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Resumo

O conteúdo deste trabalho tem como foco explorar conceitos básicos sobre relatividade e buracos

negros e propor uma forma lúdica de trabalhar esses temas com estudantes do curso de Licenciatura

em F́ısica. Apresenta-se, portanto, uma abordagem histórica, assim como um pouco da vida de um dos

personagens mais importantes para a compreensão dos buracos negros, definições matemáticas, descrição

do espaço-tempo, caracteŕısticas f́ısicas e situações interessantes sobre os buracos negros. Além disso,

discutimos aspectos da formação de professores de f́ısica, objetivos e caracteŕısticas de uma atividade de

avaliação, culminando em uma proposta de avaliação diferenciada para os Licenciandos em F́ısica em um

curso introdutório sobre relatividade.

Palavras-chave: Buracos Negros. Karl Schwarzschild. Proposta Avaliativa. Relatividade.
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Abstract

This work explores basic concepts of relativity and black holes and how to teach these topics to

undergraduate physics students in a ludic way. Therefore, a historical approach is presented, highlighting

aspects of the life of one of the most important characters for the understanding of black holes, as well as

mathematical definitions, the description of the spacetime, and physical characteristics and interesting

situations about black holes. In addition, we discuss aspects of a physics teacher education, objectives

and characteristics of an evaluation activity, culminating in an evaluation proposal for undergraduate

physics students in an introductory course on relativity.

Keywords: Black Holes. Karl Schwarzschild. Evaluation Proposal. Relativity.



Caṕıtulo 1

Introdução

O Universo e seus mistérios são alvos do interesse da humanidade desde seu prinćıpio; sempre

há, ou houve, um ser humano que olhe para o céu e vislumbre sua beleza e grandeza. Muitas vezes ele

sonha, outras vezes se questiona sobre os vários pontos brilhantes e a grande escuridão, se questiona sobre

o que consegue ver e o que existe que ainda não consegue enxergar. A quantidade de conhecimentos sobre

conceitos e sobre objetos descobertos no universo é, sem dúvidas, enorme, e por mais de 300 mil anos da

existência humana fomos/somos impulsionados a nunca parar de estudar, descobrir e inventar. As grandes

guerras e revoluções, por exemplo, foram fases important́ıssimas para o desenvolvimento de tecnologias;

contudo, antes delas já havia grandes descobertas sobre o nosso sistema solar e planeta. O entendimento

das fases da lua, para plantio ou controle de altura do ńıvel fluvial, e a construção da primeira luneta em

1609 por Galileu Galilei são exemplos de conhecimentos desenvolvidos desde a antiguidade.

Até os dias de hoje, foi acumulado um grande volume de materiais sobre todos os conteúdos

desenvolvidos e descobertos. Assim, todo esse material foi dividido em áreas de conhecimento, uma

delas – Ciências da Natureza e suas tecnologias – tem estudos que englobam qúımica, f́ısica e biologia.

Dessa forma, o ensino se dá em pacotes de conhecimento. E, um problema é que nem todos os conceitos

essenciais desses pacotes são devidamente apresentados ou sequer apresentados para os alunos de ńıvel

médio. O conteúdo que é dado foi programado e ditado pelo documento chamado de Base Nacional

Comum Curricular (BNCC).

Esta monografia tem como principal tema uma análise do ensino do objeto chamado buraco

negro. O ensino desse tema, no Ensino Médio, apoia o desenvolvimento de algumas habilidades a serem

desenvolvidas no bloco de Ciências da Natureza e suas tecnologias, de acordo com a BNCC, como [1]:

• (EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição

dos elementos qúımicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias

ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades

de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e

aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).

De fato, buracos negros são um dos posśıveis fins da evolução estelar e sua formação está intimamente

ligada à evolução das galáxias. É interessante notar que o Curŕıculo Mı́nimo elaborado pela Secretaria
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de Estado de Educação do Rio de Janeiro prevê, no 3o bimestre do 1o ano do Ensino Médio o ensino de

Relatividade restrita e geral, e aponta, como uma das habilidades e competências a serem desenvolvidas,

“Reconhecer os modelos atuais do universo (evolução estelar, buracos negros, espaço curvo e big bang)”.

Os conceitos hoje conhecidos na f́ısica estiveram por anos sendo desenvolvidos e reescritos, e é de

extrema importância que, na formação dos futuros professores de ensino médio, tenha-se a consciência e a

transparência de como a ciência tem sido desenvolvida. Os professores devem ter como obrigação levar o

conhecimento de forma apropriada e clara para a aprendizagem dos alunos. E para isso seguimos uma

linha de racioćınio que deve apoiar os futuros professores a trabalhar o conteúdo com seus alunos.

Acredito que facilita a compreensão dos leitores que tenhamos primeiro o acesso a como o

conceito foi evoluindo, depois, como é caracterizado, então, como pode ser ensinado em diferentes ńıveis e,

finalmente, como avaliar se de fato foi aprendido. Por exemplo, acredito ser muito interessante mostrar

que o conceito de buraco negro que temos hoje como um objeto presente no espaço-tempo, o qual não

permite nem a fuga da luz incidente sobre ele, tem origem no século XVIII, com o reverendo inglês John

Michell e sua proposta de uma estrela inviśıvel aos seus observadores - chamada de estrela negra - porque

a luz não seria capaz de escapar da atração gravitacional gerada pela estrela, baseado nos conhecimentos

newtonianos.

Dessa forma, levamos até o aluno que a ciência não é feita de forma instantânea ou de um dia

para o outro. Além disso, mostramos como os pesamentos foram evoluindo até chegar a um conceito

bem formulado e que é importante preservar os conhecimentos anteriores, de outras pessoas e do nosso

cotidiano. De fato, entre as competências e habilidades a serem desenvolvidas em F́ısica, os Parâmetros

Curriculares Nacionais (PCN) destacam “Reconhecer a F́ısica enquanto construção humana, aspectos de

sua história e relações com o contexto cultural, social, poĺıtico e econômico.”

Assim, no Caṕıtulo 2 é feita uma apresentação histórica sobre o conceito de buracos negros,

partindo de Jonh Michell (1724 - 1793), até Karl Schwarzschild (1873 - 1916), o primeiro a solucionar as

equações de campo de Einstein. Essa solução, que descreve o espaço-tempo em torno de qualquer objeto

considerado esfericamente simétrico, foi fundamental para a compreensão dos buracos negros.

Em seguida temos uma parte dedicada ao principal nome do trabalho, Karl Schwarzschild, e suas

soluções. É mostrado que foi apenas com as análises feitas sobre essa solução que voltou-se a pensar sobre

tal objeto e ainda a caracterizar o mesmo e interpretar como ele deve funcionar. Assim, pouco a pouco se

entendeu que a solução de Schwarzschild pode representar o espaço-tempo ao redor de um buraco negro

sem rotação. Além disso, vemos que foi com essas pesquisas sobre a solução de Schwarzschild, que surgiu

o nome buraco negro, com Wheeler.

Ainda como parte da construção histórica do conceito atual desse objeto, falamos sobre a teoria

da relatividade geral de Albert Einstein, publicada em 1915; contudo, não abordamos em detalhes como se

deu a sua criação. Discutimos a necessidade da criação dessa teoria na época e apresentamos os principais

conceitos presentes nela que implicam diretamente na descoberta dos buracos negros observados hoje em

dia.

A teoria da relatividade geral é a base fundamental para a previsão da existência dos buracos

negros e também é o fundamento f́ısico e matemático para a compreensão atual e o estudo desses objetos.
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No Caṕıtulo 3, seguindo a sequência discutida anteriormente de passos importantes para o conhecimento,

discutimos os conceitos fundamentais matemáticos e outras definições. O foco desse caṕıtulo foi descrever

e definir os conceitos de forma sucinta e qualitativa. A matemática não deve ser negligenciada, pois ela é

fundamental na f́ısica como parte da descrição e definição de muitos conceitos, embora aqui foi proposta

uma discussão mais explicativa e menos quantitativa. Dessa forma, espero que os conceitos se tornem

mais acesśıveis e facilite a transposição didática para os grupos mais leigos ou até mesmo sem o menor

conhecimento de cálculos do ńıvel superior, como derivadas ou integrais.

Contudo, o professor, em sua formação, precisa ter acesso à informação mais completa. Portanto,

o material para o professor precisa ter uma gama maior de expressões matemáticas, mesmo que sucintas e

em suas formas mais simples, para que eles compreendam melhor os conceitos e seus processos. Dessa

forma, são apresentadas, para alguns conteúdos, suas respectivas definições matemáticas, colocadas em

forma de cálculos básicos, evitando, por exemplo, o uso de tensores. Assim, não é diretamente restringido

o peŕıodo do curso em que os cursantes de Licenciatura em F́ısica podem ter acesso a tal conteúdo.

Um exemplo é a definição e a discussão sobre curvatura, nela buscamos apresentar o conteúdo de

forma qualitativa e com uma abordagem reflexiva. Um outro exemplo é o conceito de linhas de mundo ou

cones de luz, onde a discussão traz expressões matemáticas, mas com a preocupação de apresentá-las em

suas formas mais simples e discuti-las de forma mais qualitativa ou com respeito a suas implicações f́ısicas,

dependendo da situação e da expressão. E foi parte da preocupação trazer exemplos para uma melhor

compreensão e visualização de determinados conceitos.

O Caṕıtulo 3 inclui ainda uma seção dedicada aos buracos negros, onde são retomadas de forma

organizada suas caracteŕısticas, como o horizonte de eventos, e estas são analisadas e explicadas. Isso é

importante para caracterizar e detalhar aspectos que estão diretamente relacionados à estrutura do objeto,

por exemplo, o horizonte de eventos, o qual é a principal caracteŕıstica do buraco negro de Schwarzschild.

Temos no Caṕıtulo 4 uma importante e indispensável discussão sobre os fundamentos de o que é

esperado de uma avaliação da aprendizagem e sua importância na formação dos professores. O intuito é

que esses possam exercer sua profissão, tanto no ensino médio como em outros ńıveis da educação, de

forma a proporcionar uma mudança significativa na didática do ensino de f́ısica e nas concepções dos

alunos, fazendo-os mais responsáveis em relação à sociedade e com pensamentos cŕıticos sobre a ciência e

a humanidade.

Nesse contexto, ainda no Caṕıtulo 4, apresentamos uma proposta avaliativa diferenciada, com

base em um conto extráıdo do livro Black Holes and Time Warps: Einstein’s Outrageous Legacy, de

Kip Thorne, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de 2017. O texto usado como base para a avaliação,

que consiste de uma tradução e adaptação desse conto, está dispońıvel integralmente no Apêndice A,

juntamente com as questões propostas aos alunos. A avaliação proposta aqui foi implementada no curso de

Introdução à Relatividade e ao Seu Ensino, oferecido no segundo semestre de 2019 no Instituto de F́ısica

da UFF. No Caṕıtulo 4, damos mais detalhes sobre a proposta do curso e como a avaliação desenvolvida

nesta monografia se encaixa nela, bem como o perfil dos alunos cursantes. Neste caṕıtulo, analisamos as

respostas dadas pelos alunos e discutimos a eficácia desse tipo de avaliação, bem como as dificuldades

comumente encontradas pelos alunos.
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As pessoas nunca perderam a curiosidade sobre o céu, contudo, nem sempre são incentivadas

a aprofundar suas reflexões sobre esse assunto. É transmitido para os estudantes de Ensino Médio ou

pessoas leigas em geral que buracos negros são objetos extremamente dif́ıceis de se compreender e que eles

não estariam aptos a entender tal assunto ou ao menos conhecê-lo. Neste texto, busca-se oferecer um

material de apoio aos futuros professores de Ensino Médio sobre assuntos relacionados à compreensão

moderna do espaço-tempo e buracos negros, para que possam levá-los com profundidade e pensamento

cŕıtico aos estudantes.



Caṕıtulo 2

Perspectiva Histórica

2.1 A estrela negra de Michell e Laplace

Baseando-se na F́ısica Newtoniana, John Michell (25 de dezembro de 1724 - 29 de abril de 1793),

naturalista e geólogo inglês, foi o primeiro a propor a existência de estrelas tão compactas e massivas a

ponto de criar um campo gravitacional forte o suficiente que impediria até mesmo a luz de escapar de

sua ação gravitacional. Passados vinte anos, Pierre Simon Laplace (23 de março de 1749 - 5 de março de

1827), matemático, astrônomo e f́ısico francês, apresentou ideias semelhantes às de Michell, também se

baseando na Mecânica Newtoniana. Essa ideia de um objeto super compacto pode ser explicada com o

seguinte experimento mental.

A prinćıpio considere uma estrela, que possui como caracteŕısticas a massa M e o raio R.

Inicialmente, na superf́ıcie desta estrela, ou seja, em r = R (considerando o centro da estrela como origem

do nosso sistema de coordenadas), temos um objeto teste, o qual tem a massa m muito menor que M , que

será lançado radialmente a partir de sua posição de origem. Pode-se então, partindo da Mecânica Clássica,

inferir a energia e o movimento deste objeto teste. A energia mecânica total do sistema é dada por:

E = K + U, (2.1)

onde K é a energia cinética e U é a energia potencial. Voltando ao objeto teste lançado radialmente, a

energia cinética é dada por K = 1
2mv

2, onde v é a velocidade do objeto, e a energia potencial gravitacional

é U = −GMm
r , onde r é a distância do objeto ao centro da estrela. Como a força gravitacional é

conservativa1, se a energia cinética aumentar, então a energia potencial terá de diminuir ou vice-versa,

de forma que a energia mecânica total seja constante. Podemos então reescrever a equação (2.1) com as

relações das energias apresentadas, resultando em:

E =
1

2
mv2 − GMm

r
. (2.2)

1Uma força é dita conservativa quando o trabalho que esta realiza para mover um objeto de um lugar para o outro
independe do percurso, isto é, do caminho escolhido para mover o objeto. Em outras palavras, o trabalho de uma força
conservativa entre dois pontos A e B quaisquer depende apenas do valor que a energia potencial associada assume em A e B.
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A partir desta equação (2.2) podemos analisar a velocidade que este objeto precisa ter para que

escape da força gravitacional da estrela e não volte mais. Analisando então onde o objeto teste estará

livre da ação gravitacional da estrela, pode-se dizer que a distância dele ao centro tende a infinito, neste

caso a energia potencial do objeto tende a zero. Sua velocidade, muito longe da estrela, depende da

energia mecânica inicial do objeto. No caso limite, à medida que o objeto teste se distancia da estrela, sua

velocidade tende a zero.

Neste caso, para que a energia mecânica seja conservada, quando este objeto sai da estrela, as

energias cinética e potencial devem ser iguais, ou seja, E = 0. Chamamos a velocidade de lançamento

tal que E = 0 de velocidade de escape do planeta (pois só depende de sua massa e raio). Portanto esta

velocidade é dada por:

v2e =
2GM

R
. (2.3)

Portanto, se o objeto teste tiver esta velocidade ou uma velocidade maior, ele não voltará mais

para a estrela. Com esta solução, é previsto ou plauśıvel, matematicamente, a noção de haver uma estrela

com um raio extremamente pequeno, de modo que a velocidade de escape tenha de ser muito grande para

que um objeto teste fuja da atração gravitacional da estrela. Dependendo dos valores da massa e do raio,

a velocidade de escape poderia ser maior que a velocidade da luz.

Estrelas cuja velocidade de escape fosse maior do que a velocidade da luz foram chamadas de

“estrelas negras” por Michell e Laplace e são a primeira ideia de um corpo que se assemelha ao que hoje

entendemos como buracos negros. Note que, embora essas soluções fossem posśıveis matematicamente,

isso não implicava na obrigação da existência de um objeto com tais caracteŕısticas na Natureza.

2.2 Teoria de Relatividade Geral

Até o ińıcio do século XX, a f́ısica de Newton (4 de janeiro de 1643 - 31 de março de 1727)

satisfazia todo o campo de estudo em que esta era aplicada, incluindo o campo da astronomia e do

estudo dos movimentos dos corpos celestes. Até então havia teorias aparentemente bem concretas sobre a

gravitação e sobre o eletromagnetismo.

Nessa época, Albert Einstein (14 de março de 1879 - 18 de abril de 1955), f́ısico teórico alemão,

desenvolveu a teoria da Relatividade Especial [7]. Essa teoria propunha uma nova cinemática, diferente

daquela de Galileu, que seria consistente com o Eletromagnetismo de Maxwell. Essa nova cinemática

obrigou a adoção de noções novas e bastante não intuitivas sobre tempo e espaço.

Contudo, Einstein logo percebeu que a Relatividade Especial era inconsistente com a gravitação

Newtoniana e se lançou na tarefa de construir uma “teoria relativ́ıstica da gravitação”. Antes mesmo

de completar esta tarefa e publicá-la, Einstein percebeu que esta nova teoria era capaz de explicar uma

anomalia no movimento do planeta Mercúrio (conhecida como avanço do periélio de Mercúrio), que a

Mecânica Newtoniana não conseguia solucionar.

Assim, durante 1915, Einstein publica quatro artigos [8, 9, 10, 11], que culminam na forma final
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das equações de campo da Relatividade Geral:

Gµν =
8πG

c4
Tµν . (2.4)

Aqui, Gµν é o chamado tensor de Einstein e está relacionado com a curvatura do espaço-tempo, Tµν é o

tensor de energia-momento da matéria, c e G são a velocidade da luz e a constante de Newton2.

A teoria da Relatividade Geral passa então a substituir a teoria da gravitação de Newton para o

estudo da mecânica dos corpos celestes, ressaltando que a mecânica newtoniana era e ainda é muito eficaz

para estudos de movimentos de corpos não relativ́ısticos3. Nessa nova teoria, entende-se que a interação

gravitacional se deve a propriedades geométricas do espaço-tempo4.

Logo em seu prinćıpio, a teoria da Relatividade Geral teve alguns sucessos observacionais, como a

explicação da precessão do periélio de Mercúrio e a previsão do desvio da luz pelo Sol, observado em 1919.

Para o cálculo de todos esses efeitos, utilizava-se do fato de que, no sistema solar, o campo gravitacional é

fraco, o que simplificava as equações complexas da teoria.

Foi então que Karl Schwarzschild motivou-se a solucionar as equações de campo de Einstein

(dadas algumas hipóteses simplificadoras) e foi com a solução que hoje leva seu nome que foi dado ińıcio à

construção do conceito de buraco negro que conhecemos hoje.

2.3 Karl Schwarzschild

Com a divulgação das equações de campo de Einstein em 1915, Karl Schwarzschild se sentiu

impulsionado a encontrar soluções para estas. De origem judaica, Schwarzschild nasceu na Alemanha em

9 de outubro de 1873. Desde novo, era tido como auto-didata e mostrou, de forma precoce, seu talento e

interesse nas áreas de ciências naturais e matemática. Seguiu uma carreira de estudos brilhante e bastante

movimentada.

Depois de passar por muitos lugares, assumir cargos de bastante prest́ıgio e ter uma carreira bem

sólida nas suas áreas de interesse, em 1901, ele ocupa a posição de Professor na Universidade de Göttingen,

onde permaneceu até 1909 e, nesta, ele ficou responsável pelo Observatório Astronômico da Universidade.

Nesta época, Schwarzschild teve contato frequente com Felix Klein, David Hilbert e Hermann Minkowski,

importantes matemáticos. Isto foi extremamente conveniente para que ele se atualizasse de forma constante

sobre os avanços da Matemática e sobre a construção da Teoria da Relatividade de Einstein.

Até que tivesse contato com as equações de Einstein, Schwarzschild, como astrônomo, chegou a

assumir a posição de maior destaque da época na Alemanha, como Diretor do Observatório Astrof́ısico da

cidade de Potsdam. Em 1914 houve a eclosão da Primeira Gerra Mundial, ele, então, se voluntariou para

se unir ao exército alemão, trabalhando como oficial de meteorologia e depois em estudos de lançamento

de projéteis. Foi durante o peŕıodo de guerra que Schwarzschild teve contato com os trabalhos de Einstein

2Esta definições serão explicadas de forma mais detalhada na seção de Fundamentos Matemáticos.
3É bom salientar que um movimento é considerado relativ́ıstico se o corpo está se movendo próximo à velocidade da luz.
4O conceito de espaço-tempo foi introduzido pelo matemático alemão Hermann Minkowski (22 de junho de 1864 - 12 de

janeiro de 1909). É interessante notar que a formulação geométrica da Relatividade Restrita introduzida por Minkowski foi
inicialmente rejeitada por Einstein, como sendo um formalismo matemático desnecessário. No entanto, foi justamente esse
formalismo que permitiu a passagem da teoria da Relatividade Especial para a Geral [13].
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e produziu artigos de grande valor para a área.

Ainda em campo de batalha, Schwarzschild contraiu pênfigo, sendo desmobilizado da guerra em

março de 1916, vindo a morrer cerca de dois meses depois. Para os fins deste texto, os últimos trabalhos

dele foram os que mais importaram, portanto, na próxima seção vamos detalhar seus resultados, para dar

sequência nos estudos sobre buracos negros.

