
E como isso se aplica ao esporte? O drible no 
futebol, por exemplo, é uma aplicação da 1ª lei de 
Newton. O jogador finge que vai numa direção, 
fazendo o oponente o acompanhar, mas aí muda de 
direção, sabendo que o adversário levará um tempo 
para reverter seu movimento. Essa tendência de um 
corpo se manter parado ou permanecer em 
movimento é chamada inércia e está relacionada 
à massa do corpo. É mais fácil mover (ou parar) o 
Neymar do que o Hulk, por exemplo.

Quando a soma das forças sobre um corpo 
é zero, um corpo em repouso tende a ficar 
parado e um corpo em movimento tende a 
continuar se movendo, em linha reta e velocidade 
constante. Ou seja, uma bola parada no campo ou um 
nadador em repouso na piscina continuarão assim até 
que uma força atue sobre eles. 

Quando uma força entra em ação e coloca-os em movi-
mento, por exemplo, um chute na bola ou um empurrão 
do nadador na borda da piscina, a tendência é que 
permaneçam para sempre em movimento, certo?
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Bom, se você for um observador atento, saberá que não 
é bem isso que acontece. O ponto-chave aqui é que 
outras forças entram em campo (ou na 
piscina). Tanto a bola quanto o nadador sofrem a ação 
do atrito do gramado ou da resistência do ar e da água, 
e os corpos tendem a voltar ao repouso. 

Isso quer dizer que, se chutássemos uma bola no 
vácuo do espaço, onde não há resistência do ar, atrito ou 
gravidade, ela iria voar em linha reta para 
sempre, sem parar? Sim, desde que nenhuma outra 
força atuasse sobre ela.

QUAIS SÃO AS TRÊS 
LEIS DO MOVIMENTO?

1. Repouso e Movimento

2. Massa e Aceleração

3. Ação e Reação

São mais conhecidas como as TRÊS LEIS DE NEWTON 
por terem sido formuladas pelo físico inglês ISAAC 
NEWTON. Se há alguém que merece ser chamado de
o “Pelé” da física, é ele. Assim como o Rei do Futebol, 
ele “jogava nas dez posições”, só que no campo 
da ciência. Newton fez importantes 
contribuições para a mecânica, 
a óptica e a matemática, 
dentre outras áreas da ciência.

O drible no futebol.
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“Para mim, nunca houve maior 
fonte de honra ou distinção 

terrena do que estar ligado aos 
avanços da ciência.”

Isaac Newton
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