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mal acontecer.”
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RESUMO

O presente  trabalho tem por  finalidade  apresentar  uma proposta  de  abordagem de 
teoria da relatividade restrita a ser utilizada principalmente nas escolas da rede estadual de 
ensino do Rio de Janeiro, que tiveram seu currículo alterado no início do ano de 2012. A 
proposta se baseia na elaboração de diálogos e atividades investigativas bem dirigidas que 
exijam  maior  participação  do  aluno,  fazendo  o  professor  ter  papel  de  mediador  do 
conhecimento,  não tendo o processo de ensino focalizado em sua escrita  e oralidade.  Na 
elaboração dessa nova proposta de estilo de aula foi possível perceber a possível extensão 
desta ideia para diferentes temas da física, podendo assim ser produzido um vasto material 
didático para o professor utilizar  em sala de aula. Para tal criação foram discutidos alguns dos 
documentos oficiais referentes a educação, e artigos de autores que pesquisam sobre o ensino 
de  física  moderna  para  o  ensino  médio.  Além  da  leitura  do  livro  
“O que é a teoria da relatividade?” de Landau e Rumer, que serviu de base para algumas 
partes dos diálogos e atividades criadas para o produto.

Palavras-chave:  Ensino  de  Física  Moderna,  Diálogos  para  Ensino  de  Física,  Teoria  da 
Relatividade Restrita.



ABSTRACT

In this work we present an approach to the teaching of the special theory of relativity  for  the 
Ensino Medio section in the state of Rio de Janeiro, focused at the state institutions, whose 
physics curriculum was redesigned in the beginning of 2012. Our proposal is built on 
dialogues, and guided research projects, that require a higher level of participation on the 
students side, and where the professor acts as an adviser, taking the focus of the learning 
processes away from the verbal and written aspects of conventional teaching. As we 
developed this proposal, it became clear that it could be applied to a wide range of subjects to 
be used in classroom, under the guidance of a tutor. We also took into account some of the 
main articles on education, as well as the literature on the specific research on teaching 
modern phyiscs at the ensino medio. The booklet “What is the theory of relativity?” by 
Landau and Rumer served as a basis in parts of the dialogues and the proposed activities.

Key-words: teaching modern physics.  Use of dialogues in the teaching of physics, special 
theory of relativity. 
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1 INTRODUÇÃO

O Governo do Estado do Rio de Janeiro emitiu, no início de 2012, o novo currículo 

mínimo que deveria ser seguido pelas escolas  regulares estaduais.  Este  documento oficial 

gerou grande impacto entre os professores desta  rede de ensino,  devido ao fato de haver 

grandes novidades, entre elas, a inserção de tópicos de física moderna como temas a serem 

abordados  nas  salas  de  aula,  com  a  finalidade  de  desenvolver  algumas  habilidades  e 

competências prescritas  neste  documento.  Apesar  de o ensino de física moderna no nível 

médio já ser discutido no Brasil  há algum tempo, o fato deste documento ter  definido as 

qualidades  que o aluno deve desenvolver em cada conteúdo, sem direcionar o professor a 

como explorar o tema, gerou uma escassez de material e ideias que  o professor possa utilizar 

em sala de aula.

O  ensino  de  física  tradicional,  focado  na  oralidade  do  professor  e  processos  de 

aceitação  do  conteúdo  por  parte  do  aluno,  é  indicado  pelas  pesquisas  em  ensino  como 

ineficiente, causando repúdio dos alunos pela sala de aula. Aliado a isso, os livros didáticos 

muitas vezes não conseguem atrair o interesse do aluno. Por outro lado, quando o adolescente 

é apresentado a livros de ficção, onde há identificação por parte dele com o personagem e as 

histórias seguem um desenrolar natural, é perceptível o interesse que despertam no aluno, 

apesar de não terem nenhum saber escolar trabalhado nele. A principal diferença entre esses 

dois tipos de livros está no fato de, no primeiro, a voz do autor ser a única detentora de todo o  

conhecimento a ser construído pelo aluno, e o objetivo do aluno é acompanhá-la. No segundo, 

costuma haver identificação do leitor com os personagens, e a evolução destes personagens é 

também realizada   pelo  adolescente  em histórias  que acontecem de forma natural  e  bem 

humorada.

Com o objetivo de criar uma proposta para o ensino da teoria da relatividade restrita 

que estivesse de acordo com as prescrições feitas para os colégios estaduais do Rio de Janeiro, 

foram  elaborados  diálogos  entre  dois  personagens  com  características  específicas,  que 

criassem identificação por parte dos alunos, onde as conversas acontecessem com bom humor 



e, de forma natural, fossem abordados conceitos de física. Com base nas novas tendências de 

ensino,  que  recomendam  um  engajamento  ativo  por  parte  do  aluno,  onde  ele  deve  ser 

incentivado a pensar, criar,  formular, expor ideias e não apenas copiar ou ouvir a fala do 

professor,  foram desenvolvidas também atividades onde são propostas questões de caráter 

investigativo, fazendo com que o aluno chegue aos conceitos e a algumas das equações da 

teoria da relatividade restrita.

No Capítulo 2 serão apresentadas e discutidas algumas das ideias recentes sobre a 

inserção de tópicos de física moderna no ensino médio.

A discussão sobre o currículo mínimo que motivou a pesquisa deste  trabalho será 

apresentada  no  Capítulo  3,  deixando  a  metodologia,  os  diálogos  e  as  atividades  para  o 

Capítulo 4.



2 INSERÇÃO DE TEMAS DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO 

ENSINO MÉDIO

Atualmente,  a  pesquisa  em  ensino  de  física  tem  discutido  bastante  a  atualização 

curricular da disciplina no nível médio. A  física apresentada nas escolas brasileiras nos dias 

de hoje é a mesma há décadas, e não inclui  as descobertas científicas realizadas no século 

passado  nem os temas atuais de pesquisa.

Estamos  todos  imersos  em  uma  sociedade  que  gira  em  torno  de  fenômenos  e 

aparelhos tecnológicos, que só podem ser entendidos a partir de conceitos estabelecidos a 

partir do início do século passado. É inadmissível que a formação básica do cidadão brasileiro 

atual seja dada como encerrada sem que ele tenha o conhecimento e argumentos para que 

possa entender, debater e formar sua opinião sobre as influências que a tecnologia teve, tem e 

terá sobre a sociedade, e os rumos que seu país está tomando para usá-las, para o bem da 

população.