2.4 Solução de Schwarzschild

Como foi mencionado, Karl Schwarzschild gostava muito de suas pesquisas e de seus estudos,

e mesmo durante a guerra continuou desenvolvendo seus trabalhos cient́ıficos. Seu primeiro trabalho

relevante para nós é intitulado “Sobre o campo gravitacional de uma massa pontual de acordo com a

teoria de Einstein” [5]. Neste trabalho, Schwarzschild escreve sobre a solução exata que encontrou das

equações da teoria da Relatividade Geral. Esta solução correspondia ao campo gravitacional de uma

massa pontual, sendo o equivalente à expressão Φ = −GM/r para o potencial gravitacional Newtoniano

gerado por uma part́ıcula de massa M . Nesta época, para que seu trabalho fosse aceito, reconhecido e

publicado, era preciso que fosse enviado para uma pessoa influente e que fizesse parte da sociedade de

ciências. Portanto, Schwarzschild escreveu uma carta para Einstein descrevendo seu trabalho e para que

este viesse a ser publicado e tivesse seu devido crédito pela solução.

Einstein leu e considerou o trabalho como muito significativo, vindo, então, a cumprir sua palavra

de apresentá-lo para a sociedade o mais rápido que pode. Em janeiro de 1916, em uma apresentação oral,

Einstein expôs o trabalho no encontro da Academia Real de Ciências da Prússia; contudo, o artigo só veio

a ser publicado de fato nos Anais em fevereiro do mesmo ano.

A solução encontrada representa o elemento de linha que descreve a geometria do espaço-tempo

em torno do objeto pontual. Esta solução é mencionada por Einstein em seu artigo de 1916 que expõe de

forma autocontida o formalismo da Teoria da Relatividade Geral [12]. Esse elemento de linha é descrito

da seguinte forma, em coordenadas esféricas:

ds2 = −
(

1− rs
r

)
c2dt2 +

dr2

1− rs
r

+ r2(dθ2 + sin2 θdφ2). (2.5)

É importante ressaltar que esta solução, para a época, não representava a descrição de um buraco

negro sem rotação. Essa solução representava, apenas, uma equação matemática rica em caracteŕısticas

ainda não conhecidas. Schwarzschild, em seu segundo trabalho [6], publicado em abril de 1916, vai um

pouco mais além sobre a solução do primeiro trabalho. Ele discute sobre o campo gravitacional interior a

uma distribuição esférica e homogênea de matéria. Nesse trabalho, ele dá uma interpretação à constante

rs, onde já se podia inferir que, a partir de 9
8rs, não seria posśıvel ter equiĺıbrio hidrostático na distribuição

de matéria, chamada de raio de Schwarzschild, que está relacionada à massa M do objeto:

rs =
2GM

c2
. (2.6)

De forma curiosa, é interessante notar que a solução (2.5) foi obtida na mesma época, de forma



9

independente, por Johannes Droste (28 de maio de 1886 - 16 de setembro de 1963), matemático e f́ısico

teórico holandês. Este recebeu seu certificado de doutor em 1916 sob a orientação de Hendrik Antoon

Lorentz, na Universidade de Leiden, sobre o tema “O campo gravitacional de um ou mais corpos de

acordo com a teoria de Einstein”. Droste, como resultado de sua tese, encontrou, de forma simultânea,

a mesma solução encontrada por Schwarzschild. E o trabalho de Droste, em vários aspectos, era mais

profundo e sua derivação era mais simples que o trabalho do próprio Schwarzschild.

Droste publicou seu trabalho apenas em 1917, alguns meses depois de Schwarzschild, e apesar de

seus esforços pelo reconhecimento e mesmo que Einstein tenha expressado admiração pela solução em

uma carta a Ehrenfest [4], seu trabalho caiu em total esquecimento.

Isso apenas representa, como curiosidade, de que forma os cientistas eram reconhecidos. Na área

da pesquisa cient́ıfica, se fazer presente e ter contatos ainda é muito importante, assim como publicar em

primeira mão.

2.4.1 Análise da solução de Schwarzschild

Após a publicação da solução de Schwarzschild, Eq. (2.5), houve análises observacionais por

alguns astrônomos e cientistas, para que fosse confirmada a validade da Teoria da Relatividade Geral de

Einstein. Alguns aspectos da solução de Schwarzschild permaneciam, contudo, obscuros: esse é o caso da

aparente singularidade em r = rs. Foi, provavelmente, apenas com Eddington que a natureza de r = rs

tenha sido questionada de forma consistente como singularidade [4]. Segundo os estudos matemáticos, a

singularidade no raio de Schwarzschild tem natureza diferente da singularidade em r = 0 do potencial

Newtoniano. Neste caso, a singularidade era um ponto no espaço, porém, para o caso de Schwarzschild, é

toda uma superf́ıcie bidimensional (uma área no espaço). Assim, uma análise f́ısica desta singularidade se

torna mais complicada e menos intuitiva.

Entretanto, se utilizamos a expressão (2.6) para o raio de Schwarzschild para dados de astros

conhecidos como o Sol, vê-se que o valor de rs é tipicamente muito pequeno. Por exemplo, para o Sol,

rs = 3 km, aproximadamente, todavia o diâmetro do Sol é 1.391.000 km. Desta forma, o raio está

confinado a uma região na qual (2.5) não é mais válida, pois essa solução se aplica apenas ao espaço-tempo

vazio externo à estrela.

Para então compreender o significado de rs era preciso estudar de forma mais profunda os detalhes

da formação dos corpos esféricos que se enquadram na geração de tal campo gravitacional. Foi então que

Subrahmanyan Chandrasekhar (Chandra) (1910 - 1995) - estudante indiano na Universidade de Cambridge

e aluno de Eddington - teve um grande papel.

Chandra apresenta em seus estudos o começo da ideia de colapso gravitacional. Ele pensa que,

para certas formas em que um objeto auto-gravitante pode ser configurado fisicamente, este poderia

colapsar, ou seja, implodir por causa da própria atração gravitacional. E é o que ocorre no caso que

foi tratado por Schwarzschild em seu segundo trabalho, em que ele mostra que para um corpo esférico

homogêneo que tenha um raio menor que 9
8rs não existe equiĺıbrio hidrostático5.

5O equiĺıbrio hidrostático ocorre em estrelas quando há o balanço entre a atração do campo gravitacional das camadas
superiores pelas inferiores, e a diferença de pressão entre essas camadas que provoca uma força cujo sentido é para fora da
estrela.
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Em outras palavras, em algumas situações, nenhuma pressão material é capaz de contrabalançar a

força gravitacional. Assim, a matéria colapsa sob a ação do próprio peso, implodindo e concentrando toda

a matéria apenas num ponto, r = 0, onde todas as tensões divergem. Desta forma, Chandra conclui que

o raio de Schwarzschild deve estar fora da configuração interna desses objetos celestes, ou seja, fora da

distribuição de matéria a qual origina o campo gravitacional, tornando posśıvel o estudo f́ısico do mesmo.

A ideia de que o raio de Schwarzschild esteja fora, melhor dizendo, exposto, implica que tais corpos podem

ter densidades muito altas: seria como pegar toda a massa do Sol e colocá-la dentro de um raio menor

que 3 km.

Depois de Chandra, dando sequência aos estudos e às pesquisas sobre o raio de Schwarzschild,

Openheimer (1904 - 1967), f́ısico norte-americano, foi quem se aprofundou no assunto a ponto de identificar

esta superf́ıcie de r = rs como uma superf́ıcie limite onde a luz tem seu desvio máximo para o vermelho,

chamada de superf́ıcie de redshift máximo [15, 16].

Semelhante a um efeito Doppler6, na Relatividade Geral, a luz, se comportando como onda, sofre

variação na sua frequência de acordo com o potencial gravitacional onde ela está. Assim, ocorre que,

para um observador posicionado em r > rs, o raio luminoso que foi emitido em r = rs nunca chegará

nele. O desvio para o vermelho gravitacional implica na redução da frequência e aumento do peŕıodo,

tornando o raio de luz não viśıvel para o observador no limite em que é emitido de r = rs. A partir disto,

Oppenheimer denominou este tipo de configuração de “frozen stars”, traduzido do inglês como “estrelas

congeladas”.

Se consideramos o colapso de uma estrela, um observador distante recebe os sinais luminosos

emitidos pela superf́ıcie da estrela em tempos cada vez maiores, até que o raio luminoso passa a ser

enviado de r = rs. Então o observador deixa de receber tais dados, tendo a sensação de que a estrela

parou neste raio, ou seja, congelou naquele estado, e não se vê mais nenhuma outra alteração e não há

mais nenhum recebimento de outros dados, como o que ocorre depois do raio de Schwarzschild.

O problema é que, mesmo havendo tantos estudos sobre esta singularidade, na época não havia

consenso entre os estudiosos sobre a existência de um objeto com estas caracteŕısticas. Esta situação

durou décadas e, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, tais desenvolvimentos cient́ıficos e outros

foram afetados, sendo paralisados para que houvesse foco nos avanços dos estudos da ciência bélica. Foi

apenas em 1958 que tais interesses cient́ıficos renasceram com David Finkesltein [17], o qual, de forma

definitiva, interpreta que o raio de Schwarzschild funcionaria como uma “membrana unidirecional” que

permitiria apenas a entrada e não a sáıda de informações.

Em outras palavras, a superf́ıcie em r = rs não permite que nada saia, apenas entre, incluindo a

luz, funcionando como uma fronteira entre duas regiões, uma interna e outra externa. A interna seria

completamente desconexa da parte de fora, de forma que esta não se comunica de maneira alguma com a

região exterior. Nasceu, assim, o conceito que define e distingue um buraco negro, chamado de “horizonte

de eventos”.

Por fim, foi apenas com Wheeler (1911 - 2008) que a expressão “buraco negro” foi criada [20].

Ele e seus alunos da Universidade de Princeton foram muito importantes para a organização dos estudos

6Efeito Doppler é um fenômeno f́ısico observado nas ondas quando emitidas por um objeto que está em movimento com
relação ao observador.
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e a ampliação do conhecimento que temos sobre buracos negros. A partir desses estudos foi visto que

buracos negros são objetos extremamente simples. Analisando a solução de Schwazrschild, é visto que a

descrição e o estudo desse objeto só depende de um único parâmetro, rs, e este só depende da massa total

M e de constantes fundamentais. No caso mais geral, o espaço-tempo de um buraco negro estacionário

pode depender apenas de sua massa M , momento angular J e carga elétrica Q.

Esta foi apenas uma prévia histórica para que se tivesse ideia de que o conceito do objeto buraco

negro é relativamente recente e que foi um longa jornada até o que se conhece deles hoje. E isso ajuda a

nos situarmos sobre a história e de onde obtivemos toda essa gama de conhecimento para que prossigamos

com os estudos sobre este objeto extremamente fascinante.



Caṕıtulo 3

Fundamentos matemáticos

3.1 A métrica e a geometria do espaço-tempo

Uma das primeiras ferramentas matemáticas que a humanidade começou a usar para tentar

compreender e explicar a natureza e suas necessidades do dia-a-dia, como demarcação de terra, foi a

geometria. Essa ferramenta é a base para estudarmos o espaço-tempo.

De fundamental importância para o estudo inicial da geometria é a obra “Os Elementos”, de

Euclides, escrita por volta do ano 300 a.C.. Nesse tratado, Euclides parte de cinco postulados principais

para dáı derivar os diversos teoremas da geometria Euclideana. Foi apenas no século XIX que matemáticos

como J. Bolyai, N. Lobachevsky e C. F. Gauss perceberam que existem geometrias completamente

consistentes, mas que não obedecem os postulados iniciais de Euclides. Esses foram os primeiros exemplos

de geometrias não-Euclideanas.

Na Assembleia de 80 de Cientistas Alemães Naturais e Médicos (21 de setembro de 1908), H.

Minkowksi divulga um trabalho em que formula a Relatividade Especial, desenvolvida por Einstein alguns

anos antes, em uma linguagem geométrica1. É essa linguagem que será estendida por Einstein na Teoria da

Relatividade Geral e, a partir dessa teoria, percebe-se que a geometria do espaço-tempo não é Euclidiana.

Para descrevê-la, Einstein usou de ferramentas de geometria diferencial.

De fato, toda geometria pode ser reduzida a relações de distância entre pontos próximos. Compri-

mentos, áreas e volumes podem ser constrúıdos por múltiplas integrais sobre os elementos de linha, área e

volume, os quais são especificados pela distância entre pontos vizinhos. Linhas retas são generalizadas

para as curvas de menor distância entre dois pontos. Ângulos são proporções dos comprimentos de arco

pelo seu raio, quando o raio é pequeno. Seguindo dessa forma, podemos construir todas as noções usuais

de geometria. Podemos resumir dizendo que a geometria é especificada pelo elemento de linha, o qual

nos fornece tais distâncias em termos de intervalos de coordenadas entre os pontos em algum sistema de

coordenadas à escolha.

De forma convencional, o elemento de linha é escrito como uma relação quadrática para ds2. Por

1Seu discurso ficou famoso até os dias atuais: “Os pontos de vista de espaço e tempo que eu gostaria de colocar diante de
vocês surgiram a partir do solo da f́ısica experimental, e áı reside a sua força. Eles são radicais. Doravante, o espaço por si
só, e o tempo por si só, estão condenados a desvanecer em meras sombras, e apenas uma espécie de união dos dois preservará
uma realidade independente.”
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(x+dx,y+dy)

Figura 3.1: A figura representa pontos próximos rotulados por coordenadas cartesianas.

exemplo, em coordenadas cartesianas, a distância entre dois pontos (x, y) e (x + dx, y + dy) no plano

Euclideano é:

ds2 = dx2 + dy2. (3.1)

Como um dos propósitos do texto é conhecer caracteŕısticas descritivas sobre buracos negros, como

o espaço-tempo ao seu redor, devemos introduzir alguns conceitos geométricos fundamentais. Queremos

introduzir não uma geometria espećıfica, mas ferramentas que possam vir a representar quaisquer corpos

e seus entornos.

Um conceito fundamental neste contexto chama-se métrica, a qual pode ser entendida como o

objeto central que descreve a geometria do espaço-tempo. Para começar a introduzir a definição de

métrica, é importante lembrar que o espaço-tempo é entendido aqui como a coleção de todos os eventos,

onde um evento é um ponto no espaço num instante de tempo e deve ser caracterizado, portanto, por

quatro coordenadas, por exemplo, o tempo t medido por algum relógio e as coordenadas x, y e z num

sistema cartesiano. De forma mais geral, podemos usar um sistema de quatro coordenadas, xα, onde α

corresponde a valores entre 0 a 3:

xα = (x0, x1, x2, x3). (3.2)

A coordenada x0 é tipicamente temporal, ao passo que x1, x2 e x3 são coordenadas espaciais.

Assim, pode-se especificar o elemento de linha dando a distância, ds2, entre pontos próximos

separados pelos intervalos de coordenadas dados por dxα. Temos que este elemento de linha tem a seguinte

forma:

ds2 = gαβ(x)dxαdxβ , (3.3)

onde gαβ é uma matriz simétrica, dependente da posição, chamada de métrica. Na Eq. (3.3), usamos a

“convenção de soma de Einstein”, em que fica impĺıcita a soma sobre ı́ndices repetidos2. Todo elemento

de linha está associado a uma métrica. No caso da Eq. (3.1), por exemplo, a métrica é simplesmente a

matriz identidade 2× 2. A Eq. (3.3) generaliza a forma do elemento de linha para sistemas de coordenadas

2A equação (3.3) pode ser escrita explicitamente como ds2 =
∑3
α=0

∑3
β=0 gαβdx

αdxβ .
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arbitrários e também para geometrias diversas.

Um exemplo de métrica é a métrica de Minkowski, que descreve o espaço-tempo plano da

Relatividade Especial em coordenadas cartesianas inerciais (ct, x, y, z):

gαβ(x) =


−1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 , (3.4)

que pode ser reescrita da forma simplificada:

gαβ(x) = diag(−1, 1, 1, 1). (3.5)

Podemos então reescrever o elemento de linha para esse caso em espećıfico como:

ds2 = −c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2. (3.6)

3.1.1 Invariância do elemento de linha e transformação da métrica

Sabemos que a distância entre dois pontos próximos no plano pode ser escrita tanto em coordenadas

cartesianas (como ds2 = dx2 +dy2) quanto em coordenadas polares (como ds2 = dr2 +r2dθ2). No primeiro

caso, a métrica é a matriz diag(1, 1), enquanto que no segundo é diag(1, r2). Embora as componentes da

métrica mudem, a distância ds2 permanece a mesma.

Vamos exigir, em geral, que o elemento de linha seja invariante por quaisquer transformações de

coordenadas. Quando transformamos de um sistema {xα} para {xα′}, temos que, por exemplo

dx1 =
∂x1

∂x0′
dx0

′
+
∂x1

∂x1′
dx1

′
+
∂x1

∂x2′
dx2

′
+
∂x1

∂x3′
dx3

′
=

∂x1

∂xµ′ dx
µ′
.

Inserindo no elemento de linha, temos que

ds2 = gαβ
∂xα

∂xµ′

∂xβ

∂xν′ dx
µ′
dxν

′
.

Como desejamos impor que o elemento de linha seja invariante por essa transformação, exigimos que a

métrica se transforme da seguinte forma:

gµ′ν′ = gαβ
∂xα

∂xµ′

∂xβ

∂xν′ . (3.7)

3.2 Linhas de mundo e cone de luz

Na Mecânica Newtoniana, geralmente descrevemos o movimento de uma part́ıcula dando suas

coordenadas como função do tempo, por exemplo, num sistema cartesiano, x(t), y(t), z(t). Em Relatividade,

o tempo não é mais absoluto, mas agora é apenas uma coordenada. Por isso, é mais útil descrevemos o
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movimento de uma part́ıcula em função do tempo próprio, ou seja, o tempo que o próprio objeto marca em

seu relógio ou o seu tempo de vida. Matematicamente esse tempo é representado por τ e tem a seguinte

expressão:

dτ =
1

c

√
−ds2, (3.8)

ou escrita, integrando e usando a Eq. (3.3), como:

τ =
1

c

∫ B

A

[−gαβdxαdxβ ]
1
2 . (3.9)

A integral acima deve ser entendida como uma integral de linha ao longo da trajetória da part́ıcula.

Essa trajetória, chamada de linha de mundo, é descrita, então, determinando as quatro coordenadas

espaço-temporais – como na Eq. (3.2) – como função do tempo próprio: xµ(τ). De forma simplificada,

essa linha de mundo é uma curva no espaço-tempo (ou uma reta caso a part́ıcula esteja em um movimento

uniforme sem aceleração) a qual é constitúıda de todos os eventos da história deste corpo. Muitas vezes é

útil representar o movimento no chamado diagrama espaço-temporal.
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Figura 3.2: Figura representativa do diagrama espaço-temporal de Minkowski.

A partir destas definições, pode-se então definir a quadrivelocidade do corpo. De forma descritiva,

essa velocidade pode ser vista como a derivada das quatro coordenadas em relação ao tempo próprio. De

forma algébrica, a quadrivelocidade é definida como:

uµ =
dxµ(τ)

dτ
. (3.10)

Temos as seguintes caracteŕısticas da quadrivelocidade, que são importantes de termos em mente:

1. O vetor quadrivelocidade é tangente a cada ponto da trajetória do corpo3.

3No caso do movimento unidimensional, uµ =
(
d(ct)
dτ

, dx
dτ

)
e vemos que o quadrivetor faz um ângulo θ tal que tan θ =

u0/u1 = cdt/dx = c/v. Mas essa é justamente a inclinação da reta tangente à curva x(t).
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2. A quadrivelocidade tem módulo tal que ~u · ~u = −c2. Note que o módulo de um quadri-vetor é

dado por ~A · ~A = gµνA
µAν , onde a métrica é importante para que essa definição seja invariante por

transformações entre sistemas de coordenadas.

Da mesma forma que descrevemos o movimento de part́ıculas, podemos descrever o movimento de

raios de luz. Em Relatividade Restrita, a luz se propaga com velocidade igual a c em qualquer referencial

inercial. Isso implica que o intervalo espaço-temporal entre dois eventos próximos na linha de mundo de

um raio de luz é ds2 = 0. Como consequência, sua linha de mundo num diagrama espaço-temporal é uma

reta a ±45o do eixo-x (ver Fig. 3.2). As linhas de mundo de raios de luz que chegam ou são emitidas de

um certo evento P determinam o chamado cone de luz de P . Uma vez que nada se propaga a velocidade

superior à da luz, P só pode afetar eventos dentro de seu cone de luz futuro e só pode ser afetado por

eventos dentro de seu cone de luz passado (ver Fig. 3.3). Como veremos adiante, as leis da Relatividade

Restrita permanecem válidas localmente em Relatividade Geral. Assim, embora efeitos gravitacionais

possam distorcer os cones de luz, raios de luz ainda se propagarão ao longo de linhas de mundo em que

ds2 = 0.

P

Cone de luz 

 futuro

Cone de luz 

passado

ct

X

Figura 3.3: Figura representativa do cone de luz passado e futuro do evento P .

3.3 Prinćıpio da equivalência

Vamos agora introduzir um prinćıpio important́ıssimo, chamado Prinćıpio da Equivalência,

proposto por Einstein na Relatividade Geral, o qual possibilita que consigamos compreender fisicamente

um corpo em queda sob a ação da gravidade. É relevante frisar que a construção desse prinćıpio vem

de muito tempo antes de Einstein. Por exemplo, Galileu Galilei já falava sobre a igualdade das massas

inercial e gravitacional. E a partir de uma análise básica do conceito de força podemos entender isso.

