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RESUMO 
 
 
 

A inserção de assuntos relacionados à Física Moderna e Contemporânea (FMC) é algo 
defendido por pesquisadores da área de Ensino de Física há bastante tempo. Com a 
obrigatoriedade de que esses assuntos constem nas obras do Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) 2012 para o Ensino Médio, essa inserção se deu de uma forma geral, com 
diferentes abordagens utilizadas por cada autor. A intenção deste trabalho é investigar como a 
FMC está inserida dentro das obras do PNLD, e verificar de que forma a Transposição 
Didática, proposta por Yves Chevallard, ocorre no caminho que um conhecimento percorre 
desde sua concepção até a inclusão no livro didático. Para atingir tal objetivo, analisamos o 
artigo de Einstein (1905), que introduziu a Teoria da Relatividade Restrita como representante 
do que Chevallard (1991) chamou de Saber Sábio, e as obras de Kantor et al. (2010) e 
Pietrocola et al. (2010), constantes do PNLD como pertencentes à esfera dos Saberes a 
Ensinar (CHEVALLARD, 1991). Para fins de triangulação de dados, recorremos ainda a uma 
publicação utilizada no Ensino Superior, a obra de Halliday, Resnick e Walker (2009). O 
estudo permitiu compreender porque e de que forma alguns conteúdos são contemplados nos 
currículos de física e outros não. 

 
Palavras-chave: Educação em Ciências, Transposição Didática, Física Moderna e 
Contemporânea, Livro Didático. 
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ABSTRACT 

 

 

The inclusion of issues related to Modern and Contemporary Physics (MCP) is something 
championed by education researchers for a long time. With the requirement for these issues 
that are in the works of the National Textbook Program (NTP) 2012 to High School, this 
insertion occurred in general, with different approaches used by each author. The intention of 
this work is to investigate how the MCP is inserted inside the NTP’s works, exploring its 
contents and verify if the concept of the Didactic Transposition, proposed by Yves Chevallard, 
occurs in the path that knowledge goes through, from its conception to the inclusion in the 
textbooks. To achieve that objective, we analyzed the article by Einstein (1905), that 
introduced the Restrict Relativity Theory and represents what Chevallard (1991) called Know 
Wise, and Kantor et al. (2010) and Pietrocola et al. (2010), in which belong to NTP sphere of 
knowledge to teach (CHEVALLARD, 1991). In order to triangulation of data, we still appeal 
to a publication used in High School, the work of Halliday, Resnick e Walker (2009). The 
study allowed we to understand why and how some contents are included in the curricula of 
physics, and others, do not. 

 
Keywords: Science Education, Didactic Transposition, Modern and Contemporary Physics, 
Textbook. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Educação em Ciências no Brasil não tem conseguido dar conta do desinteresse dos 

estudantes pelas disciplinas escolares científicas. No que diz respeito à Física, a situação é 

ainda mais crítica. Esse tão propalado desinteresse dos estudantes parece uma contradição. É 

difícil acreditar que jovens tão interessados nos produtos da tecnologia possam ser tão 

desinteressados nas ciências em geral. Onde está o problema então? 

Autores como Terrazzan (1992), Ostermann e Moreira (2000), Brockington e 

Pietrocola (2005), Ostermann (2006) e Dominguini, Maximiliano e Cardoso (2012) apoiam 

uma maior participação dos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) nos 

currículos do Ensino Médio (EM). 

Na tentativa de readequar os conteúdos curriculares às expectativas de estudantes e 

pesquisadores, há mais de uma década, as autoridades ligadas à Educação em Ciências vêm 

recomendando a introdução de elementos de FMC nas aulas de Física. Documentos como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL-MEC, 1998) e Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL-MEC, 2002), além das 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL-MEC, 2006), reforçam essas 

recomendações em relação à introdução da FMC, e mais recentemente, recomendações 

explícitas nesse sentido foram introduzidas no edital do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) de 2012, provocando a entrada definitiva desses conteúdos nos livros do Ensino 

Médio. Entretanto, apesar dessa “obrigatoriedade” o edital não especificou que conteúdos de 

FMC deveriam constar nos livros didáticos e isso tem provocado discrepâncias entres os 

diferentes livros no que diz respeito aos conteúdos selecionados por seus autores. 

