
“E pur si muove”

• Movimento vs força vs velocidade

Versus



“E pur si muove”

https://www.youtube.com/watch?v=J79s7ggti7k (Aristotle, Copernicus and Galileo on Motion)

Aristóteles (384-322 a.C.)

O estado natural de um corpo é o de repouso, exceto
para os corpos celestes que têm movimento circular,
perfeito sem fim nem começo.
Movimentos naturais de acordo com os quatro
elementos fundamentais.

Modelo Geocêntrico porque não existe nenhuma
força aplicada na Terra que a faça mover. A Terra
estava no seu lugar natural. Não era possível conceber
nenhuma força capaz de fazê-la mover-se, ficava,
assim, provado que a Terra estava em repouso.

catalogo.museogalileo.it/oggetto/SferaArmillare_n04.html

brunelleschi.imss.fi.it/.../ 

AndreasCellariusAtlasCoelestisSeuHarmoniaMacrocosmicaTav2.

https://www.youtube.com/watch?v=J79s7ggti7k


“E pur si muove”

Movimento violento é causado por agentes externos, é
imposto a objetos que não se moviam por si próprios
(como uma pedra caindo). Movimento violento era
movimento forçado e existia enquanto houvesse
ímpeto.

Uma flecha continua o seu movimento após ter deixado o
arco? A flecha produz uma compressão à sua frente
obrigando o ar a correr para trás dela e evitando, assim, a
formação de um vácuo (os antigos tinham um verdadeiro
pavor da ideia de vácuo www.imss.fi.it/vuoto/iorror1.html ).

http://www.imss.fi.it/vuoto/iorror1.html


“E pur si muove”

Desafiando a Igreja e pressionado por amigos
publicou De Revolutionibus no ano da sua morte
em 1543.

As observações astronómicas de
Copérnico desacreditaram o
sistema Ptolomaico defendido
por Aristóteles.

https://www.youtube.com/watch?v=8fbCIQK977Y (The Universe of Nicolaus Copernicus)

As observações de Copérnico

bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=958406

brunelleschi.imss.fi.it/itinerari/immagine/img34528.html

https://www.youtube.com/watch?v=8fbCIQK977Y


“E pur si muove”

Galileu deu crédito à teoria de Copérnico e
percebeu que era necessário derrubar as ideias
de Aristóteles produzindo conclusões
incontestáveis baseadas na

observação

O trabalho de Galileu

https://www.youtube.com/watch?v=BojIVU7ecik (Galileo's Observations of Earth's Moon)

Ed Muse: National Library of Portugalhttp://catalogue.museogalileo.it/object/GalileosTelescope_n01.html

https://www.youtube.com/watch?v=BojIVU7ecik


“E pur si muove”

e na experiência.

https://www.youtube.com/watch?v=_Kv-U5tjNCY (Galileo's "falling bodies" experiment re-created at Pisa)

Galileu subiu ao topo da Torre Inclinada de Pisa
(lenda?) e deixou cair vários objetos, de diferentes
massas. Ao contrário do que afirmava Aristóteles
esses corpos caiam juntos quando abandonados ao
mesmo tempo.

O génio de Galileu permitiu recriar a
“queda dos corpos aumentando o tempo
de descida.” Criou o plano inclinado que
permitiu passar em câmara lenta a queda
dos corpos. Mediu com rigor os tempos de
descida e descobriu a 1ª lei do movimento.

https://www.youtube.com/watch?v=MAvPlHAfGbQ (Galileo and Motion)

catalogue.museogalileo.it/object/InclinedPlane.html

https://www.youtube.com/watch?v=_Kv-U5tjNCY
https://www.youtube.com/watch?v=MAvPlHAfGbQ


sempre a experiência.
Nasce o conceito de inércia, da experiência do plano
inclinado. A Terra já podia mover-se sem forças. Sem
forças ???? Estava aberto o caminho para Newton,
mostrar ao mundo um universo totalmente novo.

http://www.sciencephoto.com/media/727982/view (Inertia thought experiment, animation)

“E pur si muove”

se eu tivesse um plano
horizontal longo, quanto a bola
percorreria para atingir a
mesma altura?

- para sempre
(se não houver atrito) - Newton

portalegalileo.museogalileo.it/igjr.asp?c=36308

http://www.sciencephoto.com/media/727982/view