A física moderna e contemporânea tem ótimo apelo junto ao aluno e público em geral. 

Não é de hoje que o tema é citado em filmes de ficção científica, revistas de divulgação 

científica, jornais e programas de TV, despertando a curiosidade e o interesse na mente de 

todos. Curiosidade essa que não é aproveitada a favor da aprendizagem durante a formação 

básica.  Temas  como  relatividade,  fusão  nuclear,  supercondutores,  entre  outros,  são 

frequentemente citados na mídia, e fazem com que o aluno leve perguntas sobre eles ao seu 

professor de física, que, muitas vezes, não está preparado para tirar esse tipo de dúvida, ou, 

simplesmente,  falta-lhe  tempo  hábil  para  trabalhar  o  tema,  devido  à  rigidez  da  estrutura 

curricular da escola.

A estrutura curricular da disciplina de física, na grande maioria das escolas brasileiras 

de  hoje,   se  divide  nos  seguintes  temas:  Mecânica,  termologia,  óptica,  ondas  e 



eletromagnetismo.  Para  a  inserção  dos  temas  de  física  moderna  são  discutidas  duas 

possibilidades:  na  primeira,  defende-se  a  criação  de  um  novo  tema  que  deve  ser  visto 

separadamente com o nome de física moderna. Na segunda, defende-se que os temas de física 

moderna devem ser trabalhados de forma complementar aos da física clássica, ao explorar 

seus limites de validade Dessa forma não estariam restritos a um bimestre, semestre ou ano 

letivo, mas seria estudado pelo aluno durante todo seu ciclo escolar.

Ostermann e Moreira [5, p.11] ao trabalharem numa proposta de ensino de partículas 

elementares e supercondutividade chegam a seguinte conclusão:

[...]  É viável ensinar física moderna e contemporânea  no ensino médio, 
tanto do ponto de vista do ensino de atitudes quanto de conceitos. É um engano dizer 
que os alunos não têm capacidade para aprender tópicos atuais. A questão é como 
abordar tais tópicos [...] Se houve dificuldades de aprendizagem não foram muito 
diferentes  das  usualmente  enfrentadas  com  conteúdos  da  física  clássica  [...]  Os 
alunos podem aprendê-la se os professores estiverem adequadamente preparados e 
se bons materiais didáticos estiverem disponíveis.

Além de  professores  preparados  e  materiais  didáticos,  deve-se  pensar  também na 

adequação do conteúdo para o ensino médio. É de fundamental importância perceber que a 

linguagem usada por um aluno do ensino médio é diferente das usadas em artigos ou até em 

livros universitários. Na abordagem de novos conteúdos deve-se fazer com que o aluno sinta-

se  familiarizado com a  linguagem,  e  não deve  ser  um obstáculo  intransponível  para  ele. 

Claramente as ferramentas  matemáticas  de que um estudante da área científica dispõe na 

universidade são muito superiores as de um aluno de nível médio, portanto deve-se abrir mão 

de usar tais ferramentas, e buscar focar-se em conceitos, definições e aplicações.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) [4] afirma : “Propõe-se no 

nível  do  Ensino  Médio,  a  formação  geral  em  oposição  à  formação  específica,  o 

desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; 

a  capacidade  de  aprender  ,  de  criar,  de  formular  ,ao  invés  do  simples  exercício  de 

memorização . ”

Toda proposta de ensino deve ter seu foco não apenas no conteúdo, mas também no 

desenvolvimento  de  outras  habilidades  e  competências  descritas  na  LDB,  repudiando  a 



simples memorização de exercícios.



3  O CURRÍCULO MÍNIMO DE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A 

TEORIA DA RELATIVIDADE

No início do ano de 2012, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

divulgou um documento intitulado como currículo mínimo, com o objetivo de prescrever a 

estrutura curricular de todas as escolas do estado, criando uma homogeneidade nos saberes 

ensinados e assim poder avaliar os alunos, bimestralmente, através do Sistema de Avaliação 

da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SAERJ), que consiste em uma prova de todas as 

disciplinas- uma espécie de ENEM bimestral para todos os estudantes do ensino regular de 

escolas estaduais - separados por suas respectivas séries do ensino médio.

O currículo mínimo não é novidade no estado do Rio de Janeiro. Tal projeto já havia 

tido sua primeira versão em 2011. A novidade da versão de 2012 foi a incorporação de temas 

de física moderna durante as três séries do ensino médio.

Durante o 1º ano do ensino médio o professor de física deverá trabalhar com seus 

alunos a cinemática no 1º bimestre, a partir do tema da cosmologia, fazendo com que, entre 

outras competências e habilidades, o aluno compreenda movimento relativo, e os conceitos de 

velocidade e  aceleração,  que  serão usados nos  3 bimestres  seguintes.  No 2º  bimestre  ele 

trabalhará o tema “Forças” onde o aluno terá que desenvolver habilidades e competências que 

o autor julgou básicas para este conteúdo, entre eles o de compreender o conceito de inércia. 

No 3º bimestre, que é o foco deste trabalho, está a primeira grande novidade do currículo 

mínimo: o tema relatividade geral e restrita se torna o primeiro assunto de física moderna a 

ser trabalhado exclusivamente em um único bimestre. As habilidades e competências a serem 

desenvolvidas são:

-  Compreender  o  conhecimento  científico  como  resultado  de  uma  construção  humana, 

inserido em um processo histórico e social.

- Compreender que a Teoria da Relatividade constitui um novo modelo explicativo para o 

universo e uma nova visão de mundo.



- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou 

sistemas tecnológicos.

- Reconhecer os modelos atuais do universo (evolução estelar, buracos negros, espaço curvo e 

big bang).

- Compreender que o tempo e o espaço são relativos devido à invariância da velocidade da 

luz.

- Reconhecer tecido espaço-tempo, sendo o tempo a quarta dimensão.

- Construir conceito de energia.

- Identificar a relação entre massa e energia na relação E = m.c² .

Um dos maiores problemas que a reformulação do currículo mínimo está tendo em sua 

implantação é a falta de preparo de professores mais antigos da rede estadual que apontam a 

necessidade de algum tipo de atualização . A implementação de uma novidade como essa bate 

de  frente  com o fato  de  os  professores  terem tido  contato  com o tema somente  em sua 

graduação, o que, em muitos casos, ocorreu há muito tempo..