É baseado nessa perspectiva que este trabalho busca verificar de que forma os 

conteúdos de FMC são introduzidos nos livros didáticos do EM. Não é nossa intenção julgar 

as obras, ou mesmo resolver o problema do Ensino de Física no Brasil, mas sim estudar as 
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propostas presentes nos livros didáticos para analisar as estratégias que esses livros trazem 

para facilitar o acesso do estudante à FMC. 

A fundamentação teórica desse estudo está apoiada, principalmente, nas contribuições 

de Chevallard (1991) sobre o conceito de Transposição Didática. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva que envolveu, inicialmente, estudos de quadros 

teóricos que discutem a inserção da FMC no Ensino Médio e cujas principais ideias são 

apresentadas no capítulo 2. O capítulo traz ainda algumas considerações acerca das 

recomendações presentes em documentos oficiais da Educação e no Guia de Livros Didáticos 

PNLD 2012 (MEC-SEB, 2011), onde foram identificados os principais critérios de avaliação 

sobre a introdução da FMC nas obras. Encerrando o capítulo 2, apresentamos as categorias 

que ajudam a explicar o conceito de Transposição Didática de Chevallard (1991), e que vão 

estruturar nossas análises acerca dos mecanismos de transposição presentes nos livros 

analisados em relação à inserção de conteúdos de FMC. 

O capítulo 3 busca descrever os passos da metodologia utilizada na análise dos dados, 

caracterizada como do tipo descritiva-interpretativa discutida por Minayo (2004). 

O capítulo 4 apresenta os dados e a discussão. Nele são encontrados um pequeno 

resumo a respeito dos tópicos de FMC que cada obra do PNLD 2012 recomenda, e uma 

análise, apoiada no conceito de Transposição Didática, sobre o processo de transposição que 

alguns conceitos relacionados com a Relatividade Restrita, criados como Saber Sábio, são 

transpostos para o livro didático na forma de Saber a Ensinar. Constam ainda do capítulo, 

algumas considerações envolvendo o artigo original de Einstein (1905) sobre a Relatividade 

Restrita, e as análises das obras de Kantor et al. (2010) e Pietrocola et al. (2010), ambas 

constantes do PNLD 2012. O capítulo traz ainda, uma discussão que envolve a triangulação 

entre diferentes níveis de saber, a partir de análises sobre a obra de Halliday, Resnick e 

Walker (2009), uma publicação frequentemente utilizada no Ensino Superior (ES). 

Por fim, no capítulo 5 apresentamos algumas considerações, em que destacamos os 

principais resultados encontrados a partir das análises, além de deixar nossas impressões a 

respeito dos pontos que consideramos mais importantes da pesquisa realizada. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No fim do século XIX e início do século XX, a física apresentava-se como uma área 

de conhecimento quase que esgotada. A mecânica newtoniana explicava de uma forma 

convincente os fenômenos do dia-a-dia há quase dois séculos. Já no século XX, James Clerk 

Maxwell, com a teoria eletromagnética, deu conta da luz e dos problemas relacionados com a 

natureza ondulatória. Dessa forma, um dos últimos enigmas da física a ser desvendado seria a 

criação de uma teoria que unisse esses dois campos, um desafio para os pesquisadores da 

época. 

Foi nesse cenário que surgiu a figura de Albert Einstein, que com a sua explicação 

para o efeito fotoelétrico, viria a receber o Prêmio Nobel em 1921. Em sua tese, Einstein 

propôs que a luz também possuía natureza corpuscular. Esse estudo, junto com a inovadora 

Teoria da Relatividade, e a proposta de Max Planck para a explicação da radiação do corpo 

negro (onde os níveis de energia de um sistema são discretos), foram o estopim para uma 

verdadeira revolução na física. Nos anos seguintes, nomes como Niels Bohr e a teoria sobre o 

átomo de hidrogênio, Louis de Broglie e a dualidade onda-partícula, Erwin Schrödinger, com 

a equação de onda, Werner Heisenberg, com o princípio da incerteza, entre outros, 

provocaram uma enxurrada de novas ideias e conceitos a respeito desse novo campo que se 

abria, a Mecânica Quântica (MQ), que hoje integra a chamada Física Moderna e 

Contemporânea (FMC). 

A FMC se desenvolve desde o início do século XX até os dias de hoje. Mesmo após 

mais de 100 anos de pesquisas, as perguntas ainda são bem mais numerosas que as respostas. 