Sabemos que a segunda lei de Newton foi formulada, não apenas por Newton [18], como:

~F = mi~a. (3.11)

Analisando esta formalização matemática da segunda lei, nota-se que está relacionada com um
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parâmetro inercial do corpo, a massa inercial mi. Esse parâmetro é independente da natureza da força

que atua no corpo e está relacionado à resistência oferecida ao movimento quando o corpo está sujeito à

aplicação de uma força ~F , ou seja, o quão fácil ou dif́ıcil é acelerar um corpo.

Em contraposição, temos que, segundo a Lei da Gravitação Universal, a força gravitacional é dada

por:

~F = mg~g, (3.12)

onde, nesse caso, a massa gravitacional mg está cumprindo um papel de como se fosse a “carga” da

part́ıcula em um campo gravitacional ~g. Podemos concretizar essa ideia quando observamos que a força

elétrica sentida por uma part́ıcula carregada em um campo elétrico é ~F = q ~E. Assim como a carga da

part́ıcula representa a sensibilidade da mesma para com o campo elétrico, a massa gravitacional representa

a sensibilidade do corpo para com o campo gravitacional.

Sabemos que carga elétrica não tem nada a ver com a massa inercial, assim como a massa

gravitacional não precisaria ser igual à massa inercial. Contudo, experimentalmente já foi medido diversas

vezes, e sempre com uma precisão maior que a anterior, que o valor de mg é idêntico a mi dentro da

precisão experimental [19]. Como consequência, qualquer part́ıcula sujeita apenas à força gravitacional

terá a mesma aceleração ~a = ~g, independente de sua massa ou composição interna.

Essa conclusão proporcionou a Einstein pensar na seguinte implicação desse prinćıpio. Suponha

um observador em queda livre, o qual analisa seu próprio movimento e o movimento de objetos muito

próximos, como um corpo que cai juntamente a ele. Este observador não consegue distinguir se está ou

não sob a ação da força da gravidade, e não há qualquer experimento que este observador possa fazer

localmente para que ele consiga distinguir se está ou não na presença do campo gravitacional.

Einstein conclui então que em um espaço pequeno, ou seja, de forma local ao observador, as leis

da f́ısica são reduzidas às da relatividade restrita.

3.4 Prinćıpio geral da relatividade e a equação da geodésica

O prinćıpio da equivalência introduzido anteriormente estabelece que uma part́ıcula sujeita a um

campo gravitacional uniforme descreve um movimento retiĺıneo e uniforme num referencial em queda livre

nesse campo gravitacional. Se ξµ são as coordenadas nesse referencial, temos, portanto, que a equação de

movimento para a part́ıcula é:

d2ξµ

dτ2
= 0, (3.13)

onde o tempo próprio, dado pela Eq. (3.9), pode também ser escrito como

dτ2 = −ηαβdξαdξβ . (3.14)

Se, por outro lado, descrevemos o movimento da part́ıcula a partir de um referencial estático no

campo gravitacional (digamos, parado na superf́ıcie da Terra), surge uma força ~Fg = m~g, que pode ser
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considerada como uma força fict́ıcia (inercial), da mesma forma que a força centŕıfuga aparece quando

passamos para um referencial em rotação. Para entendermos melhor a natureza dessa força, é útil,

portanto, sabermos descrever o movimento da part́ıcula a partir de um referencial arbitrário.

Considerações desse tipo levaram Einstein a propor o Prinćıpio Geral da Relatividade, segundo

o qual qualquer sistema de coordenadas deve ser igualmente adequado para descrevermos as leis f́ısicas.

Nesse contexto e como curiosidade, Einstein escreve o seguinte texto para Georg Jaffé:

“Você considera a transição para a relatividade especial como o pensamento mais essencial da

relatividade, não a transição para a relatividade geral. Eu considero o inverso como o correto.

Eu vejo que a coisa mais essencial na superação dos sistemas inerciais, algo que age sobre

todos os processos, mas não sofre reação. Essa concepção é, em prinćıpio, nada melhor do que

a do centro do universo na f́ısica Aristotélica.”- Einstein para Georg Jaffé (1954).

Esse trecho mostra que o Prinćıpio Geral da Relatividade foi um passo importante na transição

da Relatividade Restrita para a Geral: devemos conseguir escrever as leis da f́ısica em qualquer sistema

de coordenadas (cartesiano ou curviĺıneo, inercial ou acelerado). Os referenciais inerciais, que são tão

importantes na Relatividade Restrita, deixam de ser privilegiados em Relatividade Geral, para que

possamos acomodar a descrição do campo gravitacional.

Seguindo esse racioćınio, nosso objetivo na próxima seção será encontrar a generalização da

Eq. (3.13) para um sistema de coordenadas qualquer.

3.4.1 A equação da geodésica

Vamos considerar, portanto, um outro sistema de coordenadas qualquer xµ. Usando a regra da

cadeia na Eq. (3.13), obtemos:

0 =
d

dτ

(
∂ξα

∂xµ
dxµ

dτ

)
=
∂ξα

∂xµ
d2xµ

dτ2
+

∂2ξα

∂xµ∂xν
dxµ

dτ

dxν

dτ
.

Multiplicando a equação acima por ∂xλ/∂ξα e usando a relação

δλµ =
∂xλ

∂xµ
=
∂xλ

∂ξα
∂ξα

∂xµ
,

obtemos a seguinte equação de movimento:

d2xλ

dτ2
+ Γλµν

dxµ

dτ

dxν

dτ
= 0, (3.15)

onde

Γλµν =
∂xλ

∂ξα
∂2ξα

∂xµ∂xν
(3.16)

é a chamada conexão.

A equação (3.15) é a equação da geodésica em sua forma geral e é um conjunto de quatro equações

diferenciais ordinárias, de segunda ordem, para as quatro coordenadas de localização da part́ıcula teste
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no espaço-tempo como função do tempo próprio. De forma simplificada, essa equação é a equação de

movimento da nossa part́ıcula, nos informando sua posição com relação ao seu tempo próprio.

Dessa forma, torna-se posśıvel estudar o movimento de tal part́ıcula e ainda descrevê-lo fisicamente

em qualquer sistema de coordenadas, como dita o Prinćıpio Geral da Relatividade. O conceito de geodésica

geralmente é associado a curvas que minimizam a distância entre dois pontos. Por exemplo, numa esfera,

as geodésicas são os grandes ćırculos; no plano ou no espaço euclideano, são retas. Uma forma menos

comum de se pensar sobre esse conceito é que a geodésica também é a curva que maximiza o tempo próprio

entre dois eventos no espaço-tempo. Essas noções levam à mesma expressão, (3.15), que encontramos aqui

empregando o prinćıpio da equivalência.

3.4.2 Conexão em termos da métrica

Nas novas coordenadas xµ, as componentes da métrica de Minkowski não são mais η =

diag(−1, 1, 1, 1), mas são dadas, de acordo com a Eq. (3.7), por:

gµν = ηαβ
∂ξα

∂xµ
∂ξβ

∂xν
. (3.17)

Derivando essa equação com relação a xλ, obtemos:

∂gµν
∂xλ

=
∂2ξα

∂xλxµ
∂ξβ

∂xν
ηαβ +

∂2ξβ

∂xλxν
∂ξα

∂xµ
ηαβ .

Usando agora as relações (3.16) e (3.17), obtemos:

∂gµν
∂xλ

= Γρλµgρν + Γρλνgρµ. (3.18)

Usando a equação acima, podemos verificar que a conexão pode ser escrita em termos das componentes

da métrica como

Γσλµ =
1

2
gσν

(
∂gµν
∂xλ

+
∂gλν
∂xµ

− ∂gµλ
∂xν

)
. (3.19)

A métrica é simétrica, desta forma é garantido que a conexão tem de ser simétrica. A métrica é

usada para medir tempos e distâncias no espaço-tempo e também descrever a geometria desse espaço-tempo.

Seu análogo Newtoniano é o potencial gravitacional Φ. A conexão é obtida a partir de derivadas da

métrica, portanto, seu análogo Newtoniano é a aceleração gravitacional ~g = −∇Φ. Portanto, ela pode

representar a aceleração de uma part́ıcula em um certo espaço-tempo.

3.4.3 Exemplo: Esfera

Para encerrar esta seção, vamos ver como as definições anteriores se aplicam num caso simples.

Vamos considerar uma esfera como na imagem abaixo:
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A partir da figura e dos conceitos apresentados anteriormente, vamos mostrar que os meridianos e

o equador são geodésicas. Em prinćıpio temos que o elemento de linha de uma casca esférica de raio a,

descrita por coordenadas (θ, φ), é:

ds2 = a2(dθ2 + sin2 θdφ2). (3.20)

A partir dessa métrica (dada explicitamente por diag(a2, a2 sin2 θ)), podemos encontrar os valores

da conexão4, sendo que os únicos não nulos são:

Γθφφ = − sin θ cos θ, Γφθφ = Γφφθ = cot θ.

No caso da esfera, a equação da geodésica fica

d2xµ

dλ2
+ Γµαβ

dxα

dλ

dxβ

dλ
= 0,

onde λ é o parâmetro que varia ao longo da curva.

Começando pelo equador, temos que θ é constante e φ varia de 0 a π, de modo que podemos

tomar λ = φ. A componente θ da equação da geodésica fica:

d2θ

dλ2
+ Γθφφ

dφ

dλ

dφ

dλ
= 0− sin θ cos θ × 1× 1 = 0 (se θ = π/2).

Note que apenas o paralelo com θ = π/2 satisfaz a equação da geodésica. Da mesma forma, a validade da

componente φ da equação da geodésica pode ser facilmente verificada.

No caso dos meridianos, θ varia e φ é constante. Podemos tomar, portanto, λ = θ. A componente

θ da equação da geodésica agora é nula para qualquer valor de θ, uma vez que dφ/dλ = 0. O mesmo vale

para a componente φ.

4Por exemplo: Γθφφ = 1
2
gθθ(∂φgθφ + ∂φgθφ − ∂θgφφ) = − 1

2
gθθ∂θgφφ = − 1

2
a−2a22 sin θ cos θ = − sin θ cos θ.
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3.5 Curvatura e as equações de Einstein

Vamos agora discutir o conceito de curvatura e introduzir brevemente as equações de Einstein

sem a presença de matéria.

Matematicamente, dizemos que um espaço é curvo se duas geodésicas que inicialmente eram

paralelas não se mantiverem paralelas. Podemos pensar em uma folha e em uma bola (esfera): se traçarmos

duas geodésicas (retas) na folha, inicialmente paralelas, elas se manterão paralelas, mas se traçarmos duas

geodésicas (grandes ćırculos) na bola, estas irão se cruzar (ver Fig. 3.4).

Figura 3.4: Duas linhas inicialmente paralelas nunca se cruzam em uma superf́ıcie plana. Contudo, duas
geodésicas inicialmente paralelas irão tipicamente se cruzar (ou se distanciar) em uma superf́ıcie com
curvatura.

Sabendo que a curvatura é definida dessa forma, podemos pensar em como ela é sentida ou

medida no espaço-tempo. Assim, vamos imaginar que estamos em um brinquedo tipo “kabum” num

parque de diversões, muito acima da superf́ıcie da Terra. Nesse brinquedo, estamos dentro de uma caixa,

que é liberada do repouso para então descrever um movimento de queda livre. Estamos apenas sob a

ação da força gravitacional do planeta, dessa forma, decidimos fazer um experimento com duas bolinhas

de ping-pong que temos conosco para detectarmos a curvatura causada no espaço-tempo por causa da

gravidade da Terra.

Na ausência de gravidade, sabemos que part́ıculas livres descrevem linhas retas no espaço-tempo,

ou seja, geodésicas. Nosso objetivo é comparar o movimento das bolinhas de ping-pong para obter ind́ıcios

da curvatura. Antes de começarmos o experimento, nos lembramos de que ele não seria posśıvel apenas

usando uma bolinha, temos de ter no mı́nimo duas5. Então, pegamos as duas bolinhas de ping-pong e

posicionamos ambas a uma mesma altura e a uma certa distância horizontal entre si.

O prinćıpio da equivalência nos diz que é imposśıvel distinguir o resultado de qualquer experimento

local em queda livre da situação em que estamos livres da ação da gravidade (no espaço distante, por

exemplo). No entanto, isso só é verdade se nos atemos a pequenas distâncias e intervalos de tempo curtos.

No nosso caso, após um longo tempo, podemos observar que a distância horizontal entre as bolas está

menor. De acordo com a visão Newtoniana, isso decorre do fato de que as bolas de ping-pong são atráıdas

para o centro da Terra, de forma que, no referencial em queda livre, existe uma força resultante ao longo

da direção horizontal. Na visão da relatividade, vimos que, se não houvesse curvatura no espaço-tempo,

5Analogamente, se temos apenas um grande ćırculo na esfera, é imposśıvel dizer apenas analisando essa curva se ela
pertence à esfera ou a um cilindro que tangencia a esfera naquela curva. No primeiro caso (a esfera), aquela geodésica está
em um espaço curvo, no segundo (o cilindro), num espaço plano.
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as duas bolas seguiriam geodésicas que continuariam paralelas uma à outra; como isso não é observado

(em algum momento essas bolinhas vão se encontrar ou até se chocar), esse experimento é um indicativo

da existência de curvatura.

Figura 3.5: Ilustração do experimento mental [24].

Segundo a relatividade geral, a verdadeira manifestação da gravidade está na curvatura do

espaço-tempo, que se expressa como forças de maré (as forças residuais que persistem quando estamos

num referencial em queda livre junto ao corpo).

Vamos considerar um outro exemplo. Imagine agora que coloquemos um robô para que caia

livremente até a Terra. Enquanto o robô cai, existe um observador na Terra que estuda a atuação da força

gravitacional no robô. Esse observador faz um diagrama de forças do robô no referencial terrestre, que

pode ser considerado inercial como uma boa aproximação. O diagrama fica como mostrado na Fig. 3.6.

Figura 3.6: Ilustração do diagrama de forças do robô no referencial da Terra.

A partir dele conseguimos perceber que, como o campo gravitacional não é uniforme, a força

gravitacional aumenta conforme o corpo extenso do robô adentra no campo gravitacional da Terra e se

aproxima da superf́ıcie terrestre; dessa forma, a força nos pés é maior que a força no centro de massa, que
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por sua vez é maior que a força na cabeça. A força nos braços é levemente inclinada pois aponta para o

centro da Terra.

Decidimos então ouvir uma transmissão de rádio do robô: ele foi programado para que, conforme

se aproxima da superf́ıcie terrestre, informe o que o corpo sente. Recebemos a informação de que ele está

sentindo como se estivessem apertando seus braços e como se sua cabeça e seus pés estivessem se separando.

Ao estudar um pouco de F́ısica, decidimos fazer o diagrama de forças por uma nova perspectiva. Mudamos

então para o referencial não inercial atrelado ao centro de massa do robô, e temos como resultado o

diagrama mostrado na Fig. 3.7.

Terra

Figura 3.7: Ilustração do diagrama de forças do robô no referencial de seu centro de massa.

Analisando, então, vemos que o centro de massa deve estar em repouso, com isso tivemos de achar

as forças resultantes nos braços, pés e cabeça do robô. É observado que as forças resultantes nos pés e na

cabeça são iguais em módulo, mas opostas em direção, o que explica por que o robô diz que está notando

um estiramento de seu corpo. Além disso, a resultante em seus braços aponta para o centro de massa, ou

seja, ele sente que seu tronco está sendo apertado. Isso é a ilustração da força de maré num corpo extenso.

Isso é também o que sentiŕıamos, só que em maior intensidade, se cáıssemos radialmente num buraco

negro “pequeno”, até que não suportaŕıamos a dor e eventualmente não sobreviveŕıamos.

Matematicamente, a curvatura é descrita pelo chamado tensor de Riemann, Rαβγδ, que é constrúıdo

a partir de derivadas da conexão (3.19)6. As equações de Einstein, Eq. (2.4), relacionam esse tensor de

curvatura com o conteúdo de matéria presente no espaço-tempo7. No vácuo, onde não existe matéria, as

equações de Einstein se reduzem a

Rβδ ≡ gαγRαβγδ = 0. (3.21)

Esse é o análogo da equação de Laplace para o potencial Newtoniano, válida na ausência de matéria:

6Explicitamente,
Rαβµν = ∂µΓαβν − ∂νΓαβµ + ΓασµΓσβν − ΓασνΓσβµ.

7Nelas, Gαβ = Rαβ − 1
2
gαβR, onde o tensor de Ricci é dado por Rαβ = gγδRγαδβ e o escalar de Ricci é dado por

R = gαβRαβ .
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∇2Φ = 0. Essas são as equações de Schwarzschild conseguiu resolver, no caso particular em que o

espaço-tempo é esfericamente simétrico, levando ao ińıcio dos estudos sobre buracos negros.

3.6 Buracos negros

Vamos agora aplicar o que desenvolvemos até aqui para um dos objetos mais misteriosos do

universo e tema desse texto: buracos negros.

3.6.1 Geometria de um Buraco Negro

Vamos considerar um buraco negro estático e esférico. Neste caso, o espaço-tempo em torno desse

objeto é descrito pela solução de Schwarzschild. Tal solução descreve o campo gravitacional externo a

qualquer corpo esférico e estático, sendo uma boa aproximação para o espaço-tempo externo a estrelas,

como o Sol. Também descreve os buracos negros mais simples da relatividade geral. Um buraco negro de

Schwarzschild é um buraco negro sem carga elétrica ou momento angular. Em coordenadas esféricas, a

métrica de Schwarzschild é dada por:

ds2 = −
(

1− 2GM

c2r

)
(cdt)2 +

(
1

1− 2GM
c2r

)
dr2 + r2(dθ2 + sin2 θdφ2), (3.22)

onde M é a massa do buraco negro. Definimos rs = 2GM/c2 como o raio gravitacional, ou raio de

Schwarzschild.

3.6.2 Horizonte de Eventos

O buraco negro de Schwarzschild é caracterizado por uma região ao seu redor chamada de horizonte

de eventos, que corresponde à esfera de raio r = rs. Esse é comumente chamado de raio do buraco negro,

e define a escala de curvatura nessa geometria.

Em relatividade dizemos que o horizonte de eventos é uma fronteira que separa o que está dentro

do que esta fora, impedindo que haja comunicação do interior para o exterior. Ou seja, tudo que está

dentro do horizonte de eventos não interage mais com os eventos do espaço-tempo fora. Vamos ver como

essa noção surge a partir da métrica (3.22).

Analisando a métrica, notamos que há uma particularidade ou divergência para os valores de

r = 0 e r = rs. A divergência em r = rs deve-se, porém, apenas a uma má escolha das coordenadas.

Vamos analisar isso, mostrando que, por meio de uma mudança de coordenadas, a métrica é regular nessa

superf́ıcie. Para isto, vamos utilizar as coordenadas de Eddington-Finkelstein. Começamos definindo um

r′ como:

r′ = r + rs ln

∣∣∣∣ rrs − 1

∣∣∣∣.
Então, vamos substituir t por v = ct+ r′, portanto ct é

ct = v − r − rs ln

∣∣∣∣ rrs − 1

∣∣∣∣ . (3.23)
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A derivada de t segue a regra da cadeia:

d(ct) =
∂(ct)

∂v
dv +

∂(ct)

∂r
dr.

Seguindo isto e derivando t obtemos:

cdt = dv − 1

1− rs
r

dr.

Agora, elevamos dt ao quadrado e encontramos:

c2dt2 = dv2 − 2dvdr

1− rs
r

+
1

(1− rs
r )2

dr2. (3.24)

Por fim, substitúımos esta última expressão na métrica. Fazendo os ajustes necessários obtemos a métrica

de Schwarzschild nas novas coordenadas, sendo:

ds2 = −
(

1− rs
r

)
dv2 + 2dvdr + r2(dθ2 + sin2 θdφ2). (3.25)

Analisando a métrica nestas novas coordenadas, notamos que r = rs deixou de ser uma singula-

ridade. Além disso, as coordenadas de Eddington-Finkelstein também nos auxiliam a entender melhor

como um buraco negro pode se comportar. Para isto, será preciso estudar o comportamento dos raios de

luz e a estrutura causal desse espaço-tempo.

Vamos considerar raios de luz que se movem radialmente, desta forma dθ = dφ = 0 ao longo de

sua trajetória. E, como vimos, para um raio de luz temos a condição que ds2 = 0 ao longo de sua linha de

mundo. Isto implica que

−
(

1− rs
r

)
dv2 + 2dvdr = 0

ou [
−
(

1− rs
r

)
dv + 2dr

]
dv = 0. (3.26)

Esta equação apresenta três soluções, as quais apresento abaixo:

• Primeira solução: dv = 0. Nesse caso, temos que v é constante. Como v = ct + r′, temos que r′

precisa diminuir à medida que o tempo passa para que v continue constante. Esses raios de luz estão,

portanto, direcionados para dentro do buraco. Se definimos ct̃ ≡ v − r, temos que esses raios de luz

seguirão linhas de mundo retiĺıneas num diagrama ct̃ versus r, fazendo 45 graus com a horizontal.