4 A PROPOSTA E SEUS ASPECTOS METODOLÓGICOS

No presente trabalho será apresentada uma proposta a ser trabalhada pelo professor 

junto à turma no início do 3º bimestre do 1º ano do ensino médio, contemplando, portanto, 

apenas o tema da relatividade restrita. Entendemos que ao chegar ao 3º bimestre, o aluno deva 

ter  trabalhado  e  compreendido  os  conceitos  de  velocidade  e  movimento  relativo  no  1º 

bimestre, dando a possibilidade do aluno compreender os limites da física clássica.

Neste trabalho o foco estará em desenvolver uma proposta metodológica que possa ser 

aplicada  pelo  professor  de  física  para  que  seus  alunos  desenvolvam  as  habilidades  e 

competências previstas no currículo mínimo e na LDB no conteúdo de relatividade restrita.

A proposta  consiste  na  elaboração  de  um material  didático  em forma de  textos  e 

atividades. Os textos foram elaborados na forma de um diálogo entre dois personagens que 

estão aproximadamente na faixa etária dos alunos alvos, o que facilita a identificação dos 

alunos  com  os  personagens.  Durante  a  criação  procurou-se  construir  um  diálogo  bem 

humorado, com linguagem próxima da linguagem do aluno, para que a leitura não ficasse 

monótona e cansativa,  e para que a linguagem não fosse um obstáculo entre o aluno e o 

aprendizado.

Ao final de cada diálogo é proposta uma atividade que o professor deve conduzir junto 

a turma. A turma deve ser dividida em grupos, e, após lerem o diálogo, são estimulados a 

discuti-lo  com companheiros  de  grupo,  onde  é  sugerido  que  o  professor  tenha  pequenas 

participações na discussão de cada grupo, mediando-a e direcionando seus alunos.Em seguida 

os alunos realizam uma atividade onde terão que fazer uma investigação direcionada a fim de 

“descobrirem” por si sós a teoria da relatividade, no sentido das diretrizes da LDB, ao dizer 

que o aluno deve desenvolver “... capacidade de aprender , de criar, de formular ...”.

Os diálogos que sucedem a atividade têm como objetivo esclarecer a ideia da atividade 

investigativa que ele realizou, para que o aluno não passe para a próxima atividade sem ter 

compreendido completamente a anterior. É recomendado que cada aula tenha a produtividade 



de dois  diálogos e atividades,  com exceção da 1ª  e  da última aula cujos textos  são mais 

longos, e a atividade da última aula, por ser considerada um pouco mais longa que as outras.

No primeiro diálogo os  dois  personagens principais,  Alvim e Simão,  acabaram de 

entrar no carro rumo à casa de praia de seu tio. Durante a viagem, de forma natural, discutem 

ideias  que  giram em torno  de  temas  da  cinemática  clássica,  em  especial  o  conceito  de 

velocidade relativa, onde é explorado o limite clássico desse conceito para a luz, fazendo com 

que os dois personagens aceitem o 1º e o 2º postulado de Einstein sobre as leis da física para 

os referenciais inerciais serem as mesmas e a constância da velocidade da luz para todos os 

referenciais.  Para  este  1º  diálogo foi  utilizado um dos  famosos  experimentos  mentais  de 

Einstein,  no  qual  um observador  que  se  move  com a  velocidade  da  luz,  em relação  ao 

“referencial do laboratório”, se olha em  um espelho, fazendo o aluno se questionar  se a 

imagem será observada ou não pelo observador.

A atividade 1 sucede o diálogo introdutório, criando uma situação para que o aluno 

raciocine,  e  consiga  chegar  por  si  próprio  à  uma  primeira  consequência  da  teoria  da 

relatividade, a dilatação do tempo. Após esta atividade, os grupos devem apresentar aos seus 

colegas  de  turma  suas  conclusões.  Nessa  apresentação  a  turma  e  o  professor  poderão 

perguntar, contestar ou até mesmo confrontar as ideias de diferentes grupos. Nesta atividade a 

dilatação do tempo será explorada apenas de forma conceitual.

No diálogo  2,  os  personagens  realizam o  mesmo raciocínio  proposto  ao  aluno  na 

atividade anterior, abrindo, assim,  caminho para a atividade 2, que fará o aluno chegar na 

dilatação do tempo em sua forma quantitativa.

O diálogo 3 tem como função o desenvolvimento quantitativo da dilatação do tempo 

pelos personagens. Após a leitura deste diálogo é apresentada a terceira atividade, onde o 

aluno  deve  fazer  um  novo  experimento  mental,  a  fim  de  compreender  a  questão  da 

simultaneidade de dois eventos vistos em diferentes referenciais.

O diálogo 4 foi elaborado com o intuito de solucionar, por meio dos personagens, o 

problema da simultaneidade de2 eventos, precedendo a atividade investigativa seguinte,  na 



qual o aluno compreende a necessidade da contração do espaço. Nesta atividade o tema será 

abordado apenas de forma conceitual.

Para  o  diálogo  5  o  aluno  será  apresentado  à  solução  qualitativa  da  contração  do 

espaço. Na atividade 5 o aluno deverá realizar um experimento mental que possibilitará que 

ele, utilizando os conceitos desenvolvidos nas atividades anteriores, formule a contração do 

espaço de forma quantitativa.

 Após a formulação da equação da contração do espaço, o aluno será apresentado ao 

último  diálogo.  Este  último  diálogo  segue  uma  lógica  diferente  das  anteriores,  é 

autoexplicativa,  e  tem  como  objetivo  construir  o  conceito  de  energia,  fazer  o  aluno 

compreender  a  equivalência  massa-energia  (  habilidades  e  competências  previstas  pelo 

currículo mínimo) e algumas de suas  aplicações.

Para a última atividade é proposta uma reflexão entre os membros do grupo sobre toda 

a teoria da relatividade restrita, e cada aluno deve escrever, com suas palavras, o que aprendeu 

sobre teoria da relatividade durante as aulas, para que o professor tenha um retorno sobre a 

efetividade da proposta, e para que o aluno desenvolva sua capacidade de argumentar.
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Diálogo 1

S.-Vamos mãe, vamos nos apressar para não pegar trânsito na viagem.

A.-É mãe... No começo das férias as estradas ficam super engarrafadas! Vamos ficar 

horas aqui nesse carro.

M.-Calma meninos, já cheguei.

Dona Luiza e seus dois filhos Alvim e Simão estão viajando para a casa de praia de 

tio Bernardo, um apaixonado por física. Os dois irmãos gêmeos, apesar de terem crescido 

juntos,  estudarem  na  mesma  sala,  e  terem  os  mesmos  amigos,  têm  personalidades  bem 

distintas...

