciais não inerciais,

afinal o próprio planeta Terra não é um referencial inercial, e para cálculos

de previsões mais precisas envolvendo a mecânica clássica newtoniana não

podemos negligenciar a ação dessas forças. Algumas delas mencionamos

brevemente em seções anteriores. Nesta seção apresentamos um exemplo que

pode ser facilmente discutido no ensino médio e cuja construção é simples.

5.1 O enigma da garrafa

Esse desafio, conhecido como Jacob revenge (vingança de Jacó, em

português) ou Bottle puzzle (enigma da garrafa), consiste em uma garrafa

em cujo interior há uma haste de tamanho próximo ao da garrafa e uma

pequena bola, conforme ilustrado na Fig.1. O desafio é retirar a bola antes

Figura 1: Garrafa com uma haste e uma bolinha em seu interior

da haste, sem quebrar a garrafa. Podeŕıamos, inicialmente, tentar contar

apenas com o campo gravitacional, virando a garrafa de cabeça para baixo.

O grande problema da força gravitacional para solucionar esse desafio é o

fato de ela agir por igual para os dois corpos, simultaneamente para bolinha

e também para a haste, o que faz a haste chegar ao topo da garrafa sempre
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primeiro.

5.2 Montagem experimental do enigma

O Material utilizado foi uma garrafa de vidro de 1 litro de volume,

uma haste de altura próxima a altura da garrafa, feita de PVC. O material

da haste é indiferente, contudo, tendo sido escolhido este por ser um material

leve e de fácil manuseio em relação a outros materiais, como a madeira, por

exemplo. Por último, escolhemos uma bolinha de diâmetro menor do que a

boca da garrafa.

A grande dificuldade da montagem experimental é dimensionar cor-

retamente os tamanhos envolvidos para que seja efetivamente imposśıvel

alguém conseguir colocar a bolinha no gargalo apenas ao virar a garrafa

de cabeça para baixo.

5.3 Solucionando o desafio

No geral, a primeira reação na tentativa de solucionar este desafio é gi-

rar a garrafa para que a boca fique voltada para baixo, contudo as dimensões

da haste, da garrafa e da bolinha são feitas de modo a não ser posśıvel resolver

por áı, conforme discutido no final da seção anterior.

Apesar de não ter sido feito vácuo no interior da garrafa, a força dissi-

pativa de resistência do ar é despreźıvel pois tal força depende da velocidade

do objeto (que são pequenas) e por conta do curto espaço de deslocamento

para os objetos no interior do frasco. Logo, os dois objetos estariam caindo

simultaneamente sob a ação do mesmo campo gravitacional e, com isso, ape-

nas a haste tocaria o topo da garrafa pela geometria da mesma.

A solução necessária para esse problema deve ser de tal forma que atue

sobre a haste uma força em direção ao fundo do frasco e na esfera uma força
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Figura 2: Força peso agindo na haste (~P1) e na esfera (~P2).

que atue em direção ao topo. A força centŕıfuga é uma força que atua em

objetos quando vistos por referenciais em rotação e tem sentido radial, apon-

tando para fora do centro do ćırculo descrito. Desta forma, ao colocarmos o

sistema para rodar com uma velocidade angular ω perpendicular ao plano da

figura 3 haverá uma força centŕıfuga atuando tanto na haste quanto na esfera.

Figura 3: Força centŕıfuga agindo na haste (~F1) e na esfera (~F2). O tamanho
das setas não é representativo.

Caso tomemos o cuidado antes de girar de colocar o centro geométrico da

haste (a qual corresponde aproximadamente ao centro de massa da mesma)

estar mais próximo do fundo da garrafa do que do topo e, ao mesmo tempo,
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a esfera mais próxima do topo do que da base, então as forças centŕıfugas

que agirão nelas terão a direção ilustrada na Fig.3, resolvendo o enigma.

5.3.1 Projeto de aula utilizando o enigma

Em sua grande maioria as aulas ministradas ao longo da vida de um

estudantes são aulas expositivas, sendo o professor o único protagonista no

sistema de ensino e cabendo aos alunos o papel de tábulas rasas como de-

fende BECKER1992 . A própria etimologia da palavra aluno já nos indica

a representação do seu papel no sistema ensino aprendizagem, aluno vem do

latim “alumnus” que representa criança de peito, ou um ser que precisa ser

alimentado. Ou seja, o aluno é um ser que precisa ser nutrido pela sabedoria

do professor, entretanto tal método não necessita ser unidimensional, o estu-

dante pode ter papel ativo no sistema, sendo valorizada a sua investigação e

seus saberes prévios.

As pesquisas em ensino de f́ısica e ciências naturais compreendem que

os estudantes têm melhor rendimento quando participam de forma ativa

no processo de ensino, como expõe ANNA MARIA PESSOA DE CARVA-

LHO1993. Contudo, ao falarmos em problemas não devemos nos restrin-

gir aos problemas matemáticos que carregam os livros didáticos. Apesar

de terem grande importância e bagagem histórica no ensino de f́ısica, esses

problemas são meras aplicações para um fortalecimento de uma teoria já

assimilada. Um ensino por investigação irá proporcionar uma aproximação

dos estudantes às ciências e também uma melhor relação entre os saberes da

escola e os saberes cotidianos, contribuindo assim para uma melhor alfabe-

tização cient́ıfica.