Com a evolução da tecnologia (evolução esta que se deu, principalmente, graças à FMC, diga-

se de passagem), as pesquisas a respeito da estrutura da matéria, do átomo e do universo 

sofreram uma evolução considerável em comparação com o período anterior a 1900. Os 

centros de pesquisas cresceram para atender a grande demanda de estudos que passaram a ser 

desenvolvidos, em função do interesse na FMC. Para o estudo da estrutura da matéria, foram 
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criados os grandes aceleradores de partículas, como o Fermilab (Fermi National Accelerator 

Laboratory) e o RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider, ou Colisor Relativístico de Íons 

Pesados) nos EUA, e o LHC (Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hádrons) e LEP 

(Large Electron-Positron Collider, ou Grande Colisor de Elétrons e Pósitrons) do CERN 

(Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear), na Europa. 

Com o desbravamento da MQ, iniciou-se também o processo de inserção dessas ideias 

no campo das engenharias. Baseada nela, criou-se todo um conjunto de aparelhos eletrônicos 

que temos desde a década de 50. Hoje, para se ter uma noção, cerca de 40% de tudo que é 

produzido no mundo tem fundamentação na teoria quântica. Computadores, televisores, 

rádios, laser, sistema de navegação GPS, celulares. Além de facilitar nosso cotidiano, trataram 

também de prolongar nossa vida. Os grandes avanços da medicina não seriam possíveis sem a 

FMC. Com as primeiras observações dos efeitos provocados pelos raios X realizadas por 

Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895, e mais tarde, com a explicação do fenômeno por Henry 

Moseley (baseado no trabalho de Bohr), a MQ abriu um novo horizonte científico na 

medicina: o diagnóstico por imagem. Utilizando raios X era possível “ver” internamente o 

corpo humano sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Através do progresso tecnológico 

foram criados ainda os tomógrafos e os aparelhos de ressonância magnética, sendo estes 

últimos baseados no conceito de spin do elétron. Mas as novas ideias não trouxeram somente 

benefícios para a humanidade. O trabalho de Einstein, por exemplo, aguçou o interesse da 

indústria bélica das grandes potências no desenvolvimento de armas atômicas, como as 

bombas de fissão e fusão nucleares, existentes hoje em quantidade suficiente para destruir o 

planeta algumas vezes. O que chega a ser irônico, pois Einstein era um pacifista por natureza. 

 

2.1 FMC NO ENSINO MÉDIO: OS PRIMEIROS ESTUDOS 

 

Enquanto que durante todo o século XX o desenvolvimento da FMC se deu a passos 

largos, foi somente no final da década de 1970 que as primeiras pesquisas sobre a introdução 

desses novos conceitos no currículo escolar, mais especificamente no Ensino Médio (EM), 

começaram a surgir. Segundo Ostermann e Moreira (2000), foi no Fermilab (EUA), em abril 

de 1986, que se deu o primeiro encontro para tratar do assunto. A “Conferência sobre o 

Ensino em Física Moderna” reuniu cerca de 100 professores e 15 físicos, com o objetivo de 

“promover a abordagem de tópicos de pesquisa em Física, em especial Física de Partículas e 
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Cosmologia, no EM e em cursos introdutórios de graduação” (AUBRECHT1, 1986 apud 

OSTERMANN e MOREIRA, p. 24, 2000). 

Essa conferência foi organizada, principalmente, para discutir algumas questões que 

apontavam para a necessidade da inserção dos conceitos de FMC da época, como por 

exemplo: 

• Despertar a curiosidade dos estudantes, principalmente no EM, e mostrar que a 

física fazia parte do seu cotidiano; 

• Atualizar os estudantes, que estavam distantes do mundo das pesquisas e 

inovações da FMC. Nos currículos da época, a física a ser ensinada não 

contemplava nada além do século XIX, o que parecia ser questionável num 

período de tantas inovações, além de dar a impressão que nada de novo havia sido 

descoberto nesse intervalo de tempo; 

• Aguçar o interesse por FMC nesses mesmos estudantes poderia fazer com que eles 

criassem um maior interesse em atuar na área, alavancando a formação de novos 

professores e pesquisadores; 

• Facilitar o acesso aos tópicos de FMC, a fim de que o estudante pudesse 

compreender conceitos que cientistas e pesquisadores corriqueiramente tratam nos 

meios de comunicação na atualidade. Ao ter esse tipo de contato, ele teria a ciência 

mais perto de si, uma vez que seria testemunha dos avanços e descobertas 

científicas. 