A.-Mãe, são quantos quilômetros daqui até a casa do tio Bernardo?

S.-Uns 270....

A.-Legal! Se você continuar a 90 km/h chegaremos lá em 3 horas.

S.-Agora você é Nostradamus é?

A.-Ahn?

S.-Como você sabe que vamos chegar lá em 3 horas? Você tem uma bola de cristal 

agora, é?

A.-Ai, mas você não tem jeito mesmo,  hein? Não prestou atenção nas aulas de física 

desse ano não, é?

S.-Bem, digamos que às vezes as minhas pálpebras ficam um pouco pesadas demais...

A.-Depois você pede minha ajuda por que fica em recuperação.

S.-Ah, para com isso! . Agora me explica essa bruxaria que você fez. Como é que você 

sabe que vamos chegar na casa do tio Bernardo em 3 horas?

A.-Presta atenção, o professor de física disse isso mil vezes esse ano! . Quando algo se 

move com uma velocidade de, por exemplo, 100 km/h significa que a cada hora ele percorre 

100 km, ou seja, em 2 horas ele percorre 200 km porque é o dobro, em 3 horas 300 km porque 

é o triplo e por aí vai.

S.-E aquela fórmula complicada que tinha que decorar?



A.-Não tem que decorar nada, é só pensar! . A distância percorrida é igual ao valor da 

velocidade multiplicado pelo tempo. Se a distância até a casa do tio Bernardo é 270 Km, e 

estamos a 90 km/h, que número que multiplicado por 90 da 270?

S.-3 né, essa é fácil!

A.-Então pronto, 3 horas é o tempo que leva para chegar lá!

S.-E se tiver engarrafamento lá na frente, espertalhão?

A.-Aí essa conta não vale.

S.-Viu?  Física  não  se  aplica  ao  mundo  real,  por  que  não  dá  para  prever 

engarrafamentos, nem quanto tempo eles vão durar.

A.-Mas aí é só a gente ver quanto tempo o engarrafamento vai durar e somar isso ao 

tempo restante.

S.-Depois que o engarrafamento acabar não vai me interessar saber quanto tempo ele 

durou.

A.-Você é muito infantil, Simão... Difícil imaginar que é meu irmão... e gêmeo, ainda 

por cima!.

M.-Olhem só meninos,  esse carro ultrapassou a gente muito rápido, ele deve estar 

muito acima da velocidade permitida.

S.-Sério? Ele nem parece estar tão rápido assim.

A.-Isso é no nosso referencial, porque estamos a 90 km/h.

S.-Que que isso tem a ver? Se ele está rápido deveria passar super veloz pela gente.

A.-Claro que não! A velocidade permitida é a que estamos no momento,90 km/h. Se 

ele passou pela gente a 110 km/h no referencial de alguém parado lá fora, da estrada, por 

exemplo, aqui no nosso referencial ele passou só a 20 km/h.

S. Puxa... você presta mesmo atenção nas aulas!  As suas pálpebras não ficam pesadas 

não?

A.-Eu durmo de 22h até as 6h como todo mundo, ora

S.-Todo mundo nada! “Todo mundo” fica no msn e facebook nesse horário...  junto 



comigo!!

A.-Mãe, você tem certeza que eu e o Simão somos gêmeos idênticos? 

M. – Alvim!

A. Se você prestasse um pouco mais de atenção, em vez de ficar de bobeira, não ia ter  

que fazer tudo em cima da  hora, Simão!

S.-Pode ser...  Mas me conta que história é essa de 20 Km/h?

A.-Velocidade relativa.

S.-O que quer dizer relativa?

A.-Que depende do referencial.

S.-Como assim?

A.-Por exemplo, deixa eu  ver como te explicar... já sei. Nesse momento eu estou de 

frente para você.  Me diz: qual é o lado direito.

S.-Esse.

A.-Levanta a mão indicando qual é, o gênio da lâmpada!.

S.-Essa aqui ó, tá bom assim?

A.-Hmmm, eu olho e digo: não essa aí é a esquerda.

S.-Claro né a minha direita é a sua esquerda.

A.-Viu,  isso  acontece  porque  direita  e  esquerda  são  conceitos  relativos,  ou  seja, 

dependem de onde estamos observando, se for no seu ponto de vista é um, se for do meu é  

outro.

S.-E daí? que que tem a ver com o carro?

A.-Calma,  vamos chegar  lá.  Me diga uma coisa,  A mamãe está  parada ou está  se 

movendo?

S.-Ela tá parada, bem na minha frente.

A.-Não, não, não! Aquele cara que está andando na passarela, ao olhar pra gente, diz 

que ela está se movendo.

S.-Mas você não disse que tinha que ser no referencial dele.



A.-Era pra te pegar, haha!

S.-Então  para  esses  conceitos  relativos  você  tem  que  dizer  em  relação  a  qual 

referencial você está, né?

A.-Exato.

S.-Hmm. Vai falar do carro agora?

A.-Sim. Você está vendo aquele carro ali, que está sempre ao nosso lado e não vai nem 

pra frente, nem pra trás?

S.-Sim, o que que tem ele?

A.-Então, pra gente ele está parado né?

S.-Eu estou vendo ele andar, ué.

A.-Você percebe isso porque você sabe que o carro está andando em relação à estrada.

S.-Então?

A.-Mas ele está sempre do seu lado, a posição dele em relação à gente não muda, é 

como se os dois carros estivessem estacionados um ao lado do outro, em relação à gente ele  

não se move, ele só se move em relação ao chão.

S.-Acho que eu fiquei um pouco tonto agora....

A.-Bom sinal! Quer dizer que tem alguma coisa nessa sua cabeça! 

S.-Ah, para de zoar! Me diz uma coisa, aquele outro carro que passou pela gente está 

se movendo em relação à gente né?

A.-Ele sim, a posição dele mudou, ele estava atrás da gente agora está na frente. Mas 

percebeu como ele passou devagar? Nem parece que ele está a mais de 100km/h.

S.-Isso é  por que a  velocidade é  relativa também?

A.-Até que você não é tão bobo, sabia? Mas sabe fingir bem! 

S.-Vai continuar me zoando? Vou colocar o fone no ouvido e não tem mais conversa!.

A.-Calma, calma...

S.-Agora eu  tenho uma dúvida.

A.-qual?



S.-A velocidade é relativa né?

A.-Óbvio.

S.-Se uma pessoa está sentada dentro de um trem que está a 100km/h, em relação ao 

trem ela está parada, mas em relação a alguém na estação ela está a 100km/h, né?

