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Apresenta-se uma forma de ensinar a segunda Lei de Newton usando-se a modelagem computacional,
de modo que, alem das tradicionais situac~oes lineares, problemas mais reais e atuais possam ser
tratados. Ilustra-se com o aplicativo Modellus, que permite ao usuario (aluno ou professor) explorar
modelos matematicos baseados em equac~oes diferenciais ou em func~oes. Para as situac~oes fsicas
discutidas, s~ao fornecidas as equac~oes, par^ametros e condic~oes iniciais necessarias, de modo que o
leitor que opte por outro aplicativo tenha plenas condic~oes de desenvolver as atividades propostas.
An approach to teach Newton's second Law is presented using computational modeling such that
more real and contemporary problems may be treated, besides the traditional linear examples.
This is illustrated with the software Modellus, which allows users (students or teachers) to explore
mathematical models based on di erential equations or on functions. The equations, parameters
and initial conditions required to model each discussed situation are given, allowing the reader to
implement the suggested activities even if he/she prefers to use some other software.

I Introduc~ao
A segunda Lei de Newton e, e entendemos que n~ao
deva deixar de ser, um dos focos centrais de qualquer
curso introdutorio de Mec^anica; porem, se insistirmos
em explora-la somente de modo analtico, limitar-nosemos a Fsica de centenas de anos atras. Alias, talvez
nem mesmo cheguemos a tanto, pois como os estudantes do ensino medio ou ingressantes no ensino universitario geralmente n~ao t^em conhecimentos para resolver uma equac~ao diferencial, os problemas abordados
costumam se limitar aos mais simples. Mesmo nestes
casos, muitas vezes, e investido um longo tempo na
soluc~ao matematica do problema, sem que seja dada a
devida ^enfase a situac~ao fsica, relegada a um segundo
plano.
Uma possibilidade de se dispor de mais tempo e
de melhores condic~oes para se concentrar nos aspectos fsicos do problema, e n~ao apenas na sua soluc~ao

matematica, e recorrer ao computador, deixando que
ele execute muitas das tarefas analticas e numericas.
Entretanto, sendo a Matematica uma das linguagens
mais importantes usadas na Fsica, claro esta que
aprender Fsica esta, tambem, intimamente ligado com
o aprendizado da Matematica. Ent~ao, a nossa proposta
e que Fsica e Matematica sejam ensinadas de modo integrado [1]. Para isto, temos usado como ferramenta
o aplicativo Modellus, concebido especialmente para
modelagem computacional em Matematica e Ci^encias,
que e distribudo livremente [2,3], e que e de facil utilizac~ao mesmo por aprendizes sem conhecimento e destreza no uso de computadores [4].
A literatura de educac~ao em Ci^encias esta repleta
de diferentes acepc~oes para os termos modelo e modelagem [5]. Estamos interessados nos modelos fsicos:
descric~oes simpli cadas e idealizadas de sistemas ou
fen^omenos fsicos, aceitos pela comunidade de fsicos,
que envolvem elementos como representac~oes (exter-
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nas), proposic~oes sem^anticas e modelos matematicos
subjacentes; estes, passamos a denominar simplesmente
de modelos [6]. No ensino/aprendizagem de Fsica, todos estes elementos s~ao muito importantes, porem e
a soluc~ao matematica que costuma consumir a maior
parte do tempo e limitar as situac~oes fsicas discutidas.
Entendemos que a modelagem computacional, ou seja,
aquela em que o computador e utilizado para a soluc~ao
dos modelos, e uma ferramenta excelente para enriquecer e atualizar o ensino de Fsica, propiciando o desenvolvimento de compet^encias e habilidades preconizadas
pelos Par^ametros Curriculares Nacionais para o Ensino
Medio [7, 8].
Ha diversos aplicativos desenvolvidos especialmente
para a modelagem. A opc~ao pelo Modellus reside no
fato de que este aplicativo dispensa o uso de qualquer
linguagem ou metafora computacional e, adicionalmente, o simbolismo matematico utilizado e id^entico
ao de um manuscrito, inclusive quando se formula
um problema com equac~oes diferenciais. Assim, caso
o aprendiz ainda n~ao tenha maior familiaridade com
Matematica, pode vir a adquiri-la na medida em que
estuda Fsica com esta ferramenta. Porem, a ideia
principal deste artigo, a de que modelagem computacional e uma ferramenta excelente para enriquecer e atualizar o ensino de Fsica, pode ser implementada com
outros programas como planilhas eletr^onicas, Matlab
e Mathematica, se bem que com maiores di culdades
em termos de tratamento de modelos e de criac~ao de
representac~oes, como animac~oes e gra cos.
Especi camente, exempli camos como a segunda
Lei de Newton pode ser ensinada de modo abrangente,
com a resoluc~ao ja no primeiro semestre universitario
de problemas mais reais e/ou atuais do que os tradicionalmente tratados, e permitindo maior tempo para
a discuss~ao e aprendizagem dos aspectos relacionados
as proposic~oes dos modelos fsicos.

