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APÊNDICE II – Exemplos de situações-problemas envolvendo a localização do

centro de gravidade de figuras planas

Em contraposição a uma pedagogia da resposta ou à iniciativa escolar da

burocratização das perguntas, essa última, ainda que não reprima o ato de

perguntar, tende a inseri-lo no cotidiano da escola na forma de um jogo intelectual

exercitado com hora marcada, Freire (1985) propõe uma pedagogia da pergunta

relacionada à criatividade e ao “espantar-se” como atos característicos da

experiência radical da existência humana e, portanto, como ações fundamentais do

pensamento. Esta pedagogia comporta uma pergunta fundamental, tal qual aquela

proposta a Freire por um homem do povo: “O que significa mesmo perguntar?”

(FREIRE, 1985, p. 47).

Freire (1985) aponta o papel do educador na orientação do educando quanto

ao aprimoramento de suas perguntas, pois, no processo de reelaborá-las, o

educando educa a si mesmo.

De modo a evitar a burocratização das perguntas e, uma vez que perguntas

demandam respostas, Freire recomenda que ambas estejam relacionadas por ações

e práticas que favoreçam a construção de significados, de modo a promover uma

relação dinâmica entre a palavra, a ação e a reflexão. Numa pedagogia da pergunta

“não há lugar para a dicotomia entre sentir o fato e apreender a sua razão de ser”

(FREIRE, 1985, p. 57).

A elaboração de perguntas e situações-problemas interessantes, o que

representa uma “arte da pergunta” no processo educativo, pressupõe uma

capacidade em circunscrever determinada problemática sem que, no entanto, se

limite o potencial de reflexão e significação que a pergunta ou situação oferece
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àqueles que se propõem ao seu enfrentamento, estimulados pela curiosidade e pelo

desafio.

A seguir, são apresentadas e comentadas questões que envolvem a temática

da localização do centróide de figuras planas e consideradas bons exemplos de uma

pedagogia da pergunta e de estímulo ao pensamento no âmbito da educação

científica.

Encontrar o centro1

Você pode localizar o centro de qualquer pedaço quadrado de papel

dobrando-o na metade e, então, na metade novamente a partir de um ângulo reto

com respeito à primeira dobra. O cruzamento das dobras é o centro do quadrado.

Tente encontrar o centro de pedaços de papel que não são quadrados. Inicie com

retângulos e círculos e, então, tente formas irregulares2. Para quais delas você pode

encontrar o centro? E para quais formas você não pode?

Comentário: A partir dessa questão, pode-se problematizar a noção de centro de

figuras planas e as relações entre os eixos e o centro de simetria bilateral e a

localização do centróide de uma figura. Por exemplo, um paralelogramo não

retangular não apresenta eixos de simetria bilateral, mas possui um centro de

simetria que coincide com o seu centróide.

                                                          
1Adaptado de Moje (1998, p. 95).
2
 No original, em inglês, “odd-shaped pieces”.
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Nem metade!3

Suponha que temos uma quantidade de objetos planos, cada um com uma

forma diferente: quadrado, círculo, e por aí adiante. Se escolhermos qualquer destes

objetos podemos desenhar um “bissector” através dele. Defino um bissector como

uma linha reta que divide o objeto em duas metades. É claro que em qualquer objeto

podemos desenhar um número infinito de bissectores. Será que todos eles

passariam necessariamente pelo mesmo ponto de qualquer objeto específico?

Comentário: A questão leva a uma reflexão sobre os papéis geométrico e físico que

os segmentos de reta que dividem uma figura em partes equivalentes, ou

“bissectores”, representam nos casos das formas simétricas e assimétricas com

relação a tal eixo. No caso das primeiras, os bissectores que representam eixos de

simetria bilateral das formas se cruzam num ponto que é o centróide da figura. Já

nas formas assimétricas, os bissectores não representam eixos de gravidade das

figuras como é o caso da forma irregular abordada no curso de mecânica aplicada e

descrita no capítulo IV. Os autores da questão propõem a comparação entre os

bissectores das seguintes formas:

(a) Numa forma assimétrica, os bissectores não se cruzam, todos, num mesmo ponto.
(b) Numa forma simétrica, os bissectores que representam eixos de simetria bilateral, se

cruzam, todos, num mesmo ponto.

                                                          
3
 Extraído de Brecher e Gerrard (2001).
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No caso da forma seguinte, o bissector AA’ não é eixo de simetria da figura.

Logo, o ponto de cruzamento dos dois bissectores traçados não coincide com o

centróide da forma.

Forma dividida em duas partes equivalentes por eixos bissectores que não se
encontram no centróide da figura.

“Papa’s puzzle”4

A garotinha do papai5 sustenta dois retângulos de tamanhos diferentes que

foram recortados de uma cartolina. Um deles é transformado num trapézio, após a

extração de um triângulo, de maneira que quando é suspenso por um fio, a partir de

um ponto A, o trapézio mantém-se posicionado com o seu lado maior perfeitamente

horizontal. O papai deixou sua garotinha perplexa, ao solicitar que ela encontre o

ponto A no segundo retângulo, de modo a produzir um resultado similar ao primeiro

quando cortá-lo e suspendê-lo pelo fio. O ponto não deve ser encontrado pelo

processo de “tentativa e erro”. A formulação desse problema envolve um curioso e

elegante ponto. O leitor pode descobri-lo?