A.-Isso.

S.-Mas e se ela começar correr dentro do trem a 10km/h em relação ao trem, como vai 

ser a velocidade dela em relação a plataforma?

A.-Depende se ela andar na direção da frente do trem ela vai estar a 110 km/h, se for 

pra parte de trás vai ser 90 km/h

S.-E a luz?

A.-Que que tem?

S.-Ela pode ficar mais rápida?

A.-Ela já é rápida, a velocidade dela é de 300.000 km/s.

S.-É,  mas  e  se  um  carro  liga  o  farol  dele  de  noite,  em relação  ao  carro  é  essa 

velocidade, mas e em relação a alguém na rua? Temos que somar a velocidade da luz com a  

do carro?

A.-Bom, ai eu já não sei.

S.-Ahhhh... então o senhor sabichão não sabe tudo?

A.-Olha, pode ser que a luz fique mais rápida, ou mais devagar, não sei.

Após o aprendizado com Alvim, Simão pega no sono por alguns minutos e desperta.

S.-Ué, estamos parados no engarrafamento?

A.-Não, estamos andando normalmente.

S.-Puxa, eu estava com o olho fechado e parecia que estávamos parados.

A.-É porque  estamos  andando  com a  mesma velocidade  o  tempo  todo,  e  como a 

estrada não tem buracos e estamos andando em linha reta, você não consegue perceber que 



estamos em movimento. Nós somos um referencial inercial! Que bonito!

S.-Eu dormi e o assunto de física continua, mãe... me acorda que eu acho que estou 

tendo um pesadelo!

A.-Não esquece disso pra prova hein, todo referencial que se move com velocidade 

constante recebe o nome de referencial inercial.

S.-E  quando  estamos  nesse  tipo  de  referencial,  não  dá  pra  saber  se  estamos  nos 

movendo ou parados?

A.-Isso, porque as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais.

S.-Sabe Alvim, eu dormi pensando no que estávamos falando e pensando nisso que 

você me disse, acho que tenho uma teoria.

A.-Aprendeu um pouco de física e já está criando teoria? Essa é demais...

S.-Deixa eu falar!

A.-Ok, vai lá Einstein.

S.-Eu estava pensando... a luz é muito rápida, naquele caso que tratamos a luz não 

pode andar mais rápida do que ela já é. Não deve ter nada mais rápido que a luz.

A.-Tá bom, eu aceito.

S.-Mas se ela ficasse mais devagar teríamos um problema.

A.-Qual?

S.-Por exemplo, aqui no carro estamos nos movendo e se eu olho no retrovisor eu me 

vejo, porque a luz que sai de mim vai até o espelho e volta pro meu olho.

A.-E daí?

S.-Se o carro se movesse na velocidade da luz no referencial de alguém que está na 

estrada, a luz que sai do meu corpo também estaria na velocidade da luz, seria como se o 

carro fugisse da luz que sai do meu corpo e ela nunca alcançasse o espelho pra ser refletida.

A.-Cara, que doideira, mas pior que é verdade!

S.-Mas você disse que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais, como 



eu não ia conseguir me ver no espelho? Eu ia pensar que me transformei em um vampiro!

A.-Calma! Então se a velocidade da luz ficar menor no nosso referencial nós não nos 

veríamos no espelho não é?

S.-Sim, isso não pode acontecer.

A.-E se colocássemos a velocidade da luz com o mesmo valor em todos os referencias 

como tendo o mesmo valor?

S.-Isso não ia alterar algo?

A.-Talvez, mas é o único jeito de continuarmos nos enxergando no espelho.



Atividade 1

Imagine um trem que se move muito rápido (velocidade perto da velocidade da luz). 

Alvim está dentro do trem e Simão numa estação fora do trem.

Neste instante uma lanterna no chão é acesa, sabe-se que ela aponta para o teto do 

trem.

1)Esboce o desenho do trajeto da luz no referencial de Alvim e depois no de Simão. 

Descubra em qual dos dois referenciais a distância percorrida será maior. Discuta com seus 

colegas as implicações que o fato da luz não depender do referencial trariam para o intervalo 

de tempo que a luz leva para realizar o trajeto mencionado. Com base nos resultados discuta 

com seus amigos e façam uma apresentação explicando quais implicações que os resultados 

que vocês obtiveram podem trazer de novidade para a física que vocês conhecem.



Diálogo 2

A.-Olha só, Simão, imagine que você esteja dentro de um vagão de trem, e eu esteja 

parado na estação.

S.-Hmm, to imaginando.

A.-Agora,  dentro  do  vagão  você  segura  uma lanterna  e  aponta  pro  teto  do  vagão 

formando um ângulo de 90º com a horizontal. E você de repente acende a lanterna.

S.-Onde você quer chegar?

A.-Qual vai ser o movimento da luz no seu referencial?

S.-Fácil, a luz vai subir direto até o teto,  perpendicular ao chão, oras.

A.-Isso. Mas a luz sempre vai estar em cima da lanterna não é verdade?

S.-Sim, sim. Mas ainda não entendi onde você quer chegar.

A.-Eu, como estou fora do vagão também vou observar a luz sempre em cima da 

lanterna, mas a lanterna está se movendo junto com você e o trem...

S.-Sim, você vai observar a luz a luz num trajeto inclinado então.

A.-Você sabe quais das duas trajetórias retas é maior?

S.-Espera um segundinho que eu vou desenhar aqui, espera aí.

A.-Pronto?

S.-Ainda não, espera mais um segundinho...

A.-Demorando, hein?

S.-Olha, eu medi com o meu dedo aqui, e no seu ponto de vista a luz percorre uma 

distancia  maior  do  que  no  meu,  mas  como a  gente  decidiu  que   a  velocidade  da  luz  é 

constante...

A.-Percebeu onde eu quero chegar?

S.-Sim, se a velocidade nos dois referenciais é a mesma mas a distância percorrida 

pela luz no seu referencial, tem alguma coisa com esse tempo nos dois referenciais que não 

está se encaixando bem...



A.-Olha só, no que eu  estava pensando, você sabe  que o “em cima” e “embaixo” aqui 

no Brasil, não é o mesmo em cima e embaixo lá no Japão né?

S.-Sim, falamos sobre isso quando havíamos acabado de sair de casa. Como  a Terra é 

redonda e estamos em lados opostos, se apontarmos para cima aqui não estaríamos apontando 

para o mesmo “cima” que alguém lá no Japão, porque o “em cima” e “embaixo” são relativos, 

dependem de onde você está olhando. Mas o que tem isso a ver no caso do trem?