II Ilustrac~oes de soluc~ao da segunda Lei de Newton com o
Modellus
A segunda Lei de Newton e, conceitualmente, a mais
simples das tr^es leis do movimento e seu equacionamento e imediato, t~ao logo se tenha identi cado o sistema e sua vizinhanca. Na soluc~ao de um problema
de Din^amica, a maior parte do tempo e consumida em
sua soluc~ao matematica, n~ao no seu equacionamento.
Nesta sec~ao, exempli camos como a segunda Lei pode
ser facilmente resolvida, numericamente, pelo Modellus.
Neste trabalho, usamos a segunda Lei na forma:

F~res = m~a:

(1)

Uma vez conhecidas as condic~oes iniciais (posic~ao
e velocidade) e a resultante das forcas, F~res , sobre a
partcula de massa m, a sua trajetoria ca completamente determinada. Estamos interessados na determinac~ao desta trajetoria, com a partcula sujeita a diferentes forcas, isto e, possuindo diferentes valores de acelerac~ao. Comecamos com uma unica forca constante,
por ser a situac~ao mais simples, podendo o estudante
resolver o problema analiticamente para comparar com
os resultados fornecidos pelo aplicativo.
II. 1 For
ca constante e for
ca dependente
da velocidade

Um exemplo de soluc~ao da segunda Lei de Newton
no Modellus, para um problema unidimensional, e apresentado na Fig. 1. O eixo Oy e escolhido apontando-se
para cima; da o sinal negativo na primeira linha para
a componente escalar da forca. As quatro equac~oes que
aparecem na janela Modelo t^em o seguinte signi cado,
a comecar pela de cima:
a componente do peso que atua sobre a partcula segundo o eixo Oy ;
a componente da acelerac~ao na direc~ao do movimento,
eixo Oy, admitindo-se que a unica forca que atua sobre
a partcula e o peso;
a relac~ao entre vy , componente da velocidade na direc~ao
y; e ay , componente da acelerac~ao na direc~ao y (vy e
calculado por integrac~ao a partir de ay );
a relac~ao entre a posic~ao y e vy (y e calculado por integrac~ao a partir de vy ).
Na janela Condic~oes Iniciais, e atribudo o valor de
uma unidade a massa (1 kg, no Sistema Internacional)
e 9,8 unidades a magnitude da acelerac~ao da gravidade
(9,8 m/s2 , no SI). Os valores iniciais para a posic~ao e
velocidade s~ao nulos.
Deixando-se o tempo evoluir, Modellus resolve as
equac~oes diferenciais1 , fornecendo para cada instante
de tempo os valores numericos de ay , vy e y . Podemse, ent~ao, utilizar diferentes representac~oes para se investigar o modelo em construc~ao: tabelas, gra cos e a
animac~ao do movimento. Qualquer uma dessas possibilidades e implementada no Modellus com o uso do
mouse, t~
ao facilmente que mesmo estudantes que n~ao
tenham destreza no uso de computadores tornam-se capazes de constru-las ao nal da primeira aula em que
se valem deste aplicativo. Essas s~ao as tr^es opco~es apresentadas no menu Janela.

