
                                            O milagre da apropriação da linguagem Matemática                                             

                                             para a formulação das Leis da Física é uma dádiva  

                                             maravilhosa, que não entendemos nem merecemos. 

                                                                         Eugene Paul Wigner  

 

A Física em auxílio da Matemática        por José Veiga de Faria 

Ao ler esta inspirada frase de Eugene Wigner, que o Clube publicou recentemente, não resisti a falar de um 

problema notável que foi resolvido por um grande matemático iluminado por… Leis da Físca. 

Tratava-se de encontrar a Braquistócrona1 e o grande génio que a descobriu chamava-se Johann Bernoulli. 

O problema era o seguinte: dados dois pontos A e B , A a uma altura superior a B, e uma pequena bola que se 

deslocava, sem atrito e a partir de A, numa calha que ligava A a B e contida num plano vertical, que forma 

devia ter a calha para que o tempo gasto no percurso fosse mínimo? 

 

 

 

 

 

Bernoulli colocou este problema em Junho de 1696 “aos mais perspicazes matemáticos de todo o mundo”. Mas 

foi ele que acabou por encontrar a mais bela solução. 

A sua genial ideia foi a de recorrer ao Princípio de Fermat do tempo mínimo e à lei de Snell.  

O Princípio de Fermat estabelece que, ao deslocar-se de um ponto a outro, atravessando eventualmente meios 

diferentes, a luz segue o percurso mais rápido. 

A Lei de Snell estabelece que, quando um raio de luz passa de um meio para outro, o quociente dos senos dos 

ângulos de incidência é igual ao quociente das velocidades a que ela se desloca em cada um dos meios:          
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1 Do grego brachistos que significa “o mais curto” e chronos que significa tempo. 
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http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Bernoulli_Johann.html
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Fermat.html
http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Snell.html


Bernoulli notou que podia determinar a velocidade da bola no instante em que tinha “caído” (ver figura abaixo) 

de uma altura de y e só em função de y:  como a diferença de energias potenciais entre A e B é dada por mgy 

e como esta energia potencial se transforma em energia cinética, cujo valor é 
1

2
𝑚𝑣2, é: 

                                                         𝑣 =  √2𝑔𝑦                                          (1)                                          
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Imaginou então um meio constituído por camadas de altura infinitesimal, separadas por linhas horizontais, onde, 

em cada camada, a sua velocidade fosse √2𝑔𝑦 e procurou ver qual seria o caminho seguido por uma partícula 

de luz que fosse de A e B atravessando esse meio. Queria seguir a Natureza que tinha, por ele, encontrado o 

caminho mais rápido. 

Ora, no caso da partícula de luz, 
𝑠𝑒𝑛 𝑎

𝑣
  é, em cada ponto da curva, constante.  

Pois foi esta foi a ideia genial de Bernoulli: admitir que esta condição era a chave mágica que conduzia à equação 

do percurso mais rápido.  Esta condição permite de facto encontrar a equação da curva como vamos ver.                                         

Se usar as coordenadas x e y indicadas na figura acima a equação da curva será 𝑦 = 𝑦(𝑥). 

O seno do ângulo de incidência a é o cosseno do complementar, que designamos por c.  Ora a tangente de c é 
 𝑑𝑦

𝑑𝑥
 e, por isso, é : 
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A condição (1) sobre (2) igual a constante conduz de imediato à equação diferencial: 

                                                                        𝑦 [1 + (
𝑑𝑦
𝑑𝑥

)
2

] = C 

 

Embora não linear pode resolver-se analiticamente recorrendo a alguns artifícios elementares. 

 

Comentário 

Se, como diz Wigner, é admirável e incompreensível que nos tenha sido dada uma linguagem com a qual 

conseguimos entender, e até certo ponto moldar, a forma como a Natureza funciona mais admirável seria se o 

Universo pudesse ser reduzido a algumas fórmulas Matemáticas a que o Criador terá recorrido para o conceber.   

Tentativas para chegar até elas não param desde o século XIX. E procuram-se sempre fórmulas simples por se 

acreditar que a Natureza se comporta da maneira mais simples como o raio de luz. As equações de Einstein 

podem escrever-se numa ou duas linhas e os actuais físicos da Teoria das Cordas avaliam a qualidade do modelo 

que encontraram pela simplicidade das fórmulas matemáticas que o descrevem.  

Assim, podendo o comportamento da Natureza ser descrito por fórmulas matemáticas, já não admira tanto que 

também o Mundo Físico sirva de inspiração para a descoberta de solução para problemas matemáticos como foi 

o caso da Braquistócrona. 

 

Nota Final  

Caro leitor/a se quiser ver como pode traçar uma Braquistócrona coloque um pinta vermelha no pneu da sua 

bicicleta: ao deslocar-se em linha recta a pinta descreve uma Braquistócrona. Esta curva não é mais do que uma 

Cicloide o que surpreendeu o próprio Bernouilly. 

E, mais ainda, esta curva é também a Tautócrona2: o tempo que a referida bola leva a chegar a B é sempre o 

mesmo independentemente do ponto da curva onde é largada.  

Huyghens recorreu à Tautócrona para conseguir relógios precisos. 

                                                           
2 Do grego tautos que significa “o mesmo”; também se costuma chamar a estas curvas “isócronas”. 

http://turnbull.mcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Huygens.html