A.-Olha, existem conceitos que são relativos, que dependem do referencial, e outros 

absolutos que não dependem do referencial. E se o tempo não for um conceito absoluto?

S.-Você quer me dizer que o tempo que a luz demora para subir no seu referencial é 

maior do que no meu?

A.-Claro!  Você mesmo  tinha pensado nisso aquela hora mas não quis  dizer,  se  a 

velocidade da luz é a mesma tanto para mim quanto para você, mas para mim a distância 

percorrida pela luz foi maior do que pra você, então para mim ela vai demorar um tempo 

maior para subir, seria impossível a luz com a mesma velocidade e no mesmo tempo percorrer 

distâncias diferentes.

S.-Será que estamos descobrindo algo novo na física?

A.-Provavelmente, brother...

S.-Será que um dia ganharemos prêmio Nobel por isso?

A.-Se não ganharmos nenhum prêmio podemos escrever um filme de ficção científica! 

Dinheiro, fama, mulh...

M.- Meninos!



Atividade 2

2)Faça novamente o esboço do trem citado por Alvim e Simão, mas dessa vez há um 

espelho no teto, onde a luz será refletida e voltará para a lanterna. Lembrando que Simão está 

dentro do vagão que se move, e Alvim na estação, Esboce o caminho total da luz (subida e 

descida) nos dois referenciais. Sendo Δta e Δts  os tempos que serão medidos por Alvim e 

Simão, respectivamente, para que a luz chegue até o teto,  v a velocidade do vagão e c a 

velocidade da luz, calcule a distância percorrida pela luz nos 2 referenciais e discutindo com 

seus amigos descubra uma relação entre os Δta e Δts . Depois de discutir apresentem para a 

turma uma explicação, baseada na relação encontrada, sobre qual referencial o tempo será 

menor, se a matemática está de acordo com o raciocínio físico e o que aconteceria com a 

diferença entre os valores de tempo medidos para velocidades muito pequenas.



Diálogo 3

S.-Alvim, deixa eu ver se entendi: então se eu estiver dentro de uma nave espacial, 

indo para outro planeta por exemplo, o tempo que vai passar pra mim vai ser menor do que o 

tempo que vai passar pra você?

A.-É,  de  acordo  com  essa  relação  que  encontramos,  se  pra  você  passarem,  por 

exemplo, 10 anos, pra mim podem se passar uns 50 anos.

S.-Eba! Então, quando eu voltar você vai estar velhinho e eu vou estar novo e forte 

ainda?

A.-Novo pode ser, mas forte acho que não!.

S.-Se eu já sou mais forte que você agora, imagina se você estiver velho e eu garotão.

A.-Você não é mais forte que eu!

M.-Meninos, parem de brigar dentro do carro.

S.-Ele que começou, mãe.

A.-Ele me provocou.

S.-Vamos falar de coisas sérias, deixa de bobeira, ok?

A.-Tá, mas sem palhaçada dessa vez.

S.-Esse termo que encontramos multiplicando o tempo que eu vou medir...

A.-O 1/√(1-v²/c²) ?

S.-Pra começo de conversa sempre que você fala nele demora muito e fica chato.

A.- Tudo bem... calma Alvim, conte até 10... vamos lá, vamos chamar esse termode 

outra letra então...

S.-Vamos chamar de γ (gama).

A.-Ué, letra grega? Nem sabia que você conhecia o alfabeto grego.

S.-Tá pensando o quê?! Simão também é cultura!

A.-Então tá, vamos chamar de γ pra facilitar, mas sempre lembrando que:

γ = 1/√(1-v²/c²).

S.-Agora Alvim, o que aconteceria se v fosse igual a c?



A.- Ih, Simão v não pode ser igual a c porque já decidimos aceitar que nada pode se  

mover na mesma velocidade que a luz.

S.-Ah é... tem razão... Mas e se v for bem pequeno?

A.-Aí o γ vai ser quase igual a 1. Ou seja, o tempo que eu meço não é muito diferente 

do que você mede.

S.-Ahh, entendi! É por isso que no nosso dia a dia não percebemos essas diferenças!

A.-É,  imagina  como seria  estranho se toda  vez  que  pegássemos  um ônibus  nosso 

relógio ficasse  atrasado...



Atividade 3

3) Observe o vagão de trem na figura abaixo. Este vagão se move para a direita com 

uma velocidade v próxima da velocidade da luz. O observador O' está situado dentro do vagão 

de trem à mesma distância das paredes Pa e Pb, e O está situado numa plataforma fora do 

trem. No instante em que O e O' estão na mesma posição, O' acende uma lâmpada situada 

exatamente no meio do vagão.

De acordo com o observador O', a luz chegará às paredes Pa e Pb ao mesmo tempo ou 

chegará em uma delas primeiro?

Analise agora a chegada da luz às paredes, do ponto de vista de O. A luz chega em 

uma delas primeiro ou simultanemante? Qual a diferença das descrições de O e O'? 

 Discuta com seus amigos de grupo e apresente para a turma o que vocês consideram 

que irá acontecer, sobre que argumentos vocês sustentam essa ideia, e o que aconteceria se a 

velocidade do trem não fosse próxima da da luz.



Diálogo 4

A.-Simão, olha só no que eu estava pensando.

S.-Fala.

A.-Imagina que naquele vagão que você estava tenha uma lâmpada bem no meio dele.

S.-Tudo bem.

A.-Se você acender a lâmpada, a luz vai para todos os lados. Ela vai iluminar a parede 

da direita e da esquerda, certo?

S.-Sim, que que tem?

A.-Bem, a luz vai chegar ao mesmo tempo nas duas paredes, beleza?

S.-Senhoras e senhores, momento Sherlock Holmes!

A.-Escuta! Essa é parte fácil! O que está me deixando meio confuso é o seguinte: o 

que eu veria? Eu estou parado, vendo o trem passar... Será que muda alguma coisa?

S.-Por que alguma coisa mudaria?

A.-Lembra? A velocidade da luz é a mesma para todo mundo, ela nunca muda o seu 

valor...

S.-Ainda não percebi o que pode mudar...

A.-Olha só: a parede da direita está “fugindo” da luz que vai em direção a ela, e a 

parede da esquerda está indo de encontro à luz.