1 Modellus resolve equa
c~oes diferenciais utilizando o Metodo de Runge-Kutha de 4a ordem. Os valores mnimo e maximo para o
tempo, assim como o seu incremento, s~ao escolhidos arbitrariamente pelo usuario. Por padr~ao, o valor mnimo e 0, o maximo 20, e o
incremento ou passo 0,1.
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O estudante estara, em poucos meses, aprendendo
o conceito de derivada no seu curso de Calculo Diferencial e Integral e e instrutivo que se va familiarizando
com o uso de derivadas.
A partir do modelo para a partcula sob a ac~ao da
forca peso, preferentemente construdo pelo aprendiz, a
inclus~ao da resist^encia do ar resume-se a soma de algum termo a primeira linha da janela Modelo, e todo o
restante n~ao precisara ser modi cado. Assim, pode-se
discutir, ja na segunda semana de aula do curso universitario, a soluc~ao do problema de uma queda que
n~ao e livre. O estudante pode experimentar como seria
o movimento se a forca se somasse um termo resistivo
do tipo bvy , simplesmente acrescentando este termo a
forca que atua sobre a partcula:
Figura 1. Equaco~es referentes ao movimento unidimensional
de uma partcula em queda livre, escritas no Modellus.

Variando-se os par^ametros g e m e os valores iniciais atribudos a posic~ao e a velocidade, o estudante
pode investigar a in u^encia dessas grandezas fsicas sobre o movimento. Temos observado que, muitas vezes,
somente neste estagio da aprendizagem e que os estudantes efetivamente comecam a compreender o signi cado fsico de algumas das variaveis utilizadas no equacionamento matematico do problema.
O leitor pode estar se questionando: e e justi cavel
usar-se um computador para resolver o problema da
partcula em queda livre? Entendemos que sim, pelos
motivos que seguem.
As equac~oes da Fig. 1 s~ao equac~oes frequentes nos
captulos iniciais dos livros de Fsica Geral Universitaria. Se o estudante n~ao as compreende, o aplicativo pode servir como meio para conduzi-lo a sua compreens~ao. Por exemplo, ao se escrever

dy
= y
dt
e se pressionar o bot~ao Interpretar na janela Modelo,
imediatamente Modellus requerera que o aluno entre
com vy , como um par^ametro, e com o valor inicial para
a posic~ao y . Ou seja: ainda que o estudante n~ao se
d^e conta de imediato que dado vy , taxa de variac~ao da
posic~ao com o tempo, so e possvel conhecer-se a posic~ao
num instante qualquer, caso se conheca a posic~ao no
instante inicial, Modellus o lembrara disto. (Modellus
e excelente para se introduzir os conceitos basicos de
Calculo Diferencial e Integral e de equac~oes diferenciais, podendo tornar o ensino de Cinematica atrativo e
instrutivo no exerccio de calculo de uma variavel; mas
isto foge ao escopo do presente trabalho.)
Pela primeira vez, o estudante recorre a equac~oes
diferenciais para equacionar um problema, e entendemos que ele deva faz^e-lo comecando pelos problemas
mais simples. Modellus se encarregara de resolver as
equac~oes diferenciais.

F y = m  g b  y

(2)

Este ultimo argumento e o que nos motivou a escrever o presente trabalho. Entendemos que n~ao faz
sentido, em pleno seculo XXI, limitar-se o estudo de
Din^amica aos problemas a que Galileu se dedicava. (E
mesmo Galileu ja se preocupava com a resist^encia do
ar.) Muito mais importante do que chegar-se a uma
soluc~ao exata de um problema aproximado, como e a
queda livre, e questionar-se sobre os aspectos fsicos relevantes, sobre as hipoteses assumidas, as aproximaco~es
empregadas, as limitaco~es dos modelos, as grandezas
fsicas relevantes e as suas relac~oes. Recorrendo-se ao
computador para a soluca~o do modelo matematico subjacente ao modelo fsico, o aluno pode dispor de muito
mais tempo para se concentrar nos aspectos fsicos e no
equacionamento dos problemas.
A extens~ao do caso unidimensional para o bidimensional e imediata: basta escrever as correspondentes
express~oes para a componente horizontal das quantidades fsicas em quest~ao (forca, acelerac~ao, velocidade
e posic~ao). Com mais quatro linhas na janela Modelo
(Fig. 2) pode-se descrever o movimento parabolico de
qualquer projetil sob aca~o de uma forca constante.

Fx = 0
Fx
ax =
m
dx
= ax
dt
dx
= x
dt

Figura 2. Equac~oes do movimento para a componente horizontal (x) de uma partcula em queda livre escritas no Modellus.

A animac~ao do movimento e obtida colocando-se
um objeto, uma bola, por exemplo, na posica~o desejada da tela e especi cando-se as suas coordenadas horizontal e vertical como sendo as coordenadas (x; y ),

soluc~oes das equac~oes diferenciais das Figs. 1 e 2. A
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medida que o tempo evolui, a bola move-se na tela.
A Fig. 3 ilustra uma animac~ao em que, alem da trajetoria do projetil, aparece uma imagem estroboscopica

mostrando as posic~oes sucessivas ocupadas pelo projetil
de tempos em tempos iguais.