• Segunda solução: −
(
1− rs

r

)
dv + 2dr = 0. Podemos integrar essa equação, obtendo v(r). Usando a

mesma definição de ct̃ ≡ v − r, encontramos que ct̃ = cte + r + 2rs ln | rrs − 1|. Esses raios de luz

estão direcionados para fora do buraco (ou seja, r aumenta quando t̃ aumenta) se r > rs e para

dentro do buraco (ou seja, r diminui quando t̃ aumenta) se r < rs.

• Terceira solução: r = rs. Nesse caso, dr = 0 e a Eq. (3.26) é válida. Este identifica o horizonte de

eventos.

As soluções dos dois primeiros tipos estão representadas pelas linhas tracejadas na Fig. 3.8. Vemos
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Figura 3.8: Diagrama de Eddington-Finkelstein do espaço-tempo de Schwarzschild. Retirado da Ref. [24].

que os cones de luz ficam cada vez mais inclinados à medida que nos aproximamos do buraco. Um raio de

luz emitido radialmente para fora, dentro da região com r < rs, na verdade converge para dentro, para a

singularidade em r = 0. O caso limite é o próprio raio de Schwarzschild: um raio de luz emitido para fora

em r = rs permanece estacionário ali, sem sair ou entrar. Esse é o horizonte de eventos do buraco negro.

O buraco negro é definido como toda a região interna ao horizonte de eventos.

3.6.3 Singularidade

De forma intuitiva pensamos que uma singularidade no espaço-tempo é um local em que a

densidade e a curvatura tendem a infinito, de forma que toda a massa está localizada em uma região

inimaginavelmente pequena.

O que nos interessa é a singularidade ligada ao buraco negro de Schwarzschild, que está em r = 0

e é coberta pelo horizonte de eventos. A existência da singularidade em r = 0 aponta para uma falha ou

interrupção da teoria da relatividade geral. Tanto a descrição do espaço-tempo como da matéria feita pela

teoria da relatividade não são corretas próximo a uma singularidade.

Para que possamos afirmar que r = 0 é uma singularidade verdadeira, independente do sistema de

coordenadas, é útil construir escalares a partir do tensor de curvatura. No caso da métrica de Schwarzschild,

obtemos, por exemplo,

RµνρσRµνρσ =
48G2M2

r6
. (3.27)

Vemos que diverge para r = 0.

Além disso, estudando o diagrama de Eddington-Finkelstein, vemos que a singularidade em r = 0

não é um ponto no espaço, mas um instante no tempo, e como observado os cones de luz dentro do

horizonte estão inclinado nessa direção, ou seja nenhuma informação sai dali, mas é algo que “ocorre” a

todos os observadores que adentram no buraco negro.



Caṕıtulo 4

A Proposta Avaliativa

4.1 Avaliação da Aprendizagem

No século XX, podemos dizer que muitas pessoas já tiveram acesso ou contato com algum tipo de

avaliação. Os jovens ouvem muito de seus avós que em sua época (século XIX) eles tinham determinados

conteúdos ou cursos nas escolas, e que a forma como se dava a divisão de ensino era diferente. A questão é

que muitos tivemos ou temos experiências com avaliações [?], sejam escolares ou fora do âmbito educacional.

Como alunos temos acesso a elas o tempo todo e a avaliação é uma das grandes preocupações da maioria

que tem de passar por ela. Do ponto de vista pedagógico e refletindo sobre aspectos do processo de

ensino e aprendizagem, a avaliação provavelmente é o ponto em que mais existe necessidade de haver uma

mudança didática.

Na formação dos professores de f́ısica [?] não é diferente. A prova faz parte da carreira acadêmica

dos futuros licenciados e é a principal forma de avaliação para se graduarem. Deveria fazer parte da

formação dos futuros licenciados o questionamento ativo sobre a forma avaliativa atual e comum no meio

de ensino. Infelizmente, os discentes tem como visão de avaliação, principalmente de f́ısica, uma forma de

“cópia e cola” das aulas. Muitos consideram que a prova é aplicação do conteúdo memorizado, porque a

prática docente tem sido dominada por se falar sobre um conceito e simplesmente reproduzi-lo na prova.

Depois da década de 1970, houve uma reforma [?] na organização curricular e nas instituições

escolares, as quais começaram a se preocupar com as questões comportamentais dos professores, ou seja,

as instituições passaram a incentivar uma reflexão sobre o comportamento do professor em sala de aula,

sua postura ao ensinar, e se o professor está dando a devida atenção ao conteúdo ensinado, levando a uma

avaliação mais objetiva, onde se verificava se os alunos alcançaram seus ideais. Dessa forma, limita-se o

exame como apenas parte do processo relacionado à aprendizagem do aluno, e não mais se preocupa com

a avaliação do ensino que foi proporcionado, além de criar o foco de atribuição de notas.

Para sermos diretos, o problema não está diretamente na atribuição de notas aos estudantes, mas

na forma em que utilizamos esse resultado. Não devemos utilizar a nota de forma aleatória ou com o

objetivo de ver se o aluno merece algo ou não, esse tipo de uso fez com que os alunos se preocupem mais

com contas de o quanto precisam tirar num próximo teste para passar do que de fato com o que aquela
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nota deve significar. Devemos estar dispostos a perguntar sobre como ensinar melhor e quais têm sido as

dificuldades dos alunos.

O professor poderia evitar utilizar processos avaliativos como forma de exclusão, deve começar

a incentivar a participação ativa dos estudantes em debates, e incentivar elaborações de novas ideias e

ações. Temos por realidade que as aulas de F́ısica são, em sua maioria, restritas à exposição e focam

em ensinar sobre fenômenos apenas com enfoque na teoria. Existe, em sala, a apresentação de fórmulas

matemáticas sem uma aplicação adequada ou até uma explicação clara sobre as mesmas; o foco é em

representar matematicamente algum fenômeno e o mesmo ser aplicado mecanicamente apenas gravando

as fórmulas.

Esse modo de ensinar e avaliar trouxe grandes problemas para a grande maioria da população

que foi educada dessa forma, e um dos resultados é o pensamento de que a F́ısica é muito dif́ıcil e

incompreenśıvel por uma pessoa qualquer; apenas pessoas consideradas “geniais” têm capacidade de

compreendê-la. Seguindo o racioćınio de que a formação do professor deve ser melhor para que a melhoria

se reflita no Ensino Médio, vamos discutir um pouco sobre os principais significados dados às avaliações

[23], esse são: examinar, medir, classificar e qualificar.

Pensar em avaliação com uma forma de examinar é muito comum para os alunos e professores.

Hoje em dia, os exames escolares são vastamente utilizados como práticas educativas e passaram a ser

amplamente utilizados por serviços públicos como um passo na democratização do Estado e na configuração

de uma sociedade meritocrática; um conhecido exemplo desses tipos de exames escolares como uma prática

nacional de avaliação é o Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa forma, temos aprendido que esse tipo

de avaliação é o melhor, reforçando assim uma cultura popular desses exames.

A segunda visão sobre avaliação é quando essa é usada para medir. Essa forma de uso começou

no século XX, com o objetivo de medir habilidades e aptidões dos estudantes, e essa ideia foi reforçada

pela própria psicologia com a criação dos testes de inteligência para todas as idades. Assim foi criada,

na sociedade, uma busca por testar o conhecimento das pessoas e assim quantificá-las, por exemplo, os

testes de QI (Quociente de Inteligência). Dessa maneira a avaliação acaba sendo reduzida a meramente

medir, ou seja, atribuir um número ao conhecimento de alguém, separando a avaliação de ensinar para

apresentar um resultado. Além disso, a crença subjacente é de que a prova é um instrumento preciso para

medir conhecimento e esquecemos que ensinar e aprender funcionam de forma subjetiva e individual.

Antes de darmos sequência, vamos analisar as consequências da visão de medir [?] para avaliar.

Para começar, podemos perguntar até que ponto é posśıvel medir o conhecimento dos alunos de maneira

precisa e inquestionável. E a resposta é muito simples, pois o processo de avaliação é, por parte dos

avaliadores, um processo que envolve julgar e tomar posições, ou seja, desde a criação das questões até a

correção das mesmas, cada avaliador tem um julgamento diferente e infere notas diferentes. Além disso,

existe o fato de que para o mesmo avaliador as notas podem e costumam variar em momentos de correção

diferentes, em outras palavras, uma nota dada em uma prova hoje não costuma ser a mesma inferida

daqui a quatro meses na mesma prova e pelo mesmo avaliador.

Dessa forma fica clara a subjetividade que faz parte do processo de avaliação, a qual é arbitrária e

individual, e que é imposśıvel evitar a natureza que avaliação tem de não ser exata como uma grandeza
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f́ısica como o comprimento. Mesmo assim, a prova é muitas vezes utilizada com base em uma falsa ideia

de precisão, o que leva alguns professores a, muitas vezes, tomar decisões injustas ou inadequadas para

com os alunos, como uma reprovação ou até mesmo uma aprovação. Essas reflexões são particularmente

importantes quando lidamos com futuros licenciados, os quais vão formar pessoas com todos os tipos de

interesses em diversas áreas de atuação profissional.

Temos em terceiro a ideia de avaliar para classificar, e ela é tão comum quanto o exame, pois

é normal haver classificação de melhor aluno ou pior aluno. Assim, são utilizadas provas que têm o

objetivo de classificar se um estudante tem conhecimentos suficientes para seguir em frente em sua carreira

acadêmica. Elas têm a função também de certificar o aluno, neste caso, o aluno recebe um diploma, ou

certificado, de que esse recebeu uma formação e que nesse quesito o mesmo não precisa mais se submeter

a novas provas, mas devemos ter em mente que o certificado não fornece detalhes sobre os saberes e

competências adquiridos, garante apenas que o aluno tem um conhecimento global para prosseguir na

carreira.

E por último temos a ideia de avaliar para qualificar. A ideia de uma prova inteiramente qualitativa

surgiu para rever todas as outras concepções existentes, e seria esperado por muitos educadores que a

avaliação qualitativa chegasse a ser qualitativa na realidade. Em outras palavras, espera-se que ela se

configure como um modelo de evolução dos outros modelos por ter como caracteŕısticas centralidade em

compreender os processos do aluno e de sua aprendizagem.

É importante pensarmos que o ambiente escolar é um local separado para que se achem diagnósticos

que sejam recursos para orientar, acompanhar e reorientar a aprendizagem dos alunos, parando assim

com uma mera concepção de ter nota para passar pois isso é suficiente. A avaliação deve ter por objetivo

trazer ao conhecimento do professor como de fato está se dando seu trabalho como educador, e faz parte

das caracteŕısticas de uma avaliação qualitativa tornar o educador consciente da subjetividade no ensinar,

a fim de que sejam levadas em consideração as diferenças de cada um. O conhecimento não deve ser

meramente medido sem que a nota tenha uma relevância para o aprendizado significativo, ou seja, a

nota não deve simplesmente caracterizar um aluno como se fosse seu valor, mas ser um meio a mais para

melhorar o processo de ensino-aprendizagem.

Temos a seguinte citação de Cunha para que possamos compreender um pouco de tudo o que

foi dito, mas para o ambiente universitário, o qual deve levar em consideração toda a discussão sobre a

avaliação [23]:

“A compreensão de que a concepção de conhecimento preside a definição da prática pedagógica

desenvolvida na Universidade foi muito importante para ultrapassar a análise simplista,

realizada sobre as regras didáticas aplicadas ao ensino superior. Compreender que ensinar e

aprender estão alicerçados numa concepção de mundo e de ciência facilitou uma visão mais

global e elucidativa, especialmente numa época em que a supremacia da ciência tem sido

amplamente reconhecida.” (p. 17)

A aprendizagem do aluno, considerando toda a sua cognição, deve ser vista como [25]:

“Um processo cont́ınuo de elaboração de relações entre conhecimentos anteriores dos alunos e
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as novas informações que são disponibilizadas no processo de ensino.” (Ensino de F́ısica, cap.

6)

E essa forma de aprendizagem cabe ao professor disponibilizar para seus alunos, pois o educador

tem como papel mediar e facilitar o processo de aprender. E, com relação direta a isso, deve assumir

a avaliação com o objetivo de fazer um acompanhamento da aprendizagem dos estudantes de forma a

compreender as dificuldades e os avanços dos mesmos. Dessa forma, avaliar perde o papel de ser parte

num processo excludente e passa a ter um caráter de investigação, ou seja, visa a compreender os “erros”

e “acertos” dos discentes para uma melhoria direta dos processos de ensino envolvidos.

Espera-se que essa base teórica possa vir a contribuir para novas práticas avaliativas em diversas

áreas, principalmente a F́ısica, que ponham em prática as propostas da BNCC expostas na introdução, ou

seja, além de visar a aprendizagem de conteúdos conceituais, também terão por finalidade o desenvolvimento

de habilidades e atitudes que vão envolver valores e posturas éticas mais apropriadas. É importante

desenvolvermos instrumentos que possibilitarão, por exemplo, autenticidade ao pensamento do estudante,

em outras palavras, eles criarão ńıveis de compreensão e elaboração autenticamente novos.

Podemos então citar que [25]:

“Elaborar os modos necessários para a implementação de uma avaliação com essas caracteŕısticas

e que esteja voltada para a compreensão da ciência e para a ação participativa e cŕıtica dos

alunos requer, sobretudo, mudanças em nossa preparação como professores.”

Partindo de todo esse estudo sobre o processo avaliativo, foi proposta uma avaliação diferenciada

para os alunos em formação de Licenciatura em F́ısica, cursando uma disciplina introdutória de Relatividade,

com o intuito de aplicar esses prinćıpios avaliativos.

4.2 A avaliação proposta

Para que exista uma avaliação da aprendizagem significativa deve existir professores dispostos a

levar em consideração a diversidade de realidades que estão presentes na sala de aula e dispostos a mudar

suas metodologias de ensino caso preciso. E é seguindo essa linha de racioćınio que foi então proposta

uma avaliação diferenciada para os alunos da disciplina de “Introdução à Relatividade e ao Seu Ensino”,

de forma que possa ser de fato avaliada a aprendizagem dos mesmos.

4.2.1 A disciplina e o ambiente

A avaliação aqui proposta foi aplicada no segundo semestre de 2019, na primeira turma da

disciplina de “Introdução à Relatividade e ao Seu Ensino”, ministrada no Instituto de F́ısica da UFF.

Trata-se de uma disciplina optativa, de carga horária de 60 horas, com os seguintes objetivos:

“Oferecer ao estudante de Licenciatura em F́ısica uma visão aprofundada da teoria da relativi-

dade restrita e uma introdução conceitual à teoria da relatividade geral, além de fomentar

discussões sobre métodos de ensino relevantes a ńıvel de Ensino Médio.”
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A disciplina exige como pré-requisito apenas as disciplinas de F́ısica II (Eletromagnetismo) e

Álgebra Linear, de forma que estudantes em várias etapas do curso podem cursa-la. Além disso, apesar

de ter como foco estudantes de Licenciatura, está aberta também a estudantes de Bacharelado em F́ısica.

No segundo semestre de 2019, a composição da turma foi de 12 estudantes, sendo 8 da Licenciatura

e 4 do Bacharelado. Havia estudantes desde o terceiro até o último semestre do curso, possuindo, portanto,

uma base bastante diversa de conhecimentos prévios. Desses 12 alunos, 10 participaram ativamente da

discussão sobre o texto e entregaram os exerćıcios propostos, estes compuseram 20% da nota final dos

estudantes.

4.2.2 Descrição da avaliação

A avaliação foi pensada com o objetivo de fixar o conteúdo e avaliar o aprendizado e as dificuldades

dos estudantes envolvidos sobre conceitos importantes de relatividade e buracos negros. Além disso, foi

tida a preocupação de fazer com que a avaliação fosse diferenciada. Essa se deu a partir da tradução e

adaptação do prólogo do livro “Black Holes and Time Warps”, de Kip Thorne [21], a partir do qual foi

feita uma tradução com uma linguagem simples.

Essa avaliação teve como motivação proporcionar aos alunos uma visão sobre os buracos negros

mais ilustrativa e menos abstrata. A linguagem menos técnica torna a leitura mais prazerosa ao estudante

e mais simples de assimilar com alguns conhecimentos da vida. Dessa forma, os estudantes tiveram acesso

a um texto explicativo visando que os mesmos fossem capazes de assimilar o que viram em sala de aula

com ilustrações e um texto de divulgação sobre o assunto. Além disso, o texto escolhido se destaca

em outro aspecto: embora não contenha linguagem técnica, as informações quantitativas apresentadas

estão tecnicamente corretas, sendo baseadas em cálculos (uns mais simples, outros mais complexos) em

relatividade geral. Isso também permite a avaliação de conhecimentos mais técnicos do estudante, mas

inseridos em um contexto lúdico.

Foram elaboradas 20 questões, as quais eram propostas a partir do texto e do conteúdo trabalhado

na disciplina, e dessas 20 questões os estudantes poderiam escolher apenas 12 para responder. É interessante

analisarmos as questões escolhidas e aquelas que foram evitadas pela maior parte dos estudantes: isso

possibilita ao professor perceber com que conteúdos os alunos estavam mais à vontade. Essas respostas

foram corrigidas e analisadas; a análise será apresentada na próxima seção. Além disso, à avaliação foi

atribúıdo um valor para que esse contasse para a média do estudante na disciplina. Acredita-se que, dessa

forma, foi posśıvel retirar a visão que os estudantes têm sobre avaliação como sendo um teste e englobamos

o avaliar como examinar, medir e qualificar.

A avaliação aqui proposta inclui aspectos quantitativos t́ıpicos das noções descritas até agora;

por exemplo, uma nota é atribúıda ao estudante no final e busca-se examinar tecnicamente o grau

de consolidação dos conhecimentos ensinados. Porém, a proposta também busca incorporar aspectos

qualitativos e democráticos; por exemplo, o estudante, podendo escolher as questões que irá responder, tem

a liberdade de optar por questões mais fáceis ou se propor questões mais desafiadoras. Além disso, muitas

questões não possuem uma resposta que possa ser dita “a correta”, podendo ser abordadas de formas

diversas. Por fim, o texto em si só contribui para a aprendizagem, uma vez que, como dito anteriormente,



32

traz para o ńıvel concreto os conceitos mais abstratos discutidos em sala.

4.2.3 Análise das respostas obtidas

Analisamos, a seguir, as respostas dadas pelos estudantes para as questões propostas. Os alunos

são identificados pelo śımbolo An, com n indo de 1 a 10. Damos exemplos representativos de respostas

comuns e destacamos pontos que possivelmente não ficaram tão claros e mereceriam maior discussão.

Lembramos que os estudantes precisavam responder apenas 12 das 20 questões propostas.

BLOCO 1

Questão 1. Ao se aproximar de Hades, Kares coloca a nave em uma órbita circular. Quais

são as vantagens disso?

10/10 alunos responderam esta questão. Esta é uma questão simples, que envolve conhecimentos prévios

básicos de Mecânica.

Exemplos:

A1: “Mantendo uma distância constante do buraco negro, não haverá aumento das forças

de maré sentidas pela tripulação, algo que uma órbita eĺıptica poderia causar. Além disso,

pode-se economizar combust́ıvel, pois os motores podem ser desligados.”

A2: “A principal vantagem é não se colocar em uma trajetória radial e ser sugado pelo buraco

negro. Estando em órbita circular é posśıvel calcular o peŕıodo orbital, a circunferência da

órbita e, com posse dessas informações, é posśıvel calcular a massa do buraco.”

Todos os alunos responderam mais ou menos nessas linhas. Na resposta de uma aluna, foram notadas

algumas deficiências em conceitos básicos de Mecânica:

A10: “Na órbita circular, há sempre uma força centŕıfuga acelerando o corpo radialmente para

fora, que se anula com a força centŕıpeta, responsável por atrair o corpo para o centro da

órbita. Como o cario da órbita é constante, o corpo entra em movimento uniforme. O que,

nesse caso, implica na nave não ser diretamente sugada radialmente pelo buraco negro.”

Questão 2. Que evidências da presença de um buraco negro a equipe busca em suas ob-

servações eletromagnéticas?

9/10 alunos responderam esta questão, que se baseava na interpretação do texto à luz dos seus conheci-

mentos de Eletromagnetismo.

A3: “As moléculas de gás, quando atráıdas por um buraco negro, vibram e colidem umas com

as outras e isso resulta na emissão de ondas eletromagnéticas, que possuem um comprimento

de onda grande quando longe e curto quando perto.”

A4: “Uma das evidências é a absorção da luz.”

Questão 3. Explique o que é o horizonte de eventos de um buraco negro (se posśıvel, com

aux́ılio de um diagrama de Eddington-Finkelstein).
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7/10 responderam esta questão, mas só 4 fizeram referência ao diagrama de Eddington-Finkelstein.

Exemplos de (trechos de) respostas são:

A1: “É o “limite”, a superf́ıcie na qual, abaixo dela, nada pode escapar do buraco negro, pois,

para isso, deveria ter velocidade maior que c.”

A2: “O horizonte de eventos é uma região no espaço-tempo que delimita um buraco negro.

A partir desta fronteira, eventos antes dela não podem ser observados e eventos depois dela

podem.”

A6: “(...) Qualquer coisa que adentre o horizonte de eventos terá seu cone de luz cada vez

mais inclinado para dentro do buraco negro, mais inclinado para a singularidade. De forma

que o futuro desse objeto estaria preso no buraco negro.”