S.-Caramba! Para tudo! Se a velocidade da luz, é a mesma para nós dois, você ia ver a 

luz “correndo atrás da parede direita” e “indo de encontro à parede esquerda”. Mas para mim, 

as duas paredes estão paradas. Para mim a luz chega nas duas paredes ao mesmo tempo, mas 

para você, ela vai chegar na parede da esquerda antes de chegar na parede da direita!

A.-É isso! Que estranho! Duas coisas que acontecem ao mesmo tempo para quem está 

dentro do vagão...

S.-...acontecem em tempos diferentes para quem está fora!

A.-Puxa... quem diria? Doideira, né?

S.-Então se duas coisas acontecem ao mesmo tempo ou não depende do observador.



A.-Isso mesmo. Mais um conceito para nossa lista de “coisas relativas”.

S.-Tá ficando grande, a lista...

A.-E a fome também

A. e S.- Mãe! Falta muito?

 



Atividade 4

4)Imagine uma nave espacial viajando para outra galáxia, que está a uma distância L 

da nave em relação a galáxia, e em movimento retilíneo uniforme. Considerando que a nave 

se move com velocidade v em direção à galáxia, responda:

a)Qual a velocidade com que a galáxia se aproxima da nave no referencial da nave.

b)O tempo que se passará dentro da nave até que ela chegue ao seu destino é maior ou 

menor que o tempo que será medido no referencial da galáxia?

c)Sabendo-se  que  a  velocidade  de  aproximação  da  nave  e  da  galáxia  é  a  mesma, 

independente de qual dos dois sistemas o observador se encontra, e sabendo-se também que o 

tempo medido no interior da nave é menor, qual outra grandeza física deverá sofrer alteração 

quando observada no interior da nave? Como será essa modificação?

d)Discuta com seus colegas de grupo sobre as respostas que foram dadas nos itens a, b 

e c, e apresentem para a turma o raciocínio que foi utilizado para as respostas.



Diálogo 5

A.-Ah, não..., estamos parados nesse engarrafamento, enquanto a pista contrária está 

vazia.

S.-Caramba, fala sério...

A.-Que inveja que eu tenho desses carros que estão indo no sentido contrário do nosso, 

o caminho deles está livrinho.

S.-Olha pelo lado positivo.

A.-Simão, estamos a horas nessa estrada e pegamos outro engarrafamento, existe um 

lado positivo?

S.-Bom,  se  você  pensar  bem,  no  ponto  de  vista  dos  carros  que  estão  no  sentido 

contrário do nosso nós estamos nos movendo, isso já é alguma coisa não?

A.-Sabe aquelas crianças que aprendem a ler e ficam lendo tudo quanto é placa no 

meio da estrada? Você está igual a elas, agora que aprendeu um pouco de física.

S.-Haha, para de reclamar! Você que me deixou assim.

A.-Não tinha ideia do monstro que estava criando!.

S.-Olha  Alvim,  eu  acho  que  já  falamos  sobre  isso  mas  não estou  me  lembrando, 

quando um carro se aproxima de nós com uma certa velocidade, no referencial dele somos 

nós que nos aproximamos dele com a mesma velocidade, certo?

A.-É Simão, é. Isso não é intuitivo não?

S.-Agora é, mas no começo da viagem não era, ora. Mas o que eu estava pensando era 

outra coisa.

A.-O quê?

S.-Imagina que nosso carro esteja  se movendo muito rápido,  com uma velocidade 

próxima da velocidade da luz, em linha reta e em direção a casa do tio Bernardo.

A.-Chegaríamos lá rapidinho.

S.-Tá  bom,  mas  imagina  que  a  distância  também  fosse  muito  grande  e  não 

chegássemos tão rápido assim.



A.-Nada é perfeito né?

S.-O tempo aqui dentro do carro ia passar mais lentamente do que lá na casa do tio  

Bernardo certo?

A.-Sim, se lá se passasse 1 hora, aqui passaria apenas alguns minutos talvez.

S.-Aí que tá, se, para nós, ele está se aproximando da gente, para ele nós também 

estamos nos aproximando dele com a mesma velocidade, mas o tempo que nós vamos medir, 

é menor do que aquele que ele irá medir. Quer dizer, uma hora eu acho que o tempo passa 

mais lentamente aqui no carro em comparação com o tempo que o tio Bernardo mede, outra 

hora, se eu penso do ponto de vista dele, é tudo ao contrário... ai, caramba... fiquei tonto!

A.-Bom, a velocidade é a mesma você está certo,  e o tempo aqui dentro do carro 

também será menor, só existe um jeito de consertar isso...

S.-Qual?

A.-Se as distâncias forem diferentes.

S.-Isso faz sentido?

A.-Claro que faz, se para nós aqui no carro o tempo é menor, para que a velocidade 

que ele se aproxima de nós seja a mesma que nós nos aproximamos dele, só se para nós  

dentro do carro a distância entre o carro e ele seja menor também.

S.-Eu  não  perguntei  isso,  perguntei  se  faz  sentido  distâncias  diferentes  só  porque 

estamos nos movendo.

A.-Você não implicou com o tempo sendo menor, agora tá implicando com o fato da 

distância ser menor?

S.-É que o fato da velocidade da luz ser constante traz muitas consequências estranhas 

e difíceis de assimilar.

A.-Ainda bem que estamos brincando.

S.-Ainda bem que isso não cai na prova, isso sim.



Atividade 5

Considere uma nave que se move com velocidade v em direção a uma estrela que está 

a uma distancia L da nave.

a)Determine em quanto tempo a nave chegará na estrela para um observador que está 

posicionado na estrela(Δte).

b)Indique com qual velocidade a estrela se aproxima da nave no referencial da nave.

c)Usando o Δte calculado no item a, indique o tempo que será medido no referencial 

da nave.

d)Calcule a distância que separa a nave e a estrela medida por um observador que 

esteja dentro da nave.

e)A resposta do item d está de acordo com o que você havia previsto? Discuta este fato 

com seus colegas de grupo e a seguir defenda seus resultados para sua turma.



Diálogo 6

A.-Até que enfim chegamos na casa do tio Bernardo! Não aguentava mais essa demora 

toda.

S.-Aleluiaaaaaaaaaa!!

A.-Agora vamos aproveitar o feriadão pra descansar.

S.- Alvim, vamos mostrar pro tio Bernardo toda a nossa teoria?

A.-Tem certeza que você quer mostrar? Você sabe que ele adora física, não é? Ele pode 

rir da nossa teoria...

S.-Você acha que ela está errada?

A.-Não sei, ela tem umas coisas bem malucas.