Figura 3. Movimento de um projetil, (a) sem e (b) com resist^encia do ar.

Tambem est~ao indicadas as componentes horizontal e vertical da velocidade. Isso e feito unindo-se ao
projetil um vetor cujas componentes escalares coincidem com os valores obtidos para vx e vy : Discuss~oes a
respeito da nulidade da componente y da velocidade no
ponto mais alto da trajetoria, mas n~ao da componente
x, e, especialmente, as motivadas por variac~oes no valor
do par^ametro b, s~ao oportunas.
II.

2

Movimento

oscilat
orio

unidimen-

sional

Para investigar um sistema massa-mola - oscilador
unidimensional, em que a resultante das forcas tem a
direc~ao do eixo Ox - basta substituir, no conjunto de
equac~oes apresentado na Fig. 2, a componente da forca
na direc~ao x por

Fx = k  x

(3)
onde k representa a constante elastica da mola. A componente vertical da posic~ao, y , e mantida constante.
Ao pressionar o bot~ao Interpretar, a massa da
partcula e a constante elastica da mola s~ao identi cadas como par^ametros, enquanto para os valores iniciais s~ao requeridas posic~ao e velocidade2 . A Fig. 4 ilustra uma animaca~o do movimento e os correspondentes
gra cos para as componentes escalares de posic~ao, velocidade e acelerac~ao3.
Neste caso, o estudante trabalha com um modelo
cuja soluc~ao matematica e incapaz de obter, mas isso

n~ao o impede de entender a evoluc~ao din^amica do sistema, as variaveis relevantes e suas relac~oes. Ao inves
de se provar analiticamente que a posic~ao do oscilador
pode ser expressa por uma senoide, uma linha adicional
no modelo do tipo:

x1 = A  cos(w  t + delta)

(4)

permite comparar x1, numericamente ou gra camente,
com a soluc~ao x obtida via equac~ao diferencial. A
comparac~ao auxiliara o estudante na compreens~ao das
quantidades fsicas que caracterizam o movimento oscilatorio como a amplitude, A, a frequ^encia angular, w;
e a constante de fase, delta. A proposito, a observaca~o
do movimento de uma partcula cuja posic~ao e dada
pela equac~ao 4 para diferentes valores de delta, escolhidos arbitrariamente pelo proprio estudante, alem de elemento motivador, facilita a aprendizagem do signi cado
da constante de fase, e da sua relac~ao com a posic~ao e
a velocidade iniciais do sistema.
Efeitos de resson^ancia podem ser investigados com
a inclus~ao de uma forca de excitac~ao externa, caracterizada por uma frequ^encia de oscilac~ao w ext e uma
intensidade maxima f :

F x = k  x b  x + f  cos(w ext  t)

(5)

2E
 comum, numa primeira tentativa, o estudante n~ao alterar o valor zero atribudo, por padr~ao, tanto a posic~ao quanto a velocidade
iniciais da massa presa a mola, e car surpreso porque a massa n~ao se move.
3 A janela Condi
c~oes Iniciais permite que se introduzam ate cinco conjuntos de valores (cinco casos), tornando-se muito pratica a
comparac~ao de diferentes situaco~es fsicas descritas por um mesmo modelo. Neste exemplo, isso possibilitaria a investigaca~o simult^anea
de varios tipos de movimento harm^onico, amortecidos e n~ao-amortecidos.
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Figure 4. Sistema massa-mola (a) sem e (b) com amortecimento.

Figura 5. Amplitude de oscilac~ao para uma frequ^encia externa (w
oscilador.