Para que seja introduzido o assunto de forças inerciais é necessário que

o educando já tenha estudado os conteúdos fundamentais da mecânica, como

35



os referenciais inerciais e as leis do movimento.

O desafio da garrafa pode ser produzido em sala de aula pelos próprios

estudantes, pois são materiais simples, inclusive podem ser materiais recicla-

dos, então um roteiro para introduzir o assunto será baseado nesse desafio.

De ińıcio, sugerimos a montagem do projeto, sem mencionar a existência

das forças inerciais, pois o objetivo é estimular o ensino investigativo. A mon-

tagem é simples, contudo deve-se atentar a medida da haste e da garrafa para

que a bolinha não escape rolando e que também não consiga escapar ao girar,

por isso o ideal é testar o projeto antes da aula.

A partir dáı, desafie os alunos para que eles consigam solucionar o

desafio, e com isso estimule os conceitos f́ısicos já abordados em aulas ante-

riores, por exemplo o fato da haste e da esfera sofrerem influência do mesmo

campo gravitacional, se há alguma lei de conservação neste caso, etc.

Caso os alunos desvendem sozinhos o desafio, basta iniciar a discussão

sobre as forças em referenciais não inerciais. Caso contrário, mostre como

solucionar o desafio e comece a discussão sobre as forças fict́ıcias. Ao iniciar

a aula sobre o tema, é importante salientar a diferença entre os referenciais

e o fato de as leis de Newton não valerem todas simultaneamente em um

referencial não inercial.

Algumas observações do cotidiano também serão bem vindas para re-

lacionar o assunto estudado com a prática, muitas dessas observações prova-

velmente já devem ter sido realizadas no estudo da primeira lei de Newton,

contudo é interessante confrontar os dois modelos e verificar a sua validade

em ambos os casos.

O professor é um profissional reflexivo, ele reflete na prática durante

a aula a fim de aprimorá-la ainda mais. Com isso é necessário que haja fe-

edback dos alunos em relação ao tema, algumas turmas irão demonstrar ser
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mais comunicativas e para essas turmas será mais fácil compreender o de-

senvolvimento pedagógico, porém haverá turmas introvertidas, e para essas

turmas um método de avaliação com base em perguntas pode ser utilizado.

Um método que pode ser utilizado para todas as turmas são perguntas chaves

em relação ao tema. Após elaborar algumas perguntas conceituais, o pro-

fessor passa o questionamento a turma. Caso 70% ou mais da turma tenha

um resultado satisfatório na pergunta significa que o conteúdo foi assimilado

com clareza, se a quantidade de respostas satisfatórias ficar entre 40% e 70%

uma discussão entre os estudantes irá fomentar a assimilação de conceitos e

irá melhorar o desempenho. Contudo, caso o desempenho não melhore após

a discussão ou a quantidade de respostas satisfatórias fique abaixo dos 40%

será necessário uma intervenção do professor, a fim de explorar o conteúdo.

Estes números são, naturalmente, apenas um indicativo, e cada docente ele-

gerá diferentes valores, dependendo inclusive da turma em questão.

6 Conclusão

Um referencial é imprescind́ıvel na descrição do movimento, tendo em

vista que nenhum movimento é em si absoluto mas sim relativo a um refe-

rencial. Em sua grande maioria os livros didáticos e os professores de f́ısica

optam por descrever um movimento a partir de um referencial inercial, e

esta é uma boa alternativa, visto que a descrição é muitas vezes mais simples

e neles valem as leis de Newton. Contudo, a maioria dos tratamentos dei-

xam tal escolha subjazer impĺıcita, sequer definindo o conceito de referencial,

menos ainda o de referencial inercial. Nas seções anteriores argumentamos

fortemente contra esta perspectiva de ensino. Se desejamos despertar o senso

cŕıtico nos estudantes é fundamental que deixemos viśıveis os alicerces lógicos
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do edif́ıcio que construirmos. E, embora concordemos que tais definições são

de fato sutis, é posśıvel torná-las mais intuitivas com o emprego de exemplos,

conforme fizemos na seção 2.

Ao se omitir a discussão de referenciais, é natural que os livros evitem

falar em referenciais não inerciais. Isto é particularmente problemático pois

boa parte das experiências de dinâmica que temos no nosso dia-a-dia se

processam relativas a referenciais que não são inerciais. Em vez de ensinarmos

aos estudantes a forma correta (e extremamente útil) de lidar com forças

centŕıfugas, dogmaticamente negamos sua existência, presos que estamos aos

referencias inerciais (e, pior, sem explicitarmos isto, em geral). Desperdiça-se

uma oportunidade de aproximar a sala de aula da experiência cotidiana dos

alunos, exatamente o oposto do que deveŕıamos optar. Por fim, apresentamos

um experimento que vai na direção oposta, mostra como que pensar através

do conceito de força centŕıfuga pode, por vezes, nos ajudar, como no enigma

da garrafa. Acreditamos que este experimento possa ajudar na árdua missão

do professor de servir como mediador no processo de ensino-aprendizagem,

a fim de que sua aula consiga atingir seus objetivos pedagógicos de engajar

o corpo discente e despertar seu senso cŕıtico.
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