Entendendo a necessidade de falar sobre FMC no EM, Aubrecht2 , (1989, apud 

OSTERMANN e MOREIRA, 2000) assim coloca um ponto para discussão: 

 
 

[...] se um físico do século XIX fosse solicitado a ensinar Física em um nível 
introdutório usando um texto atual, ele o faria sem grandes dificuldades. Mas se 
este mesmo físico tentasse ler Physical Review Letters ou Physical Review ou 
falar sobre pesquisas atuais de Física, isto seria impossível para ele (p.25).  

 
 

O texto acima nos convida a uma reflexão: como podiam, até bem poucos anos atrás, 

os livros didáticos de física para o EM não fazer nenhuma menção à FMC? O que pode 

parecer inaceitável para nós hoje era, na época, uma realidade para o estudante que procurava 

na física motivação para seguir na carreira das ciências, embora essa motivação pudesse vir 
                                                 
1 AUBRECHT, G. J. Report on the conference on the teaching of modern physics. The Physics Teacher, v. 24(9), 
p. 540-546, 1986 
 
2 AUBRECHT, G. J. Redesigning courses and textbooks for the twenty-first century. American Journal of 
Physics, v. 57(4), p. 352-359, 1989 
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também de periódicos especializados em divulgação científica e com linguagem adequada, ou 

até mesmo em algum documentário ou reportagem visto na televisão, mas não na escola ou no 

livro didático, habitat natural dos saberes. Isso, de certa maneira, decepcionava uma parcela 

de estudantes que chegava à escola querendo discutir aspectos de relatividade, astronomia, 

partículas elementares ou coisas do gênero, e acabavam tendo que se contentar com 

cinemática, termologia e eletromagnetismo. Por outro lado, quando o professor se 

“aventurava” a tecer explicações a respeito de algum tópico de FMC, este o fazia correndo 

risco de não ser compreendido pelos demais, uma vez que além desses conceitos serem 

abstratos, complexos e de difícil compreensão, também não haviam sido desenvolvidos 

métodos adequados para introduzi-los na sala de aula. 

Terrazzan (1992) faz uma crítica ao currículo adotado nos anos 1990, pois os 

programas que abrangem os conteúdos de física clássica são demasiadamente longos, 

impossibilitando qualquer vislumbre a respeito de tópicos de FMC no EM. Defende, ainda, a 

inserção desses tópicos alegando que 

 
 

[...] a influência crescente dos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea para 
o entendimento do mundo criado pelo homem atual, bem como a inserção 
consciente, participativa e modificadora do cidadão neste mesmo mundo, define, 
por si só, a necessidade de debatermos e estabelecermos as formas de abordar tais 
conteúdos na escola de 2º grau (p. 210). 

 
 

Num outro aspecto, Pereira3 (1997, apud OSTERMANN e MOREIRA, 2000) justifica 

a necessidade de se inserir a FMC no EM argumentando que, apesar do mundo em que 

vivemos ser extremamente tecnológico, o cidadão comum não compreende aspectos 

cotidianos relacionados a estas inovações. Para exemplificar tal situação, comenta que numa 

pesquisa realizada pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins do CNPq, em 1988, a respeito 

da visão da população brasileira sobre ciência e tecnologia, aproximadamente 25% dos 

entrevistados achavam que uma usina nuclear servia apenas para a fabricação de bombas 

atômicas, e 21% acreditavam que o homem nunca tinha ido à Lua. Isso mostra um profundo 

distanciamento da população em geral (e não apenas dos estudantes) em relação à FMC, o que 

não deixa de ser um fato preocupante, uma vez que é papel da escola formar cidadãos 

conscientes e participativos. 