Uma ilustrac~ao da amplitude de um oscilador sujeito a esta forca e vista na Fig. 5.
II.3 P^
endulo f
sico

A obtenc~ao das equac~oes de movimento para um
p^endulo (fsico ou simples) e facilitada aplicando-se a
vers~ao rotacional da segunda Lei de Newton:

~Ro = I0 ~ ;
4 Ao

(6)

longo deste trabalho, adota-se este sistema de coordenadas.

ext na equac~ao 5) proxima da frequ^encia natural do

sendo ~Ro a resultante dos torques em relaca~o a um
ponto o; Io , o momento de inercia do sistema em relac~ao
a um eixo que passa por este ponto e tem a direca~o do
torque; e ~ , a acelerac~ao angular do sistema.
Um exemplo tpico da aplicac~ao da vers~ao rotacional
da segunda Lei de Newton e o p^endulo fsico (um corpo
rgido), cujo modelo se encontra na Fig. 6. Considerase o eixo Ox apontando para a direita, Oy para cima e
Oz, para fora da p
agina4 (ou da tela do computador),
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perpendicularmente ao plano de oscilac~ao, de nido por
Ox e Oy. Os par^ametros deste modelo s~
ao:
- m, massa do p^endulo;
- g , a magnitude da acelerac~ao da gravidade;
- Io , momento de inercia em relac~ao ao centro de
massa;
- D; dist^ancia do centro de massa ao centro de oscilac~ao, situado na origem do sistema de coordenadas
adotado.
As sete equac~oes que aparecem na Fig.6 representam, respectivamente:
- Io , momento de inercia em relac~ao a origem, obtido
pelo teorema dos eixos paralelos;
- o torque (restaurador) exercido pela forca peso, admitida como a unica forca que exerce torque, em relac~ao
a origem do sistema de coordenadas;
- a equac~ao 6, projetada no eixo Oz ;
- a relac~ao entre w, componente da velocidade angular
na direc~ao z;, e , componente da aceleraca~o angular
na direc~ao z ;
- a relac~ao entre a posic~ao angular  e w;
- as coordenadas retangulares, x e y , da posic~ao do
centro de massa do corpo rgido, em func~ao das suas
coordenadas polares.
Para soluc~ao dessas equac~oes diferenciais, automaticamente Modellus requer os valores iniciais para a
posic~ao angular e velocidade angular.

Os argumentos apresentados na sec~ao II.1, em favor do uso do computador em problemas que envolvem
forca constante, s~ao aqui ainda mais justi caveis,
pois os estudantes t^em menor familiaridade com as
grandezas angulares do que com as lineares. Ademais,
a m de obter-se uma soluc~ao analtica para este problema, e necessario proceder-se a aproximac~ao linear,
tomando-se
sen()  

(7)

e limitando-se a descric~ao do movimento a pequenas
amplitudes.
Apregoamos o uso do computador na soluc~ao deste
problema, tambem porque se pode:
- construir (rapidamente) uma tabela que ilustre a
equac~ao 7, dando elementos numericos para a discuss~ao
do limite de validade da aproximac~ao;
- considerar qualquer amplitude de oscilaca~o. A
comparac~ao da soluc~ao numerica com a analtica, para
uma amplitude de oscilac~ao qualquer, enriquece a discuss~ao do que signi cam pequenas amplitudes e do limite de validade da aproximac~ao linear;
- investigar a variac~ao do perodo com a amplitude;
- incluir resist^encia;
- incluir excitac~ao externa, possibilitando ilustrar
resson^ancia e, particularmente, caos;
- estudar fsica n~ao-linear.
Uma ilustrac~ao simples de assunto atual { regimes
caoticos { e a da Fig. 7, que mostra o modelo
do p^endulo sujeito a uma excitac~ao externa oscilante,
tratado na refer^encia [9]. A equac~ao de movimento para
o sistema e:

d!
1
=
! -sen  + p cos  ;
dt
q

(8)

onde  e a posic~ao angular do p^endulo, medida com
relac~ao a vertical, e

!=

d
dt

e sua velocidade angular. A fase  e tal que sua variac~ao
temporal e a medida da frequ^encia angular forcada, ! D ,
imposta por algum agente externo no ponto de suspens~ao:

!D =
Figura 6. Equac~oes referentes ao movimento de um p^endulo
fsico, escritas no Modellus.

