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O “PELÉ” DA FÍSICA

Isaac Newton nasceu em 1643, na Inglaterra, filho 
de um fazendeiro analfabeto. Aos 18 anos, foi estudar 
em Cambridge, em uma das melhores univer-
sidades britânicas, onde desenvolveu interesse 
pela matemática, astronomia e física. Antes dos 24 
anos, Newton lançou as bases de diversos teoremas, 
cálculos e leis de física. Aos 26 anos, tornou-se 
professor de matemática da universidade onde 
estudava. Nessa época, construiu o primeiro 
telescópio refletivo. Em 1687, lançou a obra 
Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, conhecida 
como Principia, um dos trabalhos mais 
importantes da física. Em três volumes, 
descreve a lei  da gravitação universal e as três leis do 
movimento, que são a base da mecânica clássica.

“Se vi mais longe, foi 
por estar de pé sobre os 

ombros de gigantes.”
Isaac Newton

Pode não parecer, mas isso tem aplicações em vários 
esportes. No futebol, por exemplo, a 2ª lei de Newton 
pode ajudar a explicar por que, em geral, os centro-
avantes são grandes e pesados. Esses joga-
dores desempenham um papel importante na partida, 
de pivô, recebendo a bola para fazer passes ou jogadas 
próprias. Por isso, precisam resistir à pressão dos 
zagueiros, que tentam atrapalhar suas jogadas. Se os 
centroavantes forem grandes e pesados, fica mais 
difícil de os zagueiros movê-los. É o 
mesmo que dizer que os centroavantes possuem alta 
inércia (para relembrar a 1ª lei de Newton).

A 2ª lei de Newton nos diz quanto temos que fazer de 
força para acelerar um corpo. Essa força 
vai ser proporcional à massa do corpo e 
à aceleração que queremos que o corpo tenha. Por 
exemplo, para acelerarmos com a mesma intensidade um 
corpo com o dobro da massa de outro, temos que fazer o 
dobro de força nele. Se ambos tiverem a mesma massa, 
mas quisermos dobrar a aceleração do segundo, também 
teremos que dobrar a força. Confuso? Que tal um 
exemplo mais esportivo? 
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Imagine que dois jogadores de futebol da Seleção Brasileira 
chutaram a bola oficial da Copa do Mundo de 2014, a 
Brazuca. O primeiro jogador tem um chute mais forte 
que o outro e, por isso, a Brazuca atinge uma maior 
aceleração quando ele bate nela. Como a massa é a mesma 
nos dois casos (a bola sempre é a Brazuca), essa maior 
aceleração só pode ser explicada pela maior força do chute 
do primeiro jogador. Agora, se ele chutar uma bola mais 
pesada (digamos o dobro do peso da Brazuca), a 
aceleração cairá pela metade. Nesse caso, a 
força foi a mesma do primeiro exemplo, mas a massa 
dobrou e resultou na menor aceleração.

Trecho do livro Principia, no qual Newton descreve a 2ª lei.
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