                                                 
3 PEREIRA, O. S. Raios cósmicos: introduzindo física moderna no 2º grau. São Paulo: Instituto de Física e 
Faculdade de Educação – USP, 1997. Dissertação de Mestrado 
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Por fim, Ostermann (2006) critica a “pobreza” dos currículos de física nas escolas 

brasileiras e a falta de ações concretas no sentido de reverter esse quadro. Segundo ela, 

 
 

[...] em vários países desenvolvidos, já foi superada a etapa de “levantamento de 
justificativas” para a inserção de FMC e seus sistemas escolares contemplam nos 
currículos, quase sem exceção, o tratamento de tópicos modernos. Já há algum 
tempo, vários materiais didático-pedagógicos vêm sendo desenvolvidos sob este 
enfoque. No Brasil, este movimento intensificou-se a partir da década de noventa. 
No entanto, ainda é reduzido o número de trabalhos publicados que encaram a 
problemática sob a ótica do ensino e, mais ainda, os que buscam colocar, em sala de 
aula, propostas de atualização (p. 81). 

 
 
 

2.2 O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO 

 

O sistema de Educação no Brasil é regido pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação 

– LDB (Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). No tocante ao EM, o que existe são 

orientações e sugestões quanto aos conteúdos. Temos, assim, os PCN (BRASIL-MEC, 1998), 

os PCN+ (BRASIL-MEC, 2002), as OCEM (BRASIL-MEC, 2006) e, especificamente para o 

estado do Rio de Janeiro, o Currículo Mínimo (SEE-RJ, 2011). 

A LDB (BRASIL, 1996), em seu Art. 21º, classifica o EM como sendo a porção final 

da Educação Básica, constituída ainda pela Educação Infantil e pelo Ensino Fundamental. Já 

em seu Art. 35º, trata das finalidades do EM. Entre as principais, estão “a preparação básica 

para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” 

e “o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”. Se analisarmos estas 

duas finalidades, podemos perceber que, findo o EM, o cidadão teoricamente está dotado de 

um conhecimento mínimo, estando apto a ser inserido no mercado de trabalho, e 

supostamente não necessitando de uma complementação dos seus estudos para dar 

prosseguimento à sua vida. Verificamos também que ele deve desenvolver o que a LDB 

(BRASIL, 1996) chama de pensamento crítico, ou seja, deve ser capaz de analisar os fatos e 

acontecimentos que permeiam a sociedade em que vive, interpretá-los, e ter condições de 

construir argumentos a respeito deles. Assim, de imediato se vê a necessidade da inserção de 

conhecimentos de FMC no EM: nele se dá a última (e talvez única) oportunidade que o 

cidadão dispõe de tomar posse dessas habilidades num ambiente de ensino formal. Outra 

constatação: como este mesmo cidadão poderá ter opinião formada sobre assuntos como 
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energia nuclear, tempestades solares, perigos da utilização indevida do laser ou implicações 

da radiação sobre a saúde humana, se não tiver uma ideia mínima acerca destes assuntos? Ou 

seja, visto pelo enfoque da utilidade, a inclusão de tópicos de FMC no EM seria perfeitamente 

justificável. 

Os PCN (BRASIL-MEC, 1998), em sua Parte I – Bases Legais, dividem as 

competências relativas ao EM em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, sendo esta última a que envolve os conteúdos de física. Essas áreas são assim 

divididas para tentar garantir uma educação com base científica e tecnológica, onde conceitos, 

aplicações e soluções de problemas são combinados com componentes socioculturais e uma 

visão epistemológica que concilia humanismo e tecnologia. Na área de Ciências da Natureza, 

os PCN (BRASIL-MEC, 1998) nos dizem que 

 
 

[...] a aprendizagem de concepções científicas atualizadas do mundo físico e natural 
e o desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na solução de problemas é 
finalidade da área, de forma a aproximar o educando do trabalho de investigação 
científica e tecnológica, como atividades institucionalizadas de produção de 
conhecimentos, bens e serviços (p. 20). 

 
 
 Como pode ser visto, a citação acima apoia a introdução da FMC como um conjunto 

de “concepções científicas atualizadas do mundo físico e natural”. Os PCN (BRASIL-MEC, 

1998) ressaltam, ainda, que é preciso entender que as ciências, assim como a tecnologia, são 

uma construção humana, feita de forma histórica, e que os objetos de estudo por ela 

construídos não se confundem com o mundo físico, embora este seja referido nestes discursos. 

Lembram, também, que não basta incorporar elementos da ciência contemporânea 

simplesmente por conta da sua importância, mas sim prover os estudantes de uma visão de 

mundo atualizada, que incluem uma compreensão mínima dos princípios científicos em que 

se baseiam. Esses trechos mostram uma preocupação com a inserção da FMC numa 

perspectiva histórica, a fim de ser um facilitador para a compreensão de como se dá a 

construção do conhecimento. 