                                                          
4
 Adaptado de Dudeney (1970, p. 53-54).

5
 No original, em inglês: “little maid’s papa”.
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Gravura extraída do livro Amusements in mathematics de H. E. Dudeney (1970).

Comentário: O título da questão é uma referência bem humorada ao matemático

Pappus que viveu em Alexandria no final do terceiro século. O conteúdo da questão

está baseado na quinta proposição do oitavo livro das obras matemáticas de Pappus

e foi enunciada originalmente nos seguintes termos6:

Dado um retângulo com ΑΒ, ΒΓ como lados adjacentes, desenhar de Γ uma linha reta

cruzando o lado oposto a ΒΓ num ponto ∆ tal que, se o trapézio Α∆ΓΒ é suspenso pelo ponto

∆, ele irá permanecer em repouso com Α∆ e ΒΓ, ambos, na horizontal.

Na análise da questão, Pappus considerou o trapézio dividido, segundo ∆Α,

em um retângulo Α∆ΒΛ e em um triângulo ∆ΛΓ. Admitiu a localização dos centros de

gravidade dessas figuras componentes do trapézio, respectivamente, nos pontos Η e

Θ. Este último ponto encontra-se posicionado sobre ∆Γ de tal modo que ΘΓ=2ΕΘ.

Pappus aplicou outros conhecimentos de Arquimedes sobre o equilíbrio de figuras

planas ao postular que o ponto Κ, o centro de gravidade do trapézio, encontra-se

                                                          
6
 O enunciado da proposição de Pappus e a análise de sua demonstração foram obtidos de Heath

(1960) juntamente com as notas de Paul Ver Eecke para a edição francesa de La collection
mathématique (1982).
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distante dos centros de gravidade do retângulo e do triângulo na razão inversa das

áreas dessas figuras. A partir desses dados e de considerações da geometria

euclidiana, Pappus mostrou que ΛΓ
2=3ΒΛ

2.

Dudeney (1970) relatou ter presenciado diversas pessoas a quem o problema

fora proposto sugerirem que ∆Λ deveria dividir o trapézio em partes equivalentes. De

modo a contestá-las, ele argumentou sobre a extensão do triângulo até o ponto Γ

implicar num aumento compensatório da área do retângulo. Dudeney mencionou,

ainda, que em virtude da localização de ∆Λ não depender da altura do trapézio, ao

se observar a gravura da garotinha equilibrando as figuras, e percebendo que os

retângulos possuem bases com o mesmo comprimento, bastava sobrepô-los com as

suas bases coincidindo e, desse modo, determinar a posição do ponto ∆ no lado Α∆

do trapézio. Assim, o problema poderia ser resolvido por uma criança sem

conhecimentos de estática e geometria.

A haste que se auto-equilibra7

Sobre os dedos indicadores de ambas as mãos, inicialmente separadas e

mantidas numa mesma altura, apoiamos uma haste lisa que se manterá na

horizontal. Feito isso, vamos aproximando, entre si, os dedos até que se juntem.

Nessa posição em que os dedos se encontram, localiza-se o centro de gravidade da

haste. Desse modo, ela conserva o seu equilíbrio e não cai.

                                                          
7
 Adaptado de Perelman (1971, p. 52-53).
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Não importa o posicionamento inicial das mãos, à medida que são deslocadas

no sentido do centro de gravidade da haste, o dedo mais próximo daquele ponto

suporta uma maior parte do peso da haste o que, por sua vez, produz maior atrito da

haste com o dedo, fazendo com que ele deixe de deslizar momentaneamente. Em

conseqüência do menor atrito que sofre, o segundo dedo começa a se deslocar.

Esse processo ocorre de modo alternado até que o centro de gravidade da haste

seja atingido por ambos os dedos8.

O mesmo experimento pode ser realizado com uma régua, um bastão, um

taco de bilhar ou uma vassoura. Se cortarmos o cabo da vassoura a partir do local

em que ele se apoia sobre os dedos unidos e colocarmos as duas partes assim

obtidas sobre os pratos de uma balança (vide figura), qual dos pratos sofrerá

abaixamento: aquele que suporta o cabo ou o que sustenta a vassoura?

Gravura extraída do livro Fisica recreativa de Perelman (1971)

Comentário: Perelman (1971) justifica o abaixamento do prato que sustenta a

vassoura, argumentando sobre a situação em que a vassoura se encontrava em

equilíbrio sobre os dedos unidos, tendo os pesos correspondentes às suas partes

atuados como numa alavanca com braços de comprimentos diferentes. Assim, ao

serem postos numa balança de braços iguais, esses mesmos pesos se

desequilibram.

                                                          
8
 Uma variante da situação pode ser concebida para uma figura plana como uma bandeja que suporta

pesos distribuídos de forma irregular. Nesse caso, os dedos de uma única mão, localizados abaixo da
bandeja e sustentando a mesma, podem ser cinestesicamente orientados, a partir da pressão que
sofrem, em direção à posição do centro de gravidade do conjunto.
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Perelman adaptou o problema para uma exibição pública num museu de

ciências. Foram confeccionadas hastes com centros de gravidade localizados em

distintas posições. Elas podiam ser divididas em duas partes, geralmente desiguais,

a partir da posição dos seus centros de gravidade. Perelman relata a perplexidade

do público com o fato de que a parte mais curta da haste pese mais que o outro

pedaço mais longo.