Questão 4. Verifique que a massa de Hades é de cerca de 10 massas solares, a partir dos

dados fornecidos para a circunferência e o peŕıodo da órbita da nave. [l. 52-57]

9/10 alunos responderam esta questão, que é uma aplicação simples da lei de Kepler.

Questão 5. A partir da massa de Hades, calcule o raio de Schwarzschild desse buraco negro

e verifique que a circunferência do horizonte deve ser de aproximadamente 185 km.

9/10 alunos responderam esta questão, que se baseia numa aplicação simples da definição do raio de

Schwarzschild.

6. Explique qualitativamente (e, se posśıvel, quantitativamente) o resultado do experimento

de Arnold [l. 126-142]

4/10 alunos responderam esta questão. Exemplos de respostas são:

A2: “Conforme Arnold se aproxima do buraco, ele experimentará interações gravitacionais

cada vez mais intensas, isto é, ele será acelerado cada vez mais em direção ao buraco. Devido

ao efeito Doppler relativ́ıstico, esses sinais emitidos através do raio laser, que a prinćıpio estão

na frequência de luz verde, vão sendo desviados para o vermelho. (...) Conforme Arnold se

aproxima do buraco, mais intensa torna-se a atração gravitacional, desta forma o laser emitido

gasta ainda mais energia para livrar-se da interação, indo assim da frequência verde para ondas

de rádio, até cessar, no momento que Arnold cruza o horizonte de eventos.” [Nenhum cálculo

foi feito.]

A5: “O resultado do experimento de Arnold se dá devido ao efeito Doppler, uma vez que

o robô caracteriza uma fonte de luz em movimento, o sinal captado pela nave sofrerá um

desvio para o vermelho, já que Arnold está se afastando” [O aluno então calcula, a partir da

informação de que, em t = 10s a velocidade do robô inferida pela equipe era de 530 km/s, qual

foi o comprimento de luz detectado. Mas não interpreta (que cor era?), nem relaciona com a

distância de queda.]

Questão 7. O diagrama abaixo mostra a trajetória de queda de Arnold e alguns dos sinais

emitidos por ele. Conecte o diagrama com a descrição do texto: que elementos do texto

podem ser entendidos com base nesse diagrama?

8/10 alunos responderam esta questão. Exemplos:



34

A5: “Pelo diagrama é posśıvel ver que a partir da passagem de Arnold pelo horizonte de

eventos os sinais eletromagnéticos enviados por ele jamais chegam ao observador na nave.

Também é posśıvel inferir através do diagrama o desvio para o vermelho ocorrido nos sinais,

uma vez que o peŕıodo de chegada dos sinais na nave aumenta. Dá pra notar que a curva

que representa o sinal eletromagnético varia sua forma à medida que se aproxima do buraco

negro.”

A9: “A aceleração de Arnold pela gravidade do buraco pode ser vista em sua linha de mundo

curva, as linhas que saem da linha de mundo de Arnold são as linhas de mundo dos feixes

enviados por ele, podemos perceber que as linhas enviadas mais próximas do horizonte demoram

mais tempo para chegar ao observador e isso se traduz nos desvios para o vermelho encontrados.

O fato de Arnold parecer estar congelado também é mostrado no diagrama, há um feixe sendo

enviado no momento em que Arnold atravessa o horizonte de eventos e esse feixe nunca chegará

ao observador, logo eles nunca saberão, por meio das informações do feixe, se Arnold um dia

atravessou ou não o horizonte de eventos, qualquer informação enviada após o caminho será

perdida para sempre.”

Questão 8. Usando fórmulas Newtonianas, estime a diferença entre a aceleração gravitacio-

nal nos seus pés e na cabeça, tanto na Terra quanto nas órbitas (de 100.000 km, 50.000 km

e 20.000 km de circunferência) descritas no texto (vide l. 167-175).

4/10 alunos responderam essa questão.

A5: Calculou diretamente a aceleração pela fórmula Newtoniana a = GM/r2 e calculou a

diferença entre os pés e a cabeça. Obteve o valor correto para a Terra, mas por erros de conta

obteve valores 10 ordens de magnitude maiores que os descritos no texto. A3 usou a fórmula

Newtoniana para a força de maré F = 2GMm∆r/r3. Também obteve o valor correto para a

Terra, mas usou a massa da Terra nos cálculos sobre Hades, obtendo valores muito diferentes

daqueles presentes no texto. Notou-se uma falta de senso cŕıtico com relação à resposta obtida

por esses alunos.

A7: Obteve a fórmula Newtoniana para forças de maré e o valor correto para a Terra, mas em

vez de estimar os valores para Hades, usou diretamente as informações do texto. A10 tentou

fazer uma expansão em Taylor da diferença das acelerações, mas errou o cálculo. Nenhum dos

quatro alunos acertou essa questão, que era uma questão simples, exigindo apenas conceitos

básicos de Mecânica e atenção ao cálculo.

Questão 9. Explique a relação entre as forças de maré e a curvatura do espaço-tempo.

7/10 alunos responderam essa questão. Exemplos:

A3: (parcial) “A intensidade da gravidade é proporcional ao inverso da distância ao quadrado

(segundo a lei da gravitação de Newton), logo quanto mais perto do corpo mais intensa será a

força da gravidade, pela relatividade isso quer dizer que maior é a deformação do espaço-tempo”
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Nota-se nesta e nas outras respostas que os alunos não entenderam bem a lição do prinćıpio da equivalência,

que revela que a força gravitacional tem apenas uma existência relativa, uma vez que pode ser anulada

por uma escolha espećıfica de referencial. Por outro lado, as forças residuais (chamadas forças de maré),

que permanecem mesmo num referencial localmente inercial, são a verdadeira manifestação da gravidade

e, em relatividade geral, estão associadas à curvatura do espaço-tempo.

Questão 10. Calcule o tempo necessário para Arnold ir do horizonte de eventos até a

singularidade de Hades. (l. 196-199)

1/10 aluno respondeu esta questão.

A2: Supondo que ao cruzar o horizonte de eventos Arnold atinja a velocidade da luz, temos

que c = rg/∆t→ ∆t = rg/c ≈ 10−4s.

A resposta correta a esta questão envolve a equação da geodésica. Por outro lado, a estimativa do aluno

pode ser vista basicamente como um exerćıcio de análise dimensional e fornece a ordem de magnitude

correta, além de ser consistente com o fato de que o tempo é proporcional à massa do buraco.

Questão 11. A partir dos dados fornecidos no texto, estime a velocidade média da nave

entre Hades e Sagittario. (l. 224-231)

6/10 alunos responderam essa questão. 3 alunos desprezaram a informação sobre a aceleração e usaram a

relação de dilatação temporal, que relaciona o tempo na Terra e o tempo na nave (para a nave se movendo

a velocidade constante) para obter uma estimativa para a velocidade, que é muito próxima à da luz. Dois

alunos estimaram a velocidade usando a fórmula v = ∆s/∆t, uma vez que possúıam informação sobre a

distância entre Hades e Sagittario e o tempo que a viagem levava na Terra. A resposta também é muito

próxima da velocidade da luz. Por fim, um aluno tentou levar em consideração a informação sobre a

aceleração, mas, usando a fórmula não relativ́ıstica para o movimento uniformemente acelerado v = a∆t,

obteve uma velocidade superior à da luz. Segue dizendo que, como a velocidade não pode superar a da

luz, deve ser muito próxima da última. Embora o aluno não tenha sabido usar os conceitos de aceleração

em relatividade restrita, pelo menos teve uma percepção cŕıtica do seu resultado.

BLOCO 2

Questão 1. Explique o que há de especial com as órbitas com 3 e 1,5 vezes a circunferência

do horizonte.

9/10 alunos responderam esta questão. Alguns alunos deram respostas baseadas apenas nas informações

do texto, outros incorporaram os conceitos de última órbita circular estável e órbita fotônica, discutidos

em sala.

A5: “A partir de 3 vezes o horizonte de eventos, a força da gravidade é superior à força

centŕıfuga do movimento circular, sendo necessário aumentar a velocidade da órbita para não

cair diretamente no buraco. Porém há um limite na velocidade da nave (que é a velocidade da

luz), que restringe órbitas próximas a 1,5 vezes o horizonte de eventos.
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A7: “(...) Já a órbita de 1,5 vezes a circunferência do horizonte é conhecida como órbita

fotônica, pois somente com a velocidade da luz será posśıvel orbitar tão perto. Vale comentar

que, dependendo do parâmetro de impacto, a órbita fotônica se torna instável, culminando na

fuga do raio de luz ou seu colapso no buraco”

A9: “A órbita de 1,5 vezes a circunferência do horizonte é a órbita fotônica, onde a velocidade

necessária para que as part́ıculas entrem em órbita se aproxima muito da velocidade da luz,

fazendo com que apenas part́ıculas sem massa possam circular neste local. Não há órbitas

estáveis entre 1,5 e 3 vezes, logo qualquer objeto em órbita ali ao sofrer uma mı́nima alteração

em sua velocidade pode ser acelerado em direção ao buraco, a partir de 3 vezes o raio de

Schwarzschild há infinitas órbitas estáveis. Entre o raio de Schwarzschild e a órbita fotônica

não há órbitas posśıveis, para uma part́ıcula estar ali ela deveria ter uma velocidade superior a

velocidade da luz, o que é imposśıvel.”

Questão 2. Que novo problema surge em Sagittario que impede o viajante de se aproximar

do horizonte? Por que esse problema não estava presente na viagem a Hades?

5/10 alunos responderam esta questão, que era uma questão simples de interpretação do texto. Exemplo:

A10: “O fato de que ele não pode se aproximar mais do que 1,5 vezes o raio do horizonte de

eventos, pois para fazer isso de forma segura, por órbita circular, teria que atingir velocidade

superior à da luz. O mesmo não aconteceu em Hades pois sua massa é muito menor e,

consequentemente, seu raio, de forma que o efeito da força de maré impediu a cápsula de até

mesmo se aproximar dessa órbita mı́nima.”

Questão 3. Calcule a densidade efetiva (massa dividida pelo volume do horizonte de eventos)

de Sagittario e Gargantua e compare com aquela da água e com aquela de Hades. Podemos

dizer que um buraco negro é um objeto “denso”?

5/10 alunos responderam esta questão, cometendo alguns erros de conta (exceto A9, que respondeu

corretamente). Mas a conclusão importante estava presente:

A1: “Por mais que Hades e Sagittario sejam bem densos, isso não é regra para os buracos

negros: Gargantua não é nem um pouco denso.”

Questão 4. O diagrama abaixo mostra algumas trajetórias de raios de luz que sáıram de

uma estrela e chegaram até você, sendo defletidos pela gravidade do buraco. Explique por

que você observará múltiplas imagens dessa mesma estrela e identifique a direção de cada

uma dessas imagens.

8/10 alunos responderam esta questão, a maior parte corretamente, embora apenas dois tenham desenhado

a posição das imagens.

A8: “Os feixes que saem da estrela vão em vários sentidos, os que passam exatamente pela

órbita fotônica ficam presos ali, porém como é uma órbita instável, o feixe pode dar algumas

voltas e depois escapar. Os feixes que passam próximos, mas um pouco para fora dessa órbita,

conseguem escapar apenas tendo seu caminho desviado. O que acontece é que como vários
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feixes têm seu caminho desviado, chegam várias imagens em lugares diferentes, dando esse

efeito de múltiplas imagens.”

A9: “Nós sempre enxergamos a luz como se ela estivesse sendo emitida em linha reta e por isso

vemos várias imagens da mesma estrela, não podemos perceber que a luz está sendo deformada

pela curvatura do espaço tempo ao redor do buraco negro então quando ele passa na frente da

estrela sua imagem é transformada em múltiplas imagens distorcidas ao redor dele.”

Questão 5. A figura abaixo mostra a trajetória de alguns raios de luz que chegam até você

quando você se encontra a 1,5 vezes a circunferência do horizonte de um buraco negro. Que

parte do céu estará iluminada e que parte você verá coberta pela escuridão?

4/10 alunos responderam esta questão, dois deles de forma pouco precisa, como:

A3: As laterais e atrás do observador que se encontra de frente para o buraco negro, todo o

resto é escuridão.

As duas outras respostas foram mais precisas, uma delas contando com aux́ılio de um desenho. Exemplo:

A9: A metade esquerda do céu estará escura enquanto na metade direita o céu estará

completamente iluminado, tanto pela luz das galáxias distantes quanto com a luz das estrelas

atrás do buraco que estarão cada vez mais deformadas conforme sua órbita diminui.

Questão 6. Usando seus conhecimentos sobre a métrica de Schwarzschild, deduza por que a

razão entre a variação na circunferência e a variação na distância radial se comporta como

indicado no texto (vide l. 336-345), assinalando uma ruptura com a geometria euclidiana.

Apenas 1/10 aluno respondeu esta questão, mas de forma bastante incompleta.

Questão 7. Explique qualitativamente (e, se posśıvel, quantitativamente) por que ocorre

uma mudança no comprimento de onda da luz das estrelas quando observadas nas proximi-

dades do horizonte do buraco. (l. 360-364)

4/10 alunos responderam esta questão, mas de forma superficial.

A5: Devido à intensa distorção do tecido do espaço-tempo nas proximidades do horizonte de

eventos, o tempo se altera causando o desvio para o azul, tornando a radiação mais energética

próximo do buraco negro.

Questão 8. Explique o resultado do experimento relatado nas linhas 382-390: por que a

velocidade da luz medida na cápsula é sempre a mesma?

5/10 alunos responderam esta questão. Apenas um mencionou o prinćıpio da equivalência, ponto chave

desta questão.

A7: “Pois o referencial está em queda livre, então segundo o prinćıpio da equivalência, é

equivalente eu estar em um referencial em queda livre ou estar em um referencial inercial

nos moldes da relatividade restrita. Desta forma a velocidade da luz é a mesma em qualquer

referencial inercial, esse é o segundo postulado de Einstein no contexto da relatividade restrita”
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Questão 9. Por que dois buracos negros sem rotação podem produzir um com rotação?

4/10 alunos responderam esta questão. Apenas duas comentaram sobre conservação do momento angular.

A1: Dois buracos negros, mesmo que não girantes, quando estão próximos, começam a se

aproximar, ambos espiralando por causa da interação gravitacional. Assim, quando se fundem,

o novo buraco negro pode girar, por conta do movimento espiralante anterior”

4.2.4 Percepção dos alunos sobre a avaliação

Apenas dois alunos deram suas opiniões sobre a avaliação, respondendo ao questionário de avaliação

(ver Apêndice):

A7: Muito/Médio/Grande

“Achei uma experiência inovadora de aprendizado, comparado com os métodos de ensino e

aprendizagem vigentes no ensino de ciências tanto no ensino médio quanto no ensino superior.

O texto apresenta uma leitura prazerosa, com uma linguagem bem acesśıvel. Pelo fato do

estudo dos buracos negros exigirem uma grande abstração dos alunos, a proposta do texto é

ótima, pois ele dá uma ‘visão’ de um buraco negro para seu leitor.”

A9: Muito/Médio/Grande

“Acredito que a escolha do texto foi muito boa, já que ele não é um texto formal de ensino,

mas mesmo assim possui muita informação relevante. As melhores questões foram as de

demonstração, pois elas me fizeram prestar atenção nos dados informados e poder pôr em

prática o que foi aprendido.”

E um comentário pessoal da professora responsável pelo curso é:

“Embora nem todos os alunos tenham respondido ao questionário, percebeu-se que a avaliação foi

bem recebida e que os alunos, em geral, dedicaram um tempo e energia razoáveis à sua realização. Além

disso, ela cumpriu bem o papel de me permitir diagnosticar a aprendizagem dos alunos e possivelmente

reorientar a minha prática de ensino em semestres futuros.”

4.2.5 Considerações sobre a análise

Acima foram apresentadas todas as perguntas feitas com relação ao texto e com o conteúdo

estudado em sala de aula. Há muitas perguntas referentes à relatividade e aos buracos negros, contudo,

foram propostas algumas perguntas que faziam com que o estudante lembrasse conceitos de outras

disciplinas, como Mecânica Clássica.

Essas perguntas, de acordo com a professora da disciplina, que mesclam com outras áreas, foram

propositais, para que o aluno refletisse sobre como a ciência está interligada. Infelizmente, os estudantes

estão acostumados a se preocupar em passar e se sentirem livres de determinada matéria, portanto, o

objetivo foi mostrar que todo o conhecimento é reutilizado, ou seja, nenhum conhecimento obtido no

ńıvel médio ou básico deve ser descartado; é importante transmitir que cada passo no conhecimento é

importante para temas futuros.
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Nas demais questões, de acordo com a professora Raissa, cada uma foi pensada com o objetivo

de proporcionar um retorno de o que cada estudante de fato assimilou. Temos algumas perguntas que

exigiam respostas diretas e imparciais; responder essas perguntas costuma ser um processo mais mecânico,

contudo, até nelas devemos procurar trazer reflexão por parte dos alunos. Por exemplo, ao pedir que os

alunos mostrassem que a massa do buraco negro, cujo o nome é Hades, é de aproximadamente 10 massas

solares, dado que estava no texto, fazemos com que reflitam sobre forças, sobre a terceira lei de Kepler e

assim o estudante fica ciente de como os dados e os conhecimentos estão muito mais acesśıveis do que

imaginavam.

Levamos também o aluno a pensar em questões com perguntas reflexivas ou perguntas que

buscam a explicação detalhada sobre determinado assunto. Por exemplo, pedir explicações sobre como se

interpreta o diagrama de Eddington-Finkelstein, ou pedir a explicação de um determinado fenômeno. Dessa

forma, buscamos incentivar um pensamento cŕıtico ou curioso sobre um determinado tema e conseguimos

identificar se o estudante de fato compreendeu determinada abstração, concepção.

Como o pesquisador e especialista em psicologia educacional David Ausubel (1918-2008) dizia, o

conhecimento que trazemos na bagagem da vida permite aprender significativamente. Só sabemos que

aprendemos algo de forma significativa se soubermos explicar para outra pessoa e transmitir coerentemente

a ideia. Segundo o mesmo pesquisador, quanto mais conexões fizermos em nossa cabeça sobre o assunto e

mais formos estruturando e melhorando as mesmas, teremos de fato uma aprendizagem significativa. Em

outras palavras, a partir de um conhecimento prévio ou muito básico do dia-a-dia, podemos conectar a

ideia com novas explicações e novas descobertas, formando um conceito sólido sobre determinado assunto.

Seguindo esta linha de pensamento, a avaliação está consistente em procurar saber se o estudante

de fato aprendeu determinado assunto. Com conhecimentos prévios de movimento e movimento relativo,

o mesmo pode chegar a conclusões e explicações importantes, como o efeito Doppler e o desvio para o

vermelho. E, a partir de suas respostas, explicações ou demonstrações, sabemos se o estudante de fato

soube construir uma linha de racioćınio construtiva que proporcionou o efetivo aprendizado. Caso seja

notada uma deficiência na aprendizagem, então, o professor responsável terá de avaliar onde está o erro e

ver como pode corrigir.

É preciso esclarecer que, nem sempre, e podeŕıamos dizer que na maioria das vezes, o motivo não

costuma estar relacionado com o professor atual, mas pode ser de conexões mal estruturadas por parte do

aluno por causa de deficiências anteriores em sua formação Encontrar a causa da deficiência de conteúdo

em um certo aluno não é fácil, provavelmente a conversa e a investigação pessoal devem ser priorizadas

para que se saiba a realidade do aluno, para então ser inferido se o deficit é devido ao método do professor

ou devido ao background do aluno.

De fato, essa avaliação traz caracteŕısticas que possibilitaram à professora responsável inferir como

estava se dando o ensino e a aprendizagem dos estudantes, logo, como estavam seus conhecimentos acerca

de assuntos importantes e espećıficos. Uma concepção importante acerca da motivação das perguntas

da avaliação proposta é que foram motivadas a partir de conceitos básicos que o estudante deve de fato

aprender sobre tais assuntos. São definições básicas que o estudante deve guardar para sua sequência no

ensino e em sua carreira.
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A partir da correção das respostas dos alunos foram observadas algumas concepções interessantes.

Primeiro, para uma única pergunta os estudantes tentavam resolvê-las de formas diferentes. Por exemplo,

a questão 1 do primeiro bloco teve, ao menos, cinco pontos de vistas diferentes, como cones de luz e

força centŕıpeta com força gravitacional. Isso reforça a ideia de que a avaliação é subjetiva tanto para os

professores quanto, em alguns casos, para os alunos. Contudo, para os alunos a subjetividade foi permitida

pela professora para que tornasse a forma de avaliar com caracteŕıstica qualitativa.

Tivemos também, como exemplo, respostas mal formuladas a tal ponto que as mesmas se tornam

erradas e não só incompletas. Isso é interessante porque nos leva a pensar sobre o que deveria ser feito

nesses casos; em particular, pode ser postura do professor tornar o erro consciente ao seu aluno para que

o mesmo se corrija e reflita sobre seus conceitos mal formulados.

Em teoria, como parte do processo ensino-aprendizagem, é importante fazer com que o aluno

tenha como rotina em sua vida a autorreflexão. Isso ajuda o próprio aluno a ser independente para poder

prosseguir com sua carreira, na universidade, no mestrado e assim por diante, de forma que venha a ser

mais autossuficiente em seus estudos.