As componentes retangulares s~ao obtidas para possibilitar a animac~ao do movimento. (O sistema de coordenadas adotado e o retangular, sendo necessario transformar coordenadas polares para as retangulares, caso
se queira observar o movimento do p^endulo fsico.)

d
:
dt

O termo forcado tem a amplitude p, e o par^ametro
de amortecimento e dado por q . Foram utilizados os
 adotado um sistema de
valores q = 2 e !D = 2/3. (E
unidades conveniente, com o tempo adimensional, mas
n~ao ha por que se deter neste aspecto, para a compreens~ao qualitativa do que se deseja ilustrar.).
A equac~ao de movimento deste sistema bidimensional e n~ao-linear. Sistemas n~ao-lineares podem apresentar a caracterstica de terem seu desenvolvimento
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temporal fortemente dependente das condic~oes iniciais. No exemplo da Fig. 7, dois p^endulos regidos
pela equac~ao 8 s~ao postos em movimento, ambos com o
mesmo par^ametro p (p = 1), mesmas condico~es iniciais
!0 =1 rads e 0 =0,9 rad, e com posic~oes angulares iniciais diferindo em 0,05%: 0 =2 rad e 2,01 rad, respectivamente. Posta a funcionar, a animac~ao mostra os dois
p^endulos oscilando de formas visualmente difceis de
distinguir, tambem n~ao havendo praticamente distinc~ao
entre os diagramas de fase, tracados no gra co ! versus . Alterando-se o par^ametro p, nos dois p^endulos,
para o valor p = 1,5, as diferencas passam a ser evidentes, tanto na observac~ao das trajetorias no espaco
de con gurac~ao, quanto no espaco de fase. Isto signi ca que o novo valor do par^ametro p pertence a regi~ao
de valores em que o sistema apresenta comportamento
caotico, manifestando esta forte depend^encia com as
condic~oes iniciais.
Esta e a Fsica dos nossos dias, Fsica Contem-

por^anea, que deve ser levada a discuss~ao no primeiro
semestre de um curso universitario e/ou no nvel medio
e n~ao somente numa disciplina espec ca de nal de
alguns poucos cursos universitarios.
II.4 Movimento planet
ario

A obtenc~ao analtica da trajetoria de duas
partculas que interagem gravitacionalmente foge ao escopo de um curso introdutorio de mec^anica; porem sua
resoluc~ao numerica e simples e deve ser utilizada para
ilustrar, por exemplo, as possveis trajetorias (curvas
c^onicas).
Basta que seja introduzida a forca gravitacional entre duas partculas:

mm
F~ = G 1 2 2 e^r
r

(9)

para que se possa discutir a situac~ao din^amica do sistema de duas partculas.

Figura 7: Regime caotico apresentado por um p^endulo simples sujeito a excitac~ao externa [1]. Os dois p^endulos s~ao soltos de
posic~oes angulares levemente diferentes (2,00 rad e 2,01 rad) e apresentam movimentos bem distintos em tempos subsequentes,
porque os par^ametros adotados se encontram na regi~ao do regime caotico. A variac~ao de par^ametros permite observar que
em outras regi~oes este comportamento n~ao se veri ca.

Consideremos, inicialmente, a interac~ao entre duas
partculas de massas m1 e m2 , sendo m1 >> m2 . Neste
caso, o recuo da massa m1 e desprezvel, e concentremonos apenas na trajetoria da partcula de menor massa.
Para simpli car, tomemos um sistema de coordenadas
cuja origem coincide com a posic~ao de m1 .
Os par^ametros necessarios s~ao:
- m1 e m2 , massas das duas partculas que interagem;

- G, constante de gravitac~ao.
A trajetoria da partcula m2 pode ser obtida no
Modellus com as dez equac~oes da Fig. 8:
- r, dist^ancia entre as partculas m1 e m2 , escrita
em termos das coordenadas (x; y ) de m2 ;
- F; magnitude da forca de atrac~ao gravitacional entre ambas as partculas (equac~ao 9);
- Fx e Fy , componentes horizontal e vertical da forca
que atua sobre m2 ;
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- ax e ay , componentes da acelerac~ao de m2 obtidas
de Fx e Fy , respectivamente;
- vx e vy , componentes da velocidade de m2 nas
direc~oes x e y obtidas de ax e ay ; respectivamente;
- x e y , componentes da posic~ao de m2 nas direc~oes
x e y obtidas de vx e vy ; respectivamente.
Ao interpretar o modelo, Modellus automaticamente requer os valores iniciais para a posic~ao (x; y )
e velocidade (vx , vy ) da massa m2 . Um gra co de y
versus x permitira investigar diferentes trajetorias.

partcula pode ser obtida atraves da coordenada do centro de massa que, estando o sistema isolado, podera ser
tomado em repouso.

Figura 9: Visualizac~ao de um sistema de tr^es massas que
interagem gravitacionalmente, construda com o Modellus.