 Já na Parte III – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, os PCN 

(BRASIL-MEC, 1998) criticam a forma como tem se dado o ensino de física, ao apresentar 

conceitos, leis e fórmulas de maneira desarticulada, desvinculando a linguagem matemática 

que essas fórmulas representam de seu significado físico efetivo, distante do mundo vivido 

pelos estudantes e vazios de significado. De acordo com esse documento, ocorreu uma 
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deformação estrutural no EM, que possuía outras finalidades, como por exemplo o ensino 

propedêutico, que antigamente funcionava. Isso aponta uma situação favorável à mudança 

curricular, e à introdução da FMC no EM, ainda que os PCN (BRASIL-MEC, 1998) não 

façam nenhuma menção específica aos conteúdos a serem abordados. 

 Com a elaboração e divulgação dos PCN+ (BRASIL-MEC, 2002), procurou-se 

estruturar um pouco mais o trabalho iniciado quatro anos antes. Nesse documento é 

apresentada uma proposta que explicita mais especificamente as habilidades e competências a 

serem desenvolvidas em física (com ênfase em investigação e compreensão, o que denota um 

avanço no sentido de se tentar fazer o estudante entender como funciona a construção do 

conhecimento científico), citando alguns exemplos de como fazê-lo, os Temas Estruturadores 

do Ensino, uma ideia de organização do trabalho escolar e algumas estratégias para a ação.  

Pela primeira vez, um documento oficial faz menção a tópicos de FMC, apesar de não 

sugerir nada a respeito da composição dos currículos. Assim, tivemos que esperar seis anos, 

desde a promulgação da LDB (BRASIL, 1996), para vislumbrarmos um terreno diferente 

daquele visto por décadas. Os PCN+ (BRASIL-MEC, 2002) ressaltam que 

 
 

[...] introduzir esses assuntos no ensino médio significa promover nos jovens 
competências para, por exemplo, ter condições de avaliar riscos e benefícios que 
decorrem da utilização de diferentes radiações, compreender os recursos de 
diagnóstico médico (radiografias, tomografias etc.), acompanhar a discussão sobre 
os problemas relacionados à utilização da energia nuclear ou compreender a 
importância dos novos materiais e processos utilizados para o desenvolvimento da 
informática (p. 77). 

 
 

Diferentemente dos PCN (BRASIL-MEC, 1998), os PCN+ (BRASIL-MEC, 2002) 

trazem uma sugestão de como o currículo de física pode ser organizado, através dos chamados 

Temas Estruturadores do Ensino. Neste ponto, em relação aos currículos, percebemos um 

avanço significativo em comparação aos PCN (BRASIL-MEC, 1998), com a estruturação dos 

Temas 5 e 6, que tratam, respectivamente, de Matéria e Radiação, e de Universo, Terra e 

Vida, todos assuntos de FMC, além das habilidades e competências a serem adquiridas pelos 

estudantes. 

As principais habilidades e competências relativas aos temas de FMC trazidas pelos 

PCN+ (BRASIL-MEC, 2002) estão listadas a seguir: 

• Utilizar os modelos atômicos propostos para a constituição da matéria para 

explicar diferentes propriedades dos materiais (térmicas, elétricas, magnéticas etc.); 
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• Relacionar os modelos de organização dos átomos e moléculas na constituição da 

matéria às características macroscópicas observáveis em cristais, cristais líquidos, 

polímeros, novos materiais, etc.; 

• Compreender os processos de interação das radiações com meios materiais para 

explicar os fenômenos envolvidos em, por exemplo, fotocélulas, emissão e 

transmissão de luz, telas de monitores, radiografias; 

• Compreender as transformações nucleares que dão origem à radioatividade para 

reconhecer sua presença na natureza e em sistemas tecnológicos; 

• Conhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas 

transformações nucleares para explicar seu uso em, por exemplo, usinas nucleares, 

indústria, agricultura ou medicina; 

• Identificar a presença de componentes eletrônicos, como semicondutores, e suas 

propriedades nos equipamentos contemporâneos; 

• Conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, evolução e constituição do 

Universo, além das formas atuais para sua investigação e os limites de seus 

resultados no sentido de ampliar sua visão de mundo; 

• Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a 

constituição do Universo (matéria, radiação e interações) através dos tempos, 

identificando especificidades do modelo atual. 