Além de o profissional, o aluno, ter como caracteŕısticas a autocŕıtica, ao se colocar em posição de

docente, deve ter como outra principal caracteŕıstica o domı́nio do conteúdo a ser ensinado [?]. Dessa

forma, segundo André Martins e Carvalho [25], o saber avaliar se torna mais completo, tornando o

ensino-aprendizagem mais efetivo. Em outras palavras, o saber avaliar deve seguir o domı́nio do tema, para

que o conteúdo seja ensinado adequadamente e seja devidamente avaliado. Sem dúvidas, uma disciplina

que avalia bem seus alunos em formação proporciona ao professor formador uma ampla visão sobre as

dificuldades que seus discentes estão enfrentando.

Em segundo lugar, foi percebido que os alunos muitas vezes ignoram o que está sendo pedido, ou

simplesmente pulam uma parte da pergunta por não saber responder ou não saber interpretar o que está

sendo pedido pelo professor. Por exemplo, na questão 3 do bloco 1, poucos consideraram o pedido para que

se usasse o diagrama de Eddington-Finkelstein, o resto respondeu de forma superficial e desconsiderando

tal diagrama. A superficialidade é uma terceira observação, algumas das respostas estão incompletas ou

pouco desenvolvidas.

A superficialidade pode ser consequência de um leque de causas. Pode ser, por exemplo, falta de

domı́nio ou de uma aprendizagem significativa por parte do aluno em determinado conceito, ou achar óbvio

demais a única frase que escreve, como se fosse autoexplicativa. Infelizmente, a maioria dos estudantes

de f́ısica, incluindo os que cursam a licenciatura, apresentam grande dificuldade em produzir materiais

escritos ou que exigem explicações mais detalhadas e bem desenvolvidas acerca de determinado fenômeno

f́ısico. Não é comum os próprios alunos do curso procurarem se envolver com disciplinas que os ajudem a

solucionar esse problema, e os alunos de licenciatura, os quais têm acesso a esse tipo de prática, muitas

vezes não a levam a sério. Dessa forma, é intŕınseco à maioria uma forte dificuldade em se expressar ou em

apresentar questões discursivas bem explicadas ou desenvolvidas, optando por apresentar uma resposta

curta e incompleta.

Ao final do teste foram propostas duas perguntas, com o objetivo de entender o que os alunos

acharam de fazer aquela avaliação diferenciada. Apenas dois responderam e a professora comentou sobre
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essas duas únicas respostas e sobre o que a mesma conseguiu extrair da avaliação. Percebe-se com isso

que uma avaliação diferenciada pode trazer grandes benef́ıcios, de fato, para os alunos e para o professor.

Esse tipo de avaliação, de acordo com as respostas da professora e dos alunos, se mostrou eficiente para

que a professora tivesse mais conhecimento sobre as dificuldades dos alunos e para que refletisse sobre sua

didática educacional. E foi ótima para os alunos poderem tirar um pouco o peso de uma prova com o

objetivo apenas de medi-los, mas terem acesso a uma avaliação que vai além disso, uma avaliação que se

preocupa em dar prazer ao aluno e a fazê-lo pensar e refletir sobre sua aprendizagem.



Caṕıtulo 5

Conclusão

Para fins educacionais e de formação de professores de ensino médio, foi apresentada neste trabalho

uma visão sobre o conteúdo considerado fundamental sobre relatividade geral com abrangência sobre

buracos negros. Como conteúdo previsto no curŕıculo mı́nimo para estudantes de ńıvel médio, é de

responsabilidade dos cursos de formação do professor de f́ısica, ao menos, disponibilizarem uma disciplina

sobre o assunto. O estudo descrito aqui sugere que é posśıvel uma abordagem mais simples em cálculos e

mais rica em discussões, dessa forma, alcançando estudantes no ińıcio de sua formação.

Além disso, discutimos uma das avaliações propostas a esses alunos, abrangendo alguns dos

principais conceitos que eles devem ter assimilado em uma aprendizagem significativa, e apresentamos as

opiniões dos envolvidos. O curso se mostrou satisfatório e de grande valia no progresso dos estudantes

envolvidos. De acordo com a professora, os mesmos se mostraram bastante interessados no conteúdo em

geral e em assuntos mais espećıficos como o de buracos negros.

É pertinente dizer que a existência de um curso introdutório de Relatividade, como este proposto

para os alunos de 2019-2, é importante para que os alunos em formação tenham acesso aos importantes

temas da área com um pouco mais de profundidade e não de forma tão superficial como visto em F́ısica

Moderna. E também desmistificar opiniões do senso comum que englobam a todos que não têm acesso

a tal tipo de conteúdo ou até ao conteúdo em sua forma mais simples. A avaliação da professora e dos

alunos sobre o curso sugere que este vale a pena, no sentido em que teremos sempre pessoas interessadas,

trazer tais cursos e apresentar um material simplificado e descomplicado, porém suficientemente rico.

E, por fim, a proposta de avaliação se mostrou bem proveitosa por parte dos alunos e da professora,

proporcionando uma experiência em avaliar o aluno de forma mais qualitativa, expressando um bom

resultado sobre a aprendizagem da turma acerca da maioria dos temas discutidos e apresentados em sala

de aula. Ela retornou à professora uma nova forma de ver como sua didática e seu trabalho em sala têm

sido recebidos por seus discentes, e a maioria dos alunos se sentiu motivada a fazer um exame o qual

trazia uma proposta rica em discussões sobre os temas estudados, era objetivo e também enriquecia e

ilustrava seus conhecimentos. O mesmo era mais próximo da linguagem dos alunos, o que proporcionou

interesse e prazer na leitura, e o resultado foi positivo em questão de avaliar a aprendizagem dos alunos.
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Apêndice A

Viagem entre buracos negros

A seguir, anexamos o texto e as perguntas que foram utilizados como forma de avaliação para a

turma de 2019.2 na disciplina de “Introdução à Relatividade e ao seu Ensino” na Universidade Federal

Fluminense. O texto teve como base o prólogo do livro de Kip S. Thorne, “Black Holes and Time Warps:

Einstein’s Outrageous Legacy” [21], sendo que fizemos uma tradução livre do mesmo.

Além da livre tradução, retiramos, eu e a professora da disciplina, algumas partes que consideramos

pouco relevantes para a aplicação em classe, e dividimos o texto em blocos para que ficasse mais organizado,

sendo que, ao final de cada bloco, foram propostas perguntas conectadas com o texto lido anteriormente,

sobre assuntos considerados pertinentes para futuros professores de F́ısica no Ensino Médio.

Dessa forma, acreditamos que a avaliação ficou mais bem organizada e contextualizada. Essa

avaliação foi aplicada próximo ao final do peŕıodo letivo, portanto, teve como objetivo avaliar o entendimento

de conceitos fundamentais sobre relatividade e sobre buracos negros. Essas perguntas devem inferir se

houve uma aprendizagem significativa por parte dos alunos.
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UMA VIAGEM ENTRE BURACOS 

[Adaptado do livro “Black holes and time warps: Einstein’s outrageous legacy”, de Kip Thorne] 

De todas as concepções da mente humana, de unicórnios a gárgulas e à bomba de hidrogênio, a mais fantástica 1 
talvez seja o buraco negro: um buraco no espaço no qual qualquer coisa pode cair e do qual nada pode escapar; um 2 
buraco com uma força gravitacional tão forte que até a luz é capturada e mantida em suas garras; um buraco que 3 
curva o espaço e distorce o tempo. Como unicórnios e gárgulas, os buracos negros parecem mais à vontade nos 4 
reinos da ficção científica e dos mitos antigos do que no universo real. No entanto, leis da física bem testadas preveem 5 
firmemente que buracos negros existem. Somente em nossa galáxia pode haver milhões, mas sua escuridão os 6 
mantém escondidos. Os astrônomos têm grande dificuldade em encontrá-los. 7 

Hades 

Imagine-se como proprietário e comandante de uma grande espaçonave, com computadores, robôs e uma equipe de 8 
centenas às suas ordens. Você foi contratado pela Sociedade Geográfica Mundial para explorar buracos negros nos 9 
confins distantes do espaço interestelar e enviar de volta à Terra uma descrição das suas experiências. Seis anos se 10 
passaram, e sua nave agora está desacelerando na vizinhança do buraco negro mais próximo da Terra, um buraco 11 
chamado Hades, perto da estrela Vega. 12 

Na tela da sua nave, você e sua tripulação veem evidências da presença do buraco: os átomos de gás que povoam 13 
esparsamente o espaço interestelar, aproximadamente um a cada centímetro cúbico, estão sendo puxados pela 14 
gravidade do buraco. Eles fluem em direção ao buraco de todas as direções, lentamente a grandes distâncias, onde 15 
a gravidade os puxa fracamente, mais rápido perto do buraco, onde a gravidade é mais forte, e extremamente rápido 16 
- quase tão rápido quanto a luz - próximo ao buraco. Se nada for feito, sua nave também será sugada. 17 

Rápida e cuidadosamente, sua capitã, Kares, manobra a nave para que saia de uma órbita radial e entre em uma 18 
órbita circular, e depois desliga os motores. À medida que você orbita o buraco, a força centrífuga do seu movimento 19 
circular compensa a força gravitacional do buraco. À medida que a nave orbita, você e sua equipe se preparam para 20 
explorar o buraco. 21 

De início, você explora passivamente: usando telescópios você estuda as ondas eletromagnéticas que o gás emite 22 
enquanto flui em direção ao buraco. Longe, os átomos de gás são frios, apenas alguns graus acima do zero absoluto. 23 
Sendo frios, eles vibram lentamente, e suas vibrações lentas produzem ondas eletromagnéticas que oscilam 24 
lentamente, o que significa ondas com grandes distâncias entre uma crista e outra – ou comprimentos de onda 25 
grandes. Estas são ondas de rádio. Mais perto do buraco, onde a gravidade impõe aos átomos um fluxo mais rápido, 26 
eles colidem e se aquecem a vários milhares de graus. O calor os faz vibrar mais rapidamente e emitir ondas de 27 
comprimento de onda mais curto, ondas que você reconhece como luz de vários tons: vermelho, laranja, amarelo, 28 
verde, azul, violeta. Muito perto do buraco, onde a gravidade é muito forte e o fluxo é muito mais rápido, as colisões 29 
aquecem os átomos a vários milhões de graus e eles vibram muito rápido, produzindo ondas eletromagnéticas de 30 
comprimento de onda muito curto: raios-X. Ao ver esses raios-X emanando da vizinhança do buraco, você se lembra 31 
de que foi a descoberta e o estudo desses mesmos raios-X que permitiu aos astrofísicos, em 1972, identificar o 32 
primeiro buraco negro no espaço distante: Cygnus X-I, a 6.000 anos-luz da Terra. 33 

Voltando seus telescópios para mais perto do buraco, você vê raios gama, emitidos por átomos ainda mais quentes. 34 
E, então, no centro da tela, você vê uma esfera grande e redonda, absolutamente preta; é o buraco negro, apagando 35 
toda a luz, raios-X e raios gama dos átomos no seu interior. Você vê como átomos muito quentes fluem para dentro 36 
do buraco negro por todos os lados. Uma vez dentro do buraco, ainda mais quentes, eles devem vibrar mais rápido 37 
do que nunca e irradiar com mais força do que antes, mas sua radiação não pode escapar da intensa gravidade do 38 
buraco. 39 



Nada pode escapar. É por isso que o buraco parece preto; escuro como breu. Com o seu telescópio, você examina a 40 
esfera negra de perto. Tem uma borda absolutamente bem definida, a superfície do buraco, o local de onde não há 41 
saída. Qualquer coisa logo acima desta superfície, com esforço suficiente, pode escapar das garras da gravidade: um 42 
foguete pode abrir caminho; as partículas, se lançadas para cima com velocidade suficiente, podem escapar; a luz 43 
pode escapar. Mas logo abaixo da superfície, as garras da gravidade são inexoráveis; nada pode escapar dali, por 44 
mais que tente: nem foguetes, nem partículas, nem luz, nem radiação de nenhum tipo; nada poderia alcançar sua 45 
nave em órbita. A superfície do buraco, portanto, é como o horizonte na Terra, além do qual você não pode ver. Será 46 
por isso que foi chamada de horizonte do buraco negro? 47 

Sua capitã, Kares, mede cuidadosamente a circunferência da órbita de sua espaçonave: 1 milhão de quilômetros, 48 
cerca da metade da circunferência da órbita da Lua ao redor da Terra. Ela, então, olha para as estrelas distantes e as 49 
observa girar no alto enquanto a nave se move. Cronometrando seus movimentos aparentes, ela deduz que leva 5 50 
minutos e 46 segundos para que a nave complete uma volta em torno do buraco. 51 

A partir do período orbital e da circunferência, agora você pode calcular a massa do buraco. Seu método de cálculo é 52 
o mesmo usado por Isaac Newton em 1685 para calcular a massa do Sol: quanto mais massivo o objeto (Sol ou 53 
buraco), maior é a força gravitacional e, portanto, mais rápido o corpo (planeta ou espaçonave) deve se mover para 54 
evitar ser sugado e, portanto, menor seria o período orbital do corpo. Ao aplicar a versão de Newton desta lei 55 
gravitacional à órbita de sua nave, você calcula que Hades tem uma massa dez vezes maior que a do Sol (“10 massas 56 
solares”).  57 

Você sabe que esse buraco nasceu há muito tempo devido à morte de uma estrela, em que ela, já incapaz de resistir 58 
à força de sua própria gravidade, implodiu sobre si mesma. Você também sabe que, quando a estrela implodiu, sua 59 
massa não mudou; o buraco negro Hades tem hoje a mesma massa que sua estrela-mãe tinha há muito tempo - ou 60 
quase a mesma. A massa de Hades deve ser um pouco maior, acrescida da massa de tudo o que caiu no buraco 61 
desde que ele nasceu: gás interestelar, rochas, espaçonaves... 62 

Você sabe disso porque, antes de embarcar em sua viagem, você estudou as leis fundamentais da gravidade: leis 63 
que foram descobertas em forma aproximada por Isaac Newton em 1687 e que foram radicalmente revisadas por 64 
Albert Einstein em 1915. Você aprendeu que as leis gravitacionais de Einstein, chamadas de relatividade geral, forçam 65 
os buracos negros a se comportar dessa maneira, de forma tão inequívoca quanto forçam uma pedra a cair na Terra. 66 
É impossível para a pedra violar as leis da gravidade e “cair para cima” ou pairar no ar, e da mesma forma é impossível 67 
para um buraco negro fugir das leis gravitacionais: o buraco deve nascer quando uma estrela implode; a massa do 68 
buraco, no nascimento, deve ser a mesma que a da estrela; e cada vez que algo cai no buraco, sua massa deve 69 
aumentar. Da mesma forma, se a estrela está girando quando implode, o buraco negro recém-nascido também deve 70 
girar, e o momento angular do buraco deve ser o mesmo que o da estrela. 71 

Antes da sua viagem, você também estudou a história do entendimento humano sobre buracos negros. Nos anos 70, 72 
Brandon Carter, Stephen Hawking, Werner Israel e outros, usando a descrição relativística de Einstein das leis da 73 
gravidade, deduziram que um buraco negro deve ser um objeto extremamente simples: todas as propriedades do 74 
buraco - a força de sua gravidade, a quantidade que ela deflete a luz das estrelas, a forma e o tamanho de sua 75 
superfície - são determinadas por apenas três números: a massa do buraco, que você agora conhece, o momento 76 
angular de rotação, que você ainda não conhece, e sua carga elétrica. Além disso, você está ciente de que nenhum 77 
buraco negro no espaço interestelar pode conter muita carga elétrica; se o fizesse, rapidamente puxaria cargas 78 
opostas do gás interestelar para dentro de si, neutralizando assim sua própria carga. 79 

À medida que gira, o buraco deve arrastar o espaço perto de si em relação ao espaço distante, assim como uma 80 
hélice de avião girando força o ar perto de si a se mover; e o redemoinho do espaço deve causar um movimento 81 
giratório em qualquer coisa perto do buraco.  82 



Para descobrir o momento angular de Hades, você procura por um movimento giratório, semelhante a um tornado, no 83 
fluxo de átomos de gás que caem no buraco. Para sua surpresa, mesmo à medida que o gás se aproxima do buraco, 84 
movendo-se cada vez mais rápido, não há sinal algum de rotação. Alguns átomos circulam o buraco no sentido horário 85 
quando caem; outros o circundam no sentido anti-horário e ocasionalmente colidem com átomos que circulam no 86 
sentido horário; mas, em média, a queda dos átomos é radial (diretamente para baixo), sem rotação. Sua conclusão: 87 
esse buraco negro de 10 massas solares quase não gira; seu momento angular é próximo de zero. 88 

Conhecendo a massa e o momento angular do buraco e sabendo que sua carga elétrica deve ser desprezível, você 89 
pode calcular, usando fórmulas relativísticas, todas as propriedades que o buraco deve ter, inclusive a forma e o 90 
tamanho do seu horizonte. 91 

Se o buraco estivesse girando, a força centrífuga de rotação do horizonte faria com que ele se achatasse no equador, 92 
assim como o equador da Terra em rotação é levemente protuberante. Mas Hades quase não gira e, portanto, não 93 
deve ter praticamente nenhuma protuberância equatorial. Seu horizonte deve ser forçado, pelas leis da gravidade, a 94 
assumir uma forma quase perfeitamente esférica. E é isso que você vê no seu telescópio. 95 

Quanto ao tamanho, as leis da relatividade geral insistem que, quanto mais massivo for o buraco, maior será o seu 96 
horizonte. Como suas medidas orbitais informaram que o buraco pesa dez vezes mais que o Sol, a circunferência do 97 
horizonte deve ser de 185 quilômetros - aproximadamente o mesmo que Los Angeles. Com seus telescópios, você 98 
mede cuidadosamente a circunferência: 185 km, perfeita concordância com a fórmula da relatividade geral. 99 

Essa circunferência do horizonte é minúscula em comparação com a órbita de 1 milhão de quilômetros da sua nave, 100 
e espremida nessa pequena circunferência está uma massa dez vezes maior que a do Sol! Se o buraco fosse um 101 
corpo sólido espremido em uma circunferência tão pequena, sua densidade média seria 200 milhões de toneladas por 102 
centímetro cúbico - 2 x 1014 vezes mais denso que a água. Mas o buraco não é um corpo sólido. A relatividade geral 103 
insiste que as 10 massas solares de matéria estelar, que criaram o buraco implodindo há muito tempo, agora estão 104 
concentradas no centro do buraco - concentradas em uma região minúscula do espaço chamada “singularidade”. 105 
Essa singularidade, de aproximadamente 10-33 centímetros de tamanho (cem bilhões de bilhões de vezes menor que 106 
um núcleo atômico), deve estar cercada por vácuo puro, exceto pelo tênue gás interestelar que está caindo agora e a 107 
radiação que o gás emite. Deve haver um vácuo quase perfeito desde a singularidade até o horizonte, e vácuo desde 108 
o horizonte até sua espaçonave. 109 

Abandonando suas reflexões sobre o interior do buraco, você se prepara para explorar a vizinhança de seu horizonte. 110 
Não querendo arriscar vidas humanas, você pede a um robô de 10 centímetros de altura, chamado Arnold, para fazer 111 
a exploração e transmitir os resultados de volta à sua espaçonave. 112 

Arnold tem instruções simples: ele deve primeiro acionar seus foguetes apenas o suficiente para interromper o 113 
movimento circular que compartilha com a espaçonave, e depois desligar os motores e deixar que a gravidade do 114 
buraco o puxe diretamente para baixo. Ao cair, Arnold deve transmitir um brilhante raio laser verde de volta à nave e, 115 
nas oscilações eletromagnéticas do laser, ele deve codificar informações sobre a distância que percorreu e a condição 116 
de seus sistemas eletrônicos, assim como uma estação de rádio codifica um noticiário nas ondas de rádio que ela 117 
transmite. 118 

Na espaçonave, sua tripulação receberá o raio laser, e Kares o decodificará para obter a distância e as informações 119 
do sistema. Ela também medirá o comprimento de onda do feixe. O comprimento de onda é importante; indica a 120 
velocidade com que Arnold está se movendo. À medida que ele se afastar cada vez mais rápido da nave, o feixe de 121 
luz verde que ele transmite sofrerá efeito Doppler quando recebido na nave, assumindo comprimentos de onda cada 122 
vez maiores, e se tornando cada vez mais vermelho. (Há um desvio adicional para o vermelho causado pela luta do 123 
feixe contra a atração gravitacional do buraco. Ao calcular a velocidade de Arnold, Kares deve corrigir seus cálculos 124 
para levar em conta esse desvio para o vermelho gravitacional). 125 



E então o experimento começa. Arnold sai da órbita circular e passa a seguir uma trajetória radial de queda. Quando 126 
ele começa a cair, Kares liga um cronômetro para marcar o tempo de chegada de seus sinais de laser. Depois de 10 127 
segundos, o sinal decodificado relata que todos os sistemas de Arnold estão funcionando bem e que ele já caiu uma 128 
distância de 2630 km. Pela cor do laser, Kares calcula que agora Arnold está se movendo a uma velocidade de 530 129 
km/s. Quando o cronômetro marca 20 segundos, a velocidade de Arnold dobrou para 1060 km/s e a distância 130 
percorrida quadruplicou para 10.500 km. O tempo passa. Aos 60 segundos, a velocidade de Arnold é de 9700 km/s e 131 
ele caiu 135.000 km, cinco sextos do caminho até o horizonte. 132 