S.-Mas quem sabe ele gosta, existem vários físicos espalhados pelo mundo todo, você 

acha que todas as teorias deles são perfeitamente intuitivas?

A.-Tá bom, mas você mostra pra ele, se ele falar que não tem nada a ver você fala que 

foi ideia sua.

S.-Fechado.

A. - Mas se ele falar que é boa, eu entro na jogada!

S.- há... há... há...

Depois de falarem com seus tios e primos, Alvim e Simão almoçaram e foram falar 

com seu tio sobre a teoria que criaram durante a viagem.

B.-Muito legal essa teoria de vocês, não da nem pra acreditar que vocês pensaram 

sozinhos nisso.

S.-Viu, eu falei que ele ia gostar.

A.-E aí tio, dá pra gente ganhar o Nobel com essa teoria?

B.-Nobel?Olha essa teoria já foi criada, e há algum tempo atrás, mais precisamente em 

1905 pelo físico alemão Albert Einstein, e se chama teoria da relatividade  restrita.Além disso, 

nem ele ganhou o prêmio Nobel com ela.

A.-Sério, mas ele é tão famoso, pensei que tinha ganhado o prêmio Nobel já.



B.-Ele ganhou, mas não com essa teoria, ele ganhou ao explicar o efeito fotoelétrico. 

Eu também acho injusto ele não ter ganho o prêmio com a teoria da relatividade, mas como 

dizem, pãos e pães é questão de opiniães...

S.- Que pena... estava começando a gostar dessa coisa...

A.Eu também mas infelizmente o tio Albert  pensou nisso uns 100 anos antes da gente.

B.-Mas vocês fizeram um ótimo trabalho, meninos, estou orgulhos de vocês! E tem 

mais uma coisa que Einstein descobriu que vocês não pensaram ainda.

S.-O que?

B.-A parte da energia. Vocês lembram o que é energia não é?

A.-Sim.

S.-Mais ou menos, sabe.

A.-Mais ou menos? É o insustentável peso das pálpebras!

S.-Para, Alvim! É mentira dele tio, eu não  durmo em aula não!

B.-Ok, meninos, tudo bem., Eu vou tentar explicar o que é energia. Imagina que você 

tem um número, uma quantidade, que em determinadas situações não muda. quando o tempo 

passa.

S.-Tipo o número de alunos na sala de aula?

B.-Exato. Como os alunos em sala de aula, você tem por exemplo 32 alunos em sala...

S.-Na nossa tem 25, faz com 25 que eu imagino melhor...

B.-Haha, tá bom vai, 25 alunos em sala. Vocês sabem que desde  7h da manhã até  12h 

o número de alunos vai se manter o mesmo.

S.-Mais ou menos..., tem duas garotas que sempre vão ao banheiro juntas.

B.-Sim, mas mesmo quando elas vão no banheiro você sabe que se somar os 23 alunos 

que estão em sala, com as 2 que foram ao banheiro, você vai ter 25.

A.-E na hora do recreio?

B.-Ai você sabe que todos os 25 alunos estão no pátio, você sempre sabe que tem 25, 

mas as vezes alguns podem ir pra outros lugares.



A.-Então a energia é como se fosse os alunos?

B.-Sim, e a sala, o banheiro e o pátio é como se fosse os diferentes tipos de energia.

A.-Quais seriam esses tipos?

B.-Os tipos mais simples são a energia cinética e a potencial.

S.-Qual a diferença das duas?

B.-A cinética tem relação com o movimento, quanto maior a velocidade com que um 

corpo se move, maior vai ser a energia cinética dele.

S.-E a potencial?

B.-Você pode entender que a potencial  funciona como aquela que não tem energia 

cinética, mas tem “potencial” de ganhar.

A.-Como assim tio?

B.-Imagina que eu pegue um livro e coloque ele no alto de um prédio, se eu soltar ele,  

ele pode vir a ganhar velocidade e,portanto, energia cinética certo? Então nesse caso podemos 

entender que quanto mais alto for o lugar que o livro cair, mais energia potencial vai estar se 

transformando em energia cinética.

S.-Se os alunos são como a energia, e a sala e o pátio são como esses dois tipos, soltar 

o livro do prédio seria como tocar o sinal do recreio?

B.-Hahaha, exatamente!. A energia que antes era potencial se transforma em cinética, 

igual os alunos que vão saindo da sala e indo para o pátio aos poucos.

A.-Foi isso que Einstein fez?

B.-Não, não, Einstein teve uma ideia um pouco mais complexa, entre outras coisas se 

sabia que a luz transporta. E um corpo, ao absorver essa energia, aumenta um pouco sua 

massa.

A.-Um corpo fica mais pesado quando absorve luz?

B.-Sim, mas essa diferença é muito pequena, e não só quando absorve luz, quando 

absorve qualquer tipo de energia.

S.-E quando ele perde algum tipo de energia? Ele perde massa?



B.-Sim. Mas de novo, a diferença é muito pequena. Se por exemplo queimarmos uma 

tonelada de carvão num forno fechado, vamos verificar que o que sobrou dentro do forno, 

depois de frio, vai ter 3 milésimos de grama faltando na massa.

A.-E para onde essa massa foi?

S. Saiu para o recreio! Ou então foi ao banhei...

A. Simão!

B.-Ela se transformou em energia, Einstein formulou a essa ideia e chegouà equação 

mais famosa da física: E=m.c² .

A.-Ahhh tá.

S.-Só  um  segundo...  se  a  diferença  de  massa  é  muito  pequena,  a  energia  que 

conseguimos com a queima desse carvão não foi tão grande assim.

B.-A energia foi grande sim, por que a diferença de massa, apesar de pequena, apenas 

3 milésimos de grama,  na equação ela está sendo multiplicada pela velocidade da luz ao 

quadrado, que é um número gigantesco.

A.-Existe algum outro exemplo disso?

B.-Sim, os físicos hoje em dia estão colidindo núcleos atômicos, entre outras coisas é 

liberada energia nessas colisões. Num choque entre um núcleo de átomo de lítio e um núcleo 

de hidrogênio, formam-se 2 átomos de hélio, nesse caso a variação da massa é de 1/400 do 

seu valor.



Atividade 6

Discuta  com seu grupo sobre o diálogo 6 e  redija  um texto  explicando com  suas 

palavras o que é a teoria da relatividade,  enumerando quais foram as ideias iniciais e as 

consequências que essas ideias trouxeram.

OBS: O texto é individual.