Dessa forma, ao analisarmos os temas propostos pelos PCN+ (BRASIL-MEC, 2002), 

verificamos pela primeira vez a presença efetiva de temas de FMC no período pós a atual 

LBD, como sugestão para os currículos escolares. Esse é um ponto chave, que viria a 

influenciar outras orientações curriculares que surgiriam no futuro. 

Prosseguindo em nossa breve viagem no tempo pelas legislações que balizaram os 

rumos do Ensino de Física no Brasil nos últimos 15 anos, em 2006 foram publicadas as 

OCEM (BRASIL-MEC, 2006), que surgiram com o objetivo de ser uma ferramenta para o 

professor, “com a intenção de apresentar um conjunto de reflexões que alimente a sua prática 

docente” (BRASIL-MEC, p. 8, 2006). Fruto de discussões e contribuições dos diferentes 

segmentos envolvidos com o trabalho educacional, as OCEM (BRASIL-MEC, 2006) têm por 

intenção trazer referências e ponderações de ordem estrutural que possam agregar elementos 

de apoio à proposta de trabalho do docente. 

Apesar de não trazer alterações quanto às sugestões curriculares em seu conteúdo, as 

OCEM (BRASIL-MEC, 2006) reforçam os temas estruturadores dos PCN+ (BRASIL-MEC, 
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2002) e apresentam novas estratégias para a ação didática, além das formas de abordagem dos 

assuntos tratados. A fim de tentar alterar a forma de como a física é vista pelos estudantes no 

EM, as OCEM (BRASIL-MEC, 2006) reforçam a importância da abordagem dos aspectos 

históricos e filosóficos da ciência. Para tanto, dedica parte do texto a esse tema, com a 

finalidade de esclarecer para os professores que “o uso da história da ciência para enriquecer o 

Ensino de Física possibilita a visão da ciência como uma construção humana” (BRASIL-

MEC, p. 64, 2006). 

Mais recentemente em 2011, o Estado do Rio de Janeiro publicou, através de sua 

Secretaria de Educação, um documento normativo intitulado Currículo Mínimo (SEE-RJ, 

2011). Sua finalidade, segundo o próprio texto, é 

 
 

[...] orientar, de forma clara e objetiva, os itens que não podem faltar no processo de 
ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Com 
isso, pode-se garantir uma essência básica comum a todos e que esteja alinhada 
com as atuais necessidades de ensino, identificadas não apenas nas legislações 
vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais, mas também nas matrizes 
de referência dos principais exames nacionais e estaduais (RIO DE JANEIRO-SEE, 
p. 2, 2012). 

 
 

Esse documento normativo se encontra em consonância com os PCN (BRASIL-MEC, 

1998) e PCN+ (BRASIL-MEC, 2002), quando “busca fornecer ao educando os meios para a 

progressão no trabalho, bem como em estudos posteriores e, fundamentalmente, visa 

assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania” (RIO DE 

JANEIRO-SEE, p. 2, 2012). Elaborado em 2012, o Currículo Mínimo – Física, junto com 

outras disciplinas, complementou o trabalho que se iniciou no ano anterior. Ele foi criado a 

fim de desenvolver uma ação norteadora para o desenvolvimento de boas práticas 

educacionais, tais como interdisciplinaridade, contextualização do ensino, inclusão de 

estudantes com necessidades especiais, respeito às diversidades, entre outras. 

No que tange à inserção de conceitos de FMC no EM, o Currículo Mínimo – Física dá 

um passo gigantesco em relação aos PCN+ (BRASIL-MEC, 2002). Inicialmente percebe-se 

uma ruptura com a antiga sistemática de organização de currículos, quando se lê que 

 
 