Agora você deve prestar muita atenção. Os próximos segundos serão cruciais, então Kares ativa um sistema de 133 
gravação de alta velocidade para coletar todos os detalhes dos dados recebidos. Aos 61 segundos, Arnold relata que 134 
todos os sistemas ainda estão funcionando normalmente; o horizonte está 14.000 km abaixo dele e ele está caindo 135 
em sua direção a 13.000 km/s. Com 61,7 segundos, ainda está tudo bem, faltam 1700 km, a velocidade é de 39.000 136 
km/s ou cerca de um décimo da velocidade da luz. Daí a cor do laser começa a mudar rapidamente. No próximo 137 
décimo de segundo, você assiste espantado à medida que a cor do laser percorre o espectro eletromagnético, de 138 
verde para vermelho, para infravermelho, para micro-ondas, para ondas de rádio e para –. Por volta de 61,8 segundos, 139 
tudo acabou. O sinal de laser desapareceu completamente. Arnold alcançou a velocidade da luz e desapareceu no 140 
horizonte. E, no último décimo de segundo, logo antes de o sinal sumir, Arnold relatou alegremente: “Todos os 141 
sistemas operantes, todos os sistemas operantes, horizonte se aproximando, todos os sistemas operantes...”.  142 

Quando sua emoção diminui, você examina os dados gravados. Lá você encontra todos os detalhes da mudança no 143 
comprimento de onda do laser. Você vê que, à medida que Arnold caía, o comprimento de onda do laser aumentou 144 
muito lentamente no início, depois cada vez mais rápido, até atingir 4 quilômetros, o limite das capacidades do seu 145 
sistema de gravação. Presumivelmente, o comprimento de onda continuou aumentando desde então. De fato, sinais 146 
de comprimentos de onda excessivamente longos ainda podem estar surgindo de perto do horizonte! Isso significa 147 
que Arnold ainda não cruzou o horizonte e nunca o fará? Não, não mesmo. Esses últimos sinais levam uma eternidade 148 
para se libertar das garras gravitacionais do buraco. Arnold voou pelo horizonte, movendo-se à velocidade da luz, 149 
muitos minutos atrás.  150 

Os fracos sinais restantes continuam saindo apenas porque o tempo de viagem é muito longo. São relíquias do 151 
passado. Depois de muitas horas estudando os dados da queda de Arnold, e depois de um longo sono revigorante, 152 
você embarca no próximo estágio de exploração. Desta vez, você mesmo irá sondar a vizinhança do horizonte; mas 153 
você fará isso com muito mais cuidado do que Arnold. 154 

Despedindo-se de sua tripulação, você entra numa cápsula espacial, sai da nave mãe e entra em uma órbita circular 155 
ao lado dela. Você então aciona seus motores com muita suavidade para diminuir um pouco seu movimento orbital. 156 
Isso reduz um pouco a força centrífuga que sustenta sua cápsula, e a gravidade do buraco o leva a uma órbita circular 157 
levemente menor. Quando você novamente aciona seus motores, sua órbita circular diminui novamente. Seu objetivo, 158 
com esse movimento espiral suave e seguro, é alcançar uma órbita circular logo acima do horizonte, uma órbita com 159 
circunferência apenas 1.0001 vezes maior que a do próprio horizonte. Lá, você poderá explorar a maior parte das 160 
propriedades do horizonte, mas ainda assim escapar de seu aperto fatal. 161 

À medida que sua órbita diminui lentamente, no entanto, algo estranho começa a acontecer. Já em uma circunferência 162 
de 100.000 km, você sente isso. Flutuando dentro da cápsula com os pés na direção do buraco e a cabeça na direção 163 
das estrelas, você sente seus pés sendo puxados suavemente para baixo e sua cabeça para cima; você está sendo 164 
esticado como um pedaço de bala de caramelo, mas gentilmente. A causa, você percebe, é a gravidade do buraco: 165 
seus pés estão mais próximos do buraco do que a sua cabeça, então o buraco os puxa com mais força do que a 166 
cabeça. O mesmo acontecia, é claro, quando você morava na Terra; mas a diferença da força gravitacional nos pés 167 
e na cabeça, na Terra, era tão minúscula, menos de uma parte em um milhão, que você nunca percebeu. Por outro 168 



lado, enquanto você flutua em sua cápsula numa órbita de 100.000 km de circunferência, a diferença entre a gravidade 169 
na cabeça e nos pés é um oitavo da gravidade da Terra (1/8 g).  170 

Confuso, você continua seu movimento em espiral. Mas sua confusão se transforma rapidamente em preocupação. 171 
À medida que sua órbita diminui, as forças na cabeça e nos pés aumentam. Em uma órbita de 80.000 km de 172 
circunferência, a diferença é uma força de 1/4 g; em 50.000 km, passa a ser g; em 30.000 km, são 4 gravidades da 173 
Terra. Cerrando os dentes com dor à medida que a cabeça e os pés são separados, você continua até uma órbita de 174 
20.000 km de circunferência, onde a força de alongamento é de 15 g. Mais do que isso você não suporta! Você tenta 175 
resolver o problema enrolando-se em posição fetal para que sua cabeça e pés fiquem mais próximos e a diferença de 176 
forças seja menor, mas as forças são tão fortes que não permitem que você mude de posição; elas colocam você de 177 
volta numa posição alongada radialmente. Se sua cápsula continuar a descer, seu corpo cederá; você será 178 
despedaçado! Não há esperança de alcançar a vizinhança do horizonte. 179 

Frustrado e com muita dor, você interrompe a descida da cápsula e começa, com cuidado, delicadamente, a percorrer 180 
o caminho de volta através de órbitas circulares de circunferência cada vez maior e depois entra no ventre da nave 181 
mãe. Ao entrar na câmara de comando, você desabafa suas frustrações para o computador principal da nave, DAWN. 182 
“Tikhii, tikhii”, diz ela suavemente (tirando palavras da antiga língua russa). “Eu sei que você está chateado, mas a 183 
culpa é realmente sua. Você foi informado sobre essas forças em seu treinamento. Lembra? São as mesmas forças 184 
que produzem as marés nos oceanos da Terra.” 185 

Em homenagem a essas marés – você agora se recorda – a força gravitacional que você sentiu é chamada de força 186 
de maré. Você também lembra que a relatividade geral de Einstein descreve essa força de maré como devida à 187 
curvatura do espaço e à distorção do tempo, ou, na linguagem de Einstein, à curvatura do espaço-tempo. As forças 188 
de maré e as distorções no espaço-tempo andam de mãos dadas; uma sempre acompanha a outra, embora, no caso 189 
das marés oceânicas, a distorção do espaço-tempo seja tão pequena que só possa ser medida com instrumentos 190 
extremamente precisos. 191 

Mas e Arnold? Por que ele parecia tão imune à força de maré do buraco? Por duas razões, DAWN explica: primeiro, 192 
porque ele era muito menor do que você, com apenas 10 centímetros de altura, e a força de maré, sendo a diferença 193 
entre as forças gravitacionais na cabeça e nos pés, era portanto menor; e segundo, porque ele era feito de uma liga 194 
de titânio super resistente, capaz de suportar muito melhor a força de estiramento do que os ossos e a carne. 195 

Então, com horror, você percebe que, ao atravessar o horizonte e seguir em direção à singularidade, Arnold deve ter 196 
sentido a força de maré aumentar até seu corpo de titânio super resistente não conseguir resistir. Menos de 0,0002 197 
segundo depois de cruzar o horizonte, seu corpo em desintegração deve ter se aproximado da singularidade central 198 
do buraco.  199 

Nas proximidades da singularidade – você se lembra de seus estudos de relatividade geral na Terra – as forças de 200 
maré do buraco devem ganhar vida, dançando uma dança caótica, esticando os restos de Arnold primeiro nessa 201 
direção, depois naquela, depois em outra, mais rápido e mais rápido, mais forte e mais forte, até que os átomos 202 
individuais dos quais ele era feito estejam distorcidos além de qualquer reconhecimento. De fato, essa é uma 203 
característica essencial da singularidade: é uma região onde a curvatura do espaço-tempo oscila caoticamente, 204 
criando enormes e caóticas forças de maré. 205 

Felizmente, fora, mas perto do horizonte de um buraco negro, existem muitos fenômenos a serem explorados. Você 206 
está determinado a experimentar esses fenômenos em primeira mão e a relatá-los à Sociedade Geográfica Mundial, 207 
mas não pode experimentá-los perto do horizonte de Hades. A força de maré é grande demais. Em vez disso, você 208 
deve explorar um buraco negro com forças de maré mais fracas. 209 



A relatividade geral prevê, DAWN lhe diz, que, à medida que um buraco negro se torna mais massivo, as forças de 210 
maré no horizonte e acima dele se tornam mais fracas. Esse comportamento aparentemente paradoxal tem uma 211 
origem simples: as forças de maré são proporcionais à massa do buraco dividida pelo cubo de sua circunferência; 212 
assim, à medida que a massa cresce e a circunferência do horizonte cresce proporcionalmente, a força de maré no 213 
horizonte diminui. 214 

Para um buraco negro de um milhão de massas solares, ou seja, 100.000 vezes mais massivo que Hades, o horizonte 215 
será 100.000 vezes maior e a força de maré será 10 bilhões de vezes mais fraca. Isso seria confortável; não haveria 216 
dor nenhuma! Então você começa a fazer planos para a próxima etapa de sua viagem: uma jornada até o buraco 217 
negro mais próximo com um milhão de massas solares listado no Atlas de Buracos Negros de Schechter - um buraco 218 
chamado Sagittario, no centro de nossa galáxia Via Láctea, a 30.100 anos-luz de distância. 219 

Vários dias depois, sua equipe transmite de volta à Terra uma descrição detalhada de suas explorações em Hades, 220 
incluindo filmes de você sendo esticado pela força de maré e imagens dos átomos caindo no buraco. A descrição 221 
levará 26 anos para cobrir a distância de 26 anos-luz até a Terra e, quando finalmente chegar, será publicada com 222 
grande alarde pela Sociedade Geográfica Mundial. 223 

Em sua transmissão, a tripulação descreve seu plano de viagem ao centro da Via Láctea: os motores de sua 224 
espaçonave serão usados para forçar uma aceleração de 1g, para que você e sua tripulação possam experimentar 225 
uma confortável gravidade terrestre dentro da espaçonave. A nave irá acelerar em direção ao centro galáctico por 226 
metade da jornada, depois girará 180 graus e desacelerará a 1g na segunda metade. Toda a viagem de 30.100 anos-227 
luz de distância exigirá 30.102 anos, conforme medido na Terra; mas, conforme medido na nave, serão necessários 228 
apenas 20 anos. De acordo com as leis da relatividade especial de Einstein, a alta velocidade da sua nave fará com 229 
que o tempo, conforme medido na nave, se “dilate”; e essa dilatação do tempo fará a espaçonave se comportar como 230 
uma máquina do tempo, projetando você no futuro da Terra enquanto você envelhece apenas uma quantia modesta.  231 

Você explica à Sociedade Geográfica Mundial que sua próxima transmissão virá da vizinhança do centro galáctico, 232 
depois de explorar seu buraco de um milhão de massas solares, Sagittario. Os membros da Sociedade devem entrar 233 
em hibernação por 60.186 anos se desejam viver para receber sua transmissão (30.102 - 26 = 30.076 anos a partir 234 
do momento em que receberem sua mensagem até você chegar ao centro galáctico, mais 30.110 anos enquanto sua 235 
próxima transmissão viaja do centro galáctico para a Terra). 236 

Bloco 1 – HADES 

1. Ao se aproximar de Hades, Kares coloca a nave em uma órbita circular. Quais são as vantagens disso? 

2. Que evidências da presença de um buraco negro a equipe busca em suas observações eletromagnéticas? 

3. Explique o que é o horizonte de eventos de um buraco negro (se possível, com auxílio de um diagrama de Eddington-

Finkelstein). 

4. Verifique que a massa de Hades é de cerca de 10 massas solares, a partir dos dados fornecidos para a circunferência 

e o período da órbita da nave. [l. 52-57]  

5. A partir da massa de Hades, calcule o raio de Schwarzschild desse buraco negro e verifique que a circunferência do 

horizonte deve ser de aproximadamente 185 km. 

6. Explique qualitativamente (e, se possível, quantitativamente) o resultado do experimento de Arnold [l. 126-142] 



 

Sagittario 

Após uma viagem de 20 anos, como medidos na sua nave, você desacelera no centro da Via Láctea. Lá, à distância, 237 
você vê uma rica mistura de gás e poeira fluindo de todas as direções rumo a um enorme buraco negro. Kares ajusta 238 
os motores para trazer a espaçonave a uma órbita circular bem acima do horizonte. Medindo a circunferência e o 239 
período da sua órbita e inserindo os resultados nas fórmulas Newtonianas, você determina a massa do buraco. É 1 240 
milhão de vezes a massa do Sol, como afirma o Atlas de Buracos Negros de Schechter. Como você não vê nenhum 241 
movimento apreciável de rotação no fluxo de gás e poeira, você deduz que o buraco não está girando muito; seu 242 
horizonte, portanto, deve ser esférico e sua circunferência deve ser 18,5 milhões de quilômetros, oito vezes maior que 243 
a órbita da Lua ao redor da Terra. 244 

Após um exame mais cuidadoso do gás que está sendo absorvido, você se prepara para descer em direção ao 245 
horizonte. Por uma questão de segurança, Kares estabelece um link de comunicação a laser entre a sua cápsula 246 
espacial e o computador principal da nave, DAWN. Você então sai do ventre da nave mãe, vira sua cápsula para que 247 
seus jatos apontem na direção do movimento orbital e começa a acioná-los suavemente para retardar seu movimento 248 
orbital e entrar numa espiral suave de uma órbita circular para outra. 249 

Tudo corre como esperado até você atingir uma órbita de circunferência de 55 milhões de quilômetros - apenas três 250 
vezes a circunferência do horizonte. Ali, o acionamento suave dos motores, em vez de levá-lo a uma órbita circular 251 
um pouco menor, o conduz a um mergulho suicida em direção ao horizonte. Em pânico, você gira sua cápsula e liga 252 

7. O diagrama abaixo mostra a trajetória de queda de Arnold e alguns dos sinais emitidos por ele. Conecte o diagrama 

com a descrição do texto: que elementos do texto podem ser entendidos com base nesse diagrama? 

 

8. Usando fórmulas Newtonianas, estime a diferença entre a aceleração gravitacional nos seus pés e na cabeça, tanto na 

Terra quanto nas órbitas (de 100.000 km, 50.000 km e 20.000 km de circunferência) descritas no texto (vide l. 167-175). 

9. Explique a relação entre as forças de maré e a curvatura do espaço-tempo. 

10. Calcule o tempo necessário para Arnold ir do horizonte de eventos até a singularidade de Hades. (l. 196-199) 

11. A partir dos dados fornecidos no texto, estime a velocidade média da nave entre Hades e Sagittario. (l. 224-231) 



os motores com toda a força para voltar a uma órbita um pouco maior do que 55 milhões de quilômetros. “O que 253 
diabos deu errado!?”, você pergunta a DAWN pela conexão a laser. 254 

“Tikhii, Tikhii”, ela responde suavemente. “Você planejou sua órbita usando a descrição de Newton das leis da 255 
gravidade. Mas a descrição de Newton é apenas uma aproximação para as verdadeiras leis gravitacionais que 256 
governam o Universo. É uma excelente aproximação longe do horizonte, mas ruim perto dele. Muito mais precisa é a 257 
descrição relativística de Einstein; ela descreve com enorme precisão as verdadeiras leis gravitacionais perto do 258 
horizonte e prevê que, à medida que você se aproxima dele, a força da gravidade se torna mais forte do que Newton 259 
poderia esperar. Para permanecer em uma órbita circular, você precisa aumentar a força centrífuga, o que significa 260 
que você deve aumentar sua velocidade orbital ao redor do buraco negro. Ao passar do limite de três vezes a 261 
circunferência do horizonte, você deve girar sua cápsula e começar a impelir-se para a frente. Uma vez que você 262 
continuou se impelindo para trás, diminuindo a velocidade do movimento, a gravidade sobrepujou sua força centrífuga 263 
quando você atravessou o limite de três vezes a circunferência do buraco, e o arremessou para dentro."  264 

Suprimindo sua exasperação, você gira sua cápsula e inicia uma sequência cuidadosa de impulso, movimento espiral, 265 
órbita circular, impulso, espiral, órbita circular, impulso, espiral, órbita circular, o que o leva de 3 circunferências do 266 
horizonte a 2,5 a 2,0 a 1,6 a 1,55 a 1,51 a 1,505 a 1,501 a... Que frustração! Quanto mais você aciona os motores, 267 
mais rápido fica o movimento circular resultante e menor fica a sua órbita; mas à medida que sua velocidade se 268 
aproxima da velocidade da luz, sua órbita se aproxima apenas de 1,5 circunferências do horizonte. Como você não 269 
pode se mover mais rápido que a luz, não há esperança de se aproximar do horizonte por esse método. 270 

Novamente, você pede ajuda a DAWN, e novamente ela o acalma e explica: depois de 1,5 circunferências do 271 
horizonte, não há mais órbitas circulares. A força da gravidade é tão forte que não pode ser compensada por nenhuma 272 
força centrífuga, nem mesmo se alguém se move ao redor do buraco à velocidade da luz. Se você quiser se aproximar, 273 
diz DAWN, você deve abandonar sua órbita circular e, em vez disso, descer diretamente em direção ao horizonte, 274 
com seus foguetes acionados para impedir que caia catastroficamente. A força de seus foguetes irá contrabalançar a 275 
gravidade do buraco à medida que você desce lentamente e paira logo acima do horizonte, assim como um astronauta 276 
paira com seus foguetes logo acima da superfície da Lua. 277 

Tendo aprendido alguma cautela, você pede a DAWN conselhos sobre as consequências de um impulso tão forte do 278 
foguete. Você explica que deseja pairar em um local logo acima do horizonte (1.0001 circunferências do horizonte), 279 
onde a maioria dos efeitos do horizonte pode ser experimentada, mas em que ainda é possível escapar. Se você 280 
sustentar sua cápsula lá com seus foguetes constantemente acionados, que aceleração você sentirá? “Cento e 281 
cinquenta milhões de gravidades da Terra”, responde DAWN gentilmente. Profundamente desanimado, você se 282 
impele de volta para o ventre da nave estelar. 283 

Após um longo sono, seguido de cinco horas de cálculos com as fórmulas de buracos negros da relatividade geral, 284 
três horas de busca no Atlas de Buracos Negros de Schechter e uma hora de consulta com sua tripulação, você 285 
formula o plano para a próxima etapa da sua viagem. Sua equipe então transmite à Sociedade Geográfica Mundial, 286 
sob a suposição otimista de que ela ainda exista, um relato de suas experiências com Sagittario. No final da 287 
transmissão, sua equipe descreve seu plano. 288 

Seus cálculos mostram que, quanto maior o buraco, mais fraca será a aceleração necessária para sustentá-lo pairando 289 
a 1.0001 vezes a circunferência do horizonte. Considerando uma aceleração dolorosa, mas suportável, de 10 vezes 290 
a gravidade terrestre, o buraco deve ter 15 trilhões de massas solares. O buraco mais próximo desse tipo é chamado 291 
Gargantua, mas está muito fora da extensão de 100.000 anos-luz da Via Láctea, e muito além do aglomerado de 292 
galáxias de Virgo, com seus 100 milhões de anos-luz, em torno do qual a Via Láctea orbita. De fato, fica perto do 293 
quasar 3C273, a 2 bilhões de anos-luz da Via Láctea e a 10% de distância da fronteira do universo observável. 294 



O plano, sua equipe explica na transmissão, é uma viagem a Gargantua. Usando a aceleração usual de 1 g na primeira 295 
metade da viagem e a desaceleração de 1 g na segunda metade, a viagem exigirá 2 bilhões de anos como medidos 296 
na Terra, mas, graças à distorção do tempo induzida pela velocidade, apenas 42 anos medidos por você e sua 297 
tripulação na espaçonave. Se os membros da Sociedade Geográfica Mundial não estiverem dispostos a arriscar uma 298 
hibernação profunda de 4 bilhões de anos (2 bilhões de anos para a nave alcançar Gargantua e 2 bilhões de anos 299 
para sua transmissão retornar à Terra), eles terão de abandonar os planos de receber sua próxima transmissão. 300 

Gargantua 

Quarenta e dois anos depois, sua nave desacelera na vizinhança de Gargantua. No alto, você vê o quasar 3C273, 301 
com dois jatos azuis brilhantes saindo do centro; abaixo está o abismo negro de Gargantua. Entrando em órbita em 302 
torno de Gargantua e fazendo suas medições habituais, você confirma que sua massa é, de fato, 15 trilhões de vezes 303 
a do Sol, você vê que está girando muito lentamente e calcula a partir desses dados que a circunferência de seu 304 
horizonte é 29 anos-luz. Finalmente, aqui está um buraco cuja vizinhança você pode explorar enquanto experimenta 305 
pequenas forças de maré e pequenas acelerações do foguete! A segurança da exploração é tão garantida que você 306 
decide levar toda a espaçonave em vez de apenas uma cápsula. 307 