Imediata e interessante seria a generalizaca~o para
forcas do tipo rx em que x e um expoente qualquer e as
trajetorias deixam de ser as curvas c^onicas. Tambem
a interac~ao gravitacional entre tr^es partculas, visualizada na Fig. 9, pode ser construda por um estudante
su cientemente instigado.

III Comentarios
clus~oes
Figura 8: Equaco~es para o movimento de uma partcula
de massa m2 que interage gravitacionalmente com outra de
massa m1 >> m2 .

A investigac~ao de um sistema em que ambas as
partculas se movem requer um pouco mais de geometria. A dist^ancia entre as duas partculas, r12 , e obtida
de (x1 ; y1 ) e (x2 ; y2 ), coordenadas das massas m1 e m2 :

p

r12 = ((x1

x2 )2 + (y1 y2 )2 )

(10)

Esta e a dist^ancia relevante no calculo da forca
gravitacional, cujas componentes x e y , para uma das
partculas; s~ao:

Fx = F 

x1 x2
r12

Fy = F 

y1 y2
r12

A obtenc~ao das coordenadas de uma das partculas
e feita como no modelo da Fig. 8. A da outra

nais e con-

Neste trabalho, concentramo-nos na possibilidade e necessidade de enriquecimento das aulas de Fsica atraves
da modelagem computacional, deixando de enfocar as
aulas experimentais que precisariam estar acopladas a
discuss~ao da segunda Lei de Newton. Deixemos, pelo
menos, o alerta de que nossos laboratorios didaticos de
Fsica, tanto universitarios quanto escolares, est~ao, em
sua quase totalidade, completamente obsoletos, n~ao incorporando o computador como instrumento de medida
e analise. O uso de microcomputadores em aquisic~ao e
visualizac~ao de dados em tempo real e um elemento
dos laboratorios didaticos de pases avancados ha uma
decada [10-11], enquanto no Brasil esta limitado a
poucos estabelecimentos de ensino. Acreditamos que
esta lacuna podera ser preenchida a curto prazo com
a implementac~ao de aquisic~ao automatica via placa de
som, dispensando interfaces externas [12-14]. Especicamente em relac~ao a segunda Lei, a observac~ao em
tempo real, por exemplo, da variac~ao da posic~ao em
func~ao do tempo de um p^endulo [12,15] possibilita o
estudo de movimento amortecido com muito mais detalhes alem dos usualmente observados. Tambem neste
caso, a modelagem computacional se torna util para a
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avaliac~ao dos modelos construdos na tentativa de descric~ao dos dados.
Defendemos que a modelagem computacional e
uma ferramenta indispensavel para o ensino de Fsica
nos dias atuais, devendo ser usada como recurso
metodologico para promover a interac~ao pessoal e a
troca de signi cados atraves das atividades de grupo,
em que a discuss~ao, a conjetura e a avaliac~ao de ideias
s~ao atividades dominantes. Nossa convicc~ao, baseada
na experi^encia em sala de aula, e compartilhada por diversos professores de ensino medio e universitario de diferentes pases, que t^em recorrido ao Modellus no ensino
de Ci^encias e Matematica [16,17]. Estudos sistematicos
sobre a in u^encia do uso de aplicativos de modelagem
no processo de ensino/aprendizagem seriam muito bemvindos, tanto em relac~ao ao Modellus, quanto a outros
tantos aplicativos que t^em sido utilizados em larga escala. Registramos, ainda, que abordagens a segunda
Lei de Newton similares a nossa t^em sido empregadas
em varias universidades brasileiras; por exemplo, por
Aguiar [18].
Para clareza deste artigo, fez-se necessario ilustra-lo
com algum aplicativo, e optamos pelo Modellus porque
entendemos que e dos mais recomendaveis para um
nvel introdutorio. Por vezes, apresentamos algumas
caractersticas espec cas do Modellus, para permitir
que o leitor, se interessado, possa utilizar de imediato
este aplicativo. Alem disto, fornecemos as equac~oes,
par^ametros e condic~oes iniciais necessarias, a m de
que o leitor que opte por outro aplicativo tenha plenas
condic~oes de desenvolver atividades em sala de aula no
sentido de explorar a modelagem computacional no ensino de Fsica. A nal, como dito por um de nos (VDT)
\intelig^encia, emoc~ao, cultura, poesia e arte residem no
usuario, n~ao no aplicativo".
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