Antes de começar a descida, no entanto, você ordena que sua equipe fotografe o gigantesco quasar no alto, os trilhões 308 
de estrelas que orbitam Gargantua e os bilhões de galáxias espalhados pelo céu. Eles também fotografam o disco 309 
negro de Gargantua abaixo de você; é do tamanho do Sol visto da Terra. À primeira vista, parece apagar a luz de 310 
todas as estrelas e galáxias atrás do buraco. Mas, olhando mais de perto, sua equipe descobre que o campo 311 
gravitacional do buraco agiu como uma lente para desviar parte da luz das estrelas e das galáxias ao redor do 312 
horizonte e focalizá-la em um anel fino e brilhante na borda do disco preto. Lá, naquele anel, você vê várias imagens 313 
obscurecidas de cada estrela: uma imagem produzida por raios de luz que foram desviados ao redor do lado esquerdo 314 
do buraco, outra por raios que foram desviados ao redor do lado direito, uma terceira por raios que foram forçados a 315 
fazer uma volta completa ao redor do buraco e depois saíram em sua direção, uma quarta por raios que orbitaram o 316 
buraco duas vezes e assim por diante. O resultado é uma estrutura anelar altamente complexa, que sua equipe 317 
fotografa em grandes detalhes para estudos futuros.  318 

Após a sessão fotográfica, você ordena que Kares inicie a descida da espaçonave. Mas você deve ser paciente. O 319 
buraco é tão grande que, acelerando e depois desacelerando a 1 g, serão necessários 13 anos para alcançar sua 320 
meta de 1.0001 vezes a circunferência do horizonte!  321 

À medida que a espaçonave desce, sua equipe faz um registro fotográfico das mudanças na aparência do céu ao 322 
redor da nave. O mais notável é a mudança no disco preto do buraco abaixo da nave: gradualmente ele aumenta. 323 
Você espera que pare de crescer quando cobrir todo o céu abaixo de você como um gigantesco chão preto, deixando 324 
o céu acima tão claro quanto na Terra. Mas não; o disco preto continua crescendo, preenchendo os lados da sua 325 
espaçonave até cobrir tudo, exceto uma brilhante abertura circular no alto, uma abertura através da qual você vê o 326 
Universo externo. É como se você tivesse entrado em uma caverna e estivesse mergulhando cada vez mais fundo, 327 
vendo a boca brilhante da caverna ficando cada vez menor à distância.  328 

Em pânico crescente, você pede ajuda a DAWN: “Kares calculou mal a nossa trajetória? Mergulhamos no horizonte? 329 
Estamos condenados?!” “Tikhii, tikhii”, ela responde suavemente. “Estamos seguros; ainda estamos fora do horizonte. 330 
A escuridão cobriu a maior parte do céu apenas por causa do poderoso efeito de lente gravitacional do buraco. Olhe 331 
lá, onde está o meu ponteiro, quase exatamente acima da cabeça; essa é a galáxia 3C295. Antes de você começar o 332 
mergulho, ela estava numa posição horizontal, a 90 graus do zênite. Mas aqui perto do horizonte de Gargantua, a 333 
gravidade do buraco afeta tanto os raios de luz de 3C295 que os deflete da horizontal para quase a vertical. Como 334 
resultado, 3C295 parece estar quase acima de nós”. 335 



Tranquilizado, você continua sua descida. O computador exibe o progresso de sua nave em termos da distância radial 336 
percorrida e da circunferência de um círculo ao redor do buraco que passa pela sua localização. Nos estágios iniciais 337 
da sua descida, a cada quilômetro de distância radial percorrida, sua circunferência diminuía 6,283185307... km. A 338 
razão era de 6,283185307 km / 1 km, o que equivale a 2π, exatamente como prevê a fórmula padrão de Euclides. 339 
Mas agora, à medida que sua nave se aproxima do horizonte, a razão entre a variação na circunferência e a variação 340 
na distância radial está se tornando muito menor que 2π: é 5,960752960 em 10 circunferências do horizonte; 341 
4,442882938 em 2 circunferências do horizonte; 1,889451650 em 1,1 circunferências do horizonte; 0,625200306 a 342 
1,01 circunferências do horizonte. Tais desvios da geometria euclidiana padrão que os adolescentes aprendem na 343 
escola são possíveis apenas em um espaço curvo; você está vendo a curvatura que a relatividade geral de Einstein 344 
prevê que deve acompanhar a força de maré do buraco. 345 

No estágio final da descida, Kares aciona cada vez mais os foguetes para retardar sua queda. Por fim, a nave 346 
descansa pairando a 1.0001 vezes a circunferência do horizonte, com uma aceleração de 10g para contrabalançar a 347 
poderosa força gravitacional do buraco. No último quilômetro de percurso radial, a circunferência diminuiu apenas 348 
0,062828712 km. 349 

Lutando para levantar as mãos contra a dolorosa força de 10 g, sua equipe direciona suas câmeras telescópicas para 350 
uma longa e detalhada sessão fotográfica. Exceto pelos fragmentos de radiação fraca ao seu redor, provenientes de 351 
gases aquecidos por colisões, as únicas ondas eletromagnéticas a serem detectadas são aquelas na região brilhante 352 
acima. O local é pequeno, com apenas 3 graus de diâmetro, seis vezes o tamanho do Sol como visto da Terra. Mas 353 
espremidas nesse local estão imagens de todas as estrelas que orbitam Gargantua e de todas as galáxias do 354 
Universo. Bem no centro estão as galáxias que realmente estão no alto. A 55% do caminho do centro até a borda 355 
estão imagens de galáxias como 3C295, que, se não fosse pelo efeito de lente do buraco, estariam em posições 356 
horizontais, a 90 graus do zênite. A 35% do caminho até a borda estão imagens de galáxias que você sabe que estão 357 
realmente do lado oposto do buraco, diretamente abaixo de você. Nos 30% mais externos, há uma segunda imagem 358 
de cada galáxia; e nos 2% mais externos, uma terceira imagem! 359 

Igualmente peculiar é que as cores de todas as estrelas e galáxias estão erradas. Uma galáxia que você sabe que é 360 
realmente verde parece estar brilhando com raios-X suaves: a gravidade de Gargantua, ao puxar a radiação da galáxia 361 
para baixo, tornou a radiação mais energética, diminuindo seu comprimento de onda de 5x10-7 metros (verde) para 362 
5x10-9 metros (raio-X). Da mesma forma, o disco externo do quasar 3C273, que você sabe que emite radiação 363 
infravermelha de comprimento de onda 5x10-5 metros, parece estar brilhando com a luz verde de 5x10-7 metros.  364 

Depois de registrar minuciosamente os detalhes da região brilhante, você volta sua atenção para o interior de sua 365 
espaçonave. Você meio que espera que aqui, tão perto do horizonte do buraco, as leis da física sejam alteradas de 366 
alguma maneira, e que essas mudanças afetem sua própria fisiologia. Mas não. Você olha para a capitã, Kares: ela 367 
parece normal. Você olha para seu segundo capitão, Bret; ele parece normal. Vocês se tocam; você se sente normal. 368 
Você bebe um copo d’água; além dos efeitos da aceleração de 10 g, a água desce normalmente. Kares liga um laser 369 
de íon de argônio; produz a mesma luz verde brilhante de sempre. Bret liga e desliga um laser de rubi e mede o tempo 370 
necessário para que o pulso de luz viaje do laser para um espelho e vice-versa; a partir de sua medição, ele calcula 371 
a velocidade da luz. O resultado é absolutamente o mesmo que em um laboratório terrestre: 299.792 km/s.  372 

Tudo na espaçonave está normal, como se a nave estivesse descansando na superfície de um planeta massivo com 373 
10 g de gravidade. Se você não olhasse para fora e visse a região bizarra acima e a escuridão envolvente ao redor, 374 
não saberia que está muito perto do horizonte de um buraco negro em vez de seguramente na superfície de um 375 
planeta - ou quase não perceberia. O buraco curva o espaço-tempo dentro e fora de sua espaçonave e, com 376 
instrumentos suficientemente precisos, você pode detectar a curvatura; por exemplo, pela força de maré entre a 377 
cabeça e os pés. Mas, embora a curvatura seja extremamente importante na escala da circunferência de 300 trilhões 378 
de quilômetros do horizonte, seus efeitos são minúsculos na escala de sua nave estelar de 1 km; a força de maré 379 



produzida pela curvatura entre uma extremidade da nave e a outra é apenas um centésimo de trilionésimo de 380 
gravidade da Terra (10-14 g), e entre a cabeça e os pés é mil vezes menor que isso! 381 

Para explorar ainda mais essa notável normalidade, Bret lança da nave uma cápsula contendo um instrumento com 382 
laser pulsado e um espelho para medir a velocidade da luz. À medida que a cápsula mergulha em direção ao horizonte, 383 
o instrumento mede a velocidade dos pulsos de luz do laser, enquanto eles viajam de uma extremidade da cápsula 384 
até o espelho, na outra extremidade. Um computador na cápsula transmite o resultado à nave: “299.792 km/s; 299.792 385 
km/s; 299.792 km/s; 299.792 km/s...”. A cor do sinal recebido muda de verde para vermelho, para infravermelho, para 386 
micro-ondas, para rádio, enquanto a cápsula se aproxima do horizonte, e a mensagem continua a mesma: “299.792; 387 
299.792; 299.792...” E o sinal some. A cápsula atravessou o horizonte, e em momento algum houve mudança na 388 
velocidade da luz dentro dela, nem nas leis da física que governavam o funcionamento dos sistemas eletrônicos da 389 
cápsula. 390 

Esses resultados experimentais o agradam muito. No início do século XX, Albert Einstein proclamou, em grande parte 391 
por motivos filosóficos, que as leis locais da física (leis em regiões pequenas o suficiente que a curvatura do espaço-392 
tempo pudesse ser ignorada) deveriam ser as mesmas em todo o universo. Esta proclamação foi consagrada como 393 
um princípio fundamental da física, o princípio da equivalência. Frequentemente, nos séculos seguintes, o princípio 394 
da equivalência foi submetido a testes experimentais, mas nunca foi testado de maneira tão gráfica e completa como 395 
em suas experiências aqui perto do horizonte de Gargantua. 396 

Agora você e sua equipe estão cansados da luta com 10 gravidades terrestres, então se preparam para a próxima e 397 
última etapa de sua viagem, um retorno à Via Láctea. Sua tripulação transmitirá um relato de suas explorações em 398 
Gargantua durante os estágios iniciais da viagem; e como sua nave em breve viajará quase à velocidade da luz, as 399 
transmissões chegarão à Via Láctea menos de um ano antes da nave, conforme medido na Terra. 400 

À medida que sua nave se desprende das garras gravitacionais de Gargantua, você faz planos para a jornada de volta 401 
para casa. Quando sua nave chegar à Via Láctea, a Terra estará 4 bilhões de anos mais velha do que quando você 402 
partiu. As mudanças na sociedade humana serão tão grandes que você não quer voltar para lá. Em vez disso, você 403 
e sua equipe decidem colonizar o espaço em torno de um buraco negro em rotação. Você sabe que, assim como a 404 
energia de rotação do buraco em 3C273 ajuda a alimentar os jatos do quasar, a energia de rotação de um buraco 405 
menor pode ser usada como fonte de energia para a civilização humana. 406 

No entanto, você não quer chegar a um buraco negro e descobrir que outros seres já construíram uma civilização em 407 
torno dele; então, em vez de direcionar sua nave para um buraco negro já existente, você a direciona para um sistema 408 
estelar que dará origem a um buraco negro girante logo após a chegada da nave. 409 

Na nebulosa de Órion da Via Láctea, na época em que você deixou a Terra, havia um sistema binário composto por 410 
duas estrelas de 30 massas solares. DAWN calculou que cada uma dessas estrelas já deve ter implodido, enquanto 411 
você se dirigia a Gargantua, formando buracos quase sem rotação de 24 massas solares cada (com 6 massas solares 412 
de gás ejetadas durante a implosão). Esses dois buracos de 24 massas solares agora devem estar circulando um ao 413 
outro como um sistema binário e, enquanto orbitam, devem emitir ondas de curvatura, chamadas de ondas 414 
gravitacionais. Essas ondas gravitacionais devem agir sobre o binário da mesma maneira que uma bala disparada de 415 
uma arma provoca um recuo na própria arma, e esse recuo provocado pelas ondas gravitacionais deve levar os 416 
buracos a um movimento espiral, mas inexorável. Com um pequeno ajuste na aceleração de sua nave, você pode 417 
fazer com que sua chegada coincida com o último estágio desse movimento espiral: vários dias depois de chegar, 418 
você verá os horizontes sem rotação dos buracos girando um ao redor do outro, cada vez mais rápido, e cada vez 419 
mais perto, até que se fundam para produzir um único horizonte, maior e com rotação. Como os dois buracos negros 420 
originais não giram, nenhum dos dois pode servir como fonte de energia eficiente para sua colônia. No entanto, o 421 
buraco negro recém-nascido, girando rapidamente, será ideal! 422 



 Bloco 2 – SAGITTARIO E GARGANTUA 

1. Explique o que há de especial com as órbitas com 3 e 1,5 vezes a circunferência do horizonte. 

2. Que novo problema surge em Sagittario que impede o viajante de se aproximar do horizonte? Por que esse problema 

não estava presente na viagem a Hades? 

3. Calcule a densidade efetiva (massa dividida pelo volume do horizonte de eventos) de Sagittario e Gargantua e compare 

com aquela da água e com aquela de Hades. Podemos dizer que um buraco negro é um objeto "denso"? 

4. O diagrama abaixo mostra algumas trajetórias de raios de luz que saíram de uma estrela e chegaram até você, sendo 

defletidos pela gravidade do buraco. Explique por que você observará múltiplas imagens dessa mesma estrela e identifique 

a direção de cada uma dessas imagens. 

 

5. A figura abaixo mostra a trajetória de alguns raios de luz que chegam até você quando você se encontra a 1,5 vezes a 

circunferência do horizonte de um buraco negro. Que parte do céu estará iluminada e que parte você verá coberta pela 

escuridão? 

 

6. Usando seus conhecimentos sobre a métrica de Schwarzschild, deduza por que a razão entre a variação na 

circunferência e a variação na distância radial se comporta como indicado no texto (vide l. 336-345), assinalando uma 

ruptura com a geometria euclidiana. 

7. Explique qualitativamente (e, se possível, quantitativamente) por que ocorre uma mudança no comprimento de onda da 

luz das estrelas quando observadas nas proximidades do horizonte do buraco. (l. 360-364) 

8. Explique o resultado do experimento relatado nas linhas 382-390: por que a velocidade da luz medida na cápsula é 

sempre a mesma? 

9. Por que dois buracos negros sem rotação podem produzir um com rotação? 



Casa 

Após uma viagem de 42 anos, sua nave finalmente desacelera na nebulosa de Orion, onde DAWN previu que os dois 423 
buracos deveriam estar. Lá estão eles, bem na mosca! Ao medir o movimento orbital dos átomos interestelares quando 424 
eles caem nos buracos, você verifica que eles não estão girando e que cada um pesa 24 massas solares, exatamente 425 
como o DAWN havia previsto. Cada horizonte tem uma circunferência de 440 km: eles estão separados por 30.000 426 
km; e estão orbitando um ao outro uma vez a cada 13 segundos. Inserindo esses números nas fórmulas da relatividade 427 
geral para o recuo provocado pelas ondas gravitacionais, você conclui que os dois buracos devem coalescer daqui a 428 
sete dias. Há tempo suficiente para sua equipe preparar suas câmeras telescópicas e registrar os detalhes. Ao 429 
fotografar o anel brilhante de luz focalizada das estrelas que circunda o disco preto de cada buraco, eles podem 430 
monitorar facilmente o seu movimento. 431 

Você quer estar perto o suficiente para ver com clareza, mas longe o suficiente para se proteger das forças de maré 432 
dos buracos. Uma boa localização, você decide, é uma órbita dez vezes maior que a órbita em que os buracos se 433 
movem - um diâmetro orbital de 300.000 km e circunferência orbital de 940.000 km. Kares manobra a nave para essa 434 
órbita e sua equipe inicia suas observações. 435 

Nos seis dias seguintes, os dois buracos se aproximam gradualmente e o movimento orbital acelera. Um dia antes da 436 
coalescência, a distância entre eles diminuiu de 30.000 para 18.000 km e seu período orbital diminuiu de 13 para 6,3 437 
segundos. Uma hora antes da coalescência, eles estão separados por 8400 km e seu período orbital é de 1,9 438 
segundos. Um minuto antes da coalescência: separação de 3000 km, período de 0,41 segundo. Dez segundos antes 439 
da coalescência: separação 1900 km, período 0,21 segundo. 440 

Então, nos últimos dez segundos, você e sua nave começam a tremer, gentilmente a princípio, depois cada vez mais 441 
violentamente. É como se um gigantesco par de mãos tivesse agarrado sua cabeça e pés e alternadamente o 442 
comprimisse e esticasse, mais e mais rápido. E então, mais repentinamente do que começou, o tremor para. Tudo 443 
está quieto. "O que é que foi isso?" você murmura para DAWN, sua voz tremendo. “Tikhii, tikhii”, ela responde 444 
suavemente. "Essa foi a força ondulatória das ondas gravitacionais da coalescência dos buracos. Você está 445 
acostumado a ondas gravitacionais tão fracas que apenas instrumentos muito delicados podem detectar sua força de 446 
maré. No entanto, aqui, perto dos buracos coalescentes, elas eram muito fortes - fortes o suficiente para que, se 447 
tivéssemos estacionado nossa espaçonave em uma órbita 30 vezes menor, ela teria sido dilacerada pelas ondas. Mas 448 
agora estamos seguros. A coalescência está completa e as ondas se foram; elas saíram pelo Universo, levando para 449 
astrônomos distantes uma descrição sinfônica da coalescência.” 450 

Mirando um dos telescópios de sua nave na fonte de gravidade abaixo, você vê que DAWN está certa: a coalescência 451 
está completa. Onde antes havia dois buracos, agora existe apenas um, e ele está girando rapidamente, como você 452 
vê pelo movimento em redemoinho dos átomos. Esse buraco negro será um gerador de energia ideal para sua 453 
tripulação e milhares de gerações de seus descendentes. 454 

Medindo a órbita da nave, Kares deduz que o buraco pesa 45 massas solares. Como os buracos negros originais 455 
totalizavam 48 massas solares, três massas solares devem ter sido convertidas em energia pura e transportadas pelas 456 
ondas gravitacionais. Não é de admirar que as ondas o sacudissem com tanta força! 457 

Medindo a forma do buraco negro e comparando com as fórmulas da relatividade geral, Bret infere que o buraco negro 458 
faz 270 revoluções por segundo e sua circunferência equatorial é de 533 km.  459 

Sua tripulação então começa a construir para o futuro. Trazendo materiais de planetas distantes, eles constroem um 460 
anel metálico em torno do buraco. O anel tem uma circunferência de 5 milhões de quilômetros, uma espessura de 3,4 461 
quilômetros e uma largura de 4000 quilômetros. Ele gira na velocidade certa, duas rotações por hora, para que as 462 
forças centrífugas contrabalancem a força gravitacional do buraco na camada central do anel, a 1,7 km de suas faces 463 



interna e externa. Suas dimensões são cuidadosamente escolhidas para que as pessoas que preferem viver em uma 464 
gravidade terrestre possam estabelecer suas casas perto da face interna ou externa do anel, enquanto aquelas que 465 
preferem uma gravidade mais fraca podem viver mais perto de seu centro. Essas diferenças na gravidade efetiva são 466 
devidas em parte à força centrífuga do anel em rotação e em parte à força de maré do buraco - ou, na linguagem de 467 
Einstein, à curvatura do espaço-tempo. 468 

A energia elétrica que aquece e ilumina esse mundo anular é extraída do buraco negro: 20% da massa do buraco 469 
está armazenada no redemoinho provocado no espaço do lado de fora, nas proximidades do horizonte. Isso é 10.000 470 
vezes mais energia do que o Sol irá irradiar como calor e luz durante toda a sua vida! E, estando fora do horizonte, 471 
pode ser extraída. Não importa que o extrator de energia que vocês construíram tenha eficiência de apenas 50%; ele 472 
ainda possui uma fonte de energia 5000 vezes maior que o Sol. 473 

Gradualmente, à medida que a energia é extraída, a rotação do buraco diminui, mas são necessárias muitas eras 474 
para esgotar a enorme reserva de energia de rotação do buraco. Nesse tempo, sua tripulação – e inúmeras gerações 475 
de seus descendentes – poderão chamar esse mundo artificial de "lar" e usá-lo como uma base para futuras 476 
explorações do Universo.  477 

 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

(Por favor, responda às questões abaixo para nos ajudar a acessar a eficácia desta atividade! Obrigada!) 

1. Avalie o quanto o texto contribuiu para reforçar seu interesse/entendimento do tema: 

□ Pouco  □ Médio  □ Muito 

2. Avalie o grau de dificuldade das questões: 

□ Fáceis  □ Médias  □ Difíceis 

3. Avalie o seu grau de empenho em responder às questões: 

□ Pequeno □ Médio  □ Grande 

4. O que você achou da atividade? Deixe suas críticas e sugestões! 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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