[...] para um currículo mínimo, não podemos enfatizar o estudo de Cinemática, pois 
ele não é relevante para a compreensão do mundo e da própria Física. É importante 
que os alunos aprendam conceitos básicos associados aos movimentos dos corpos, 
mas é dispensável o estudo detalhado do formalismo matemático das funções dos 
movimentos (RIO DE JANEIRO-SEE, p. 3, 2012). 
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Este ponto é crucial e mostra uma proposta de mudança nos rumos do Ensino de Física: 

procurar fazer o estudante entender o fenômeno físico, ao invés de simplesmente tentar 

descrevê-lo matematicamente. A descrição, na maioria das vezes, leva o estudante a 

simplesmente “decorar” uma fórmula, deixando de lado o entendimento e a contextualização 

daquele saber. A termometria, a óptica geométrica e o eletromagnetismo têm tratamento 

semelhante ao dado à cinemática. Por fim, justifica o uso de tópicos de FMC “como forma de 

atrair os estudantes e dar maior significado para o estudo de Física” e alega ainda que 

“conhecer alguns tópicos de FMC é fundamental para compreender a realidade que nos cerca 

a partir da nova visão de mundo que a Física do século XX construiu” (RIO DE JANEIRO-

SEE, p. 3, 2012). 

Apesar de apresentar essa nova abordagem, o Currículo Mínimo – Física deixa claro 

que não se está abrindo mão da linguagem matemática para a modelagem dos fenômenos 

físicos; o que se está fazendo, sim, é não reduzir a física a uma mera aplicação da matemática. 

O Currículo Mínimo – Física classifica as habilidades e competências a serem 

adquiridas pelos estudantes dentro dos anos e bimestres a serem cursados no EM. Cabe 

ressaltar e enfatizar que na maioria dos tópicos que fazem menção à FMC, a primeira 

competência a ser citada é “compreender o conhecimento científico como resultado de uma 

construção humana, inserido em um processo histórico e social”. Assim como mencionado 

anteriormente, este ponto também parece estar relacionado com um ensino de física que 

combate a perspectiva desta ciência como um conjunto de ideias que simplesmente surgiram 

do nada. 

Por possuir uma quantidade maior de habilidades e competências que os PCN+ 

(BRASIL-MEC, 2002), e a fim de evitar que esta leitura se torne demasiadamente longa, 

citamos a seguir as principais habilidades e competências referentes à FMC, dentro dos três 

anos do EM, propostas pela SEE-RJ: 

• Compreender a relatividade do movimento; 

• Reconhecer o modelo das quatro forças fundamentais da natureza: força 

gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca; 

• Compreender que a Teoria da Relatividade constitui um novo modelo explicativo 

para o universo e uma nova visão de mundo; 

• Reconhecer os modelos atuais do universo (evolução estelar, buracos negros, 

espaço curvo e big bang); 
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• Compreender que o tempo e o espaço são relativos devido à invariância da 

velocidade da luz; 

• Reconhecer o tecido espaço-tempo sendo o tempo a quarta dimensão; 

• Construir conceito de energia; 

• Identificar a relação entre massa e energia na relação E = mc²; 

• Relacionar o modelo atomista da matéria com os conceitos de calor, temperatura e 

energia interna; 

• Conhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas 

transformações nucleares para explicar seu uso em, por exemplo, usinas nucleares, 

indústria, agricultura ou medicina; 

• Compreender que a energia nuclear pode ser obtida por processos de fissão e fusão 

nuclear; 

• Compreender as transformações nucleares que dão origem à radioatividade para 

reconhecer sua presença na natureza e em sistemas tecnológicos; 

• Compreender que o Sol é a fonte primária da maioria das formas de energia de que 

dispomos; 

• Identificar que a energia solar é de origem nuclear; 

• Compreender as propriedades das ondas e como elas explicam fenômenos 

presentes em nosso cotidiano; 

• Compreender a importância dos fenômenos ondulatórios na vida moderna sobre 

vários aspectos, entre eles sua importância para a exploração espacial e na 

comunicação; 

• Discutir modelos para a explicação da natureza luz, vivenciando a ciência como 

algo dinâmico em sua construção. 

Desta forma, podemos perceber que se o Currículo Mínimo – Física for seguido, ainda 

que parcialmente, estará atendendo aos anseios dos pesquisadores e educadores que defendem 

a inserção de tópicos de FMC no EM. 

 

2.3 PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO: OS CRITÉRI OS 

 

Após essa pequena discussão a respeito dos motivos que envolvem a inserção da FMC 

nos currículos do EM, interessa-nos agora saber em que medida o material do PNLD, 

particularmente no triênio 2012-2014, permite tal condição. Para tanto, vamos passar a 
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explorar os motivos e critérios utilizados para a escolha das coleções aprovadas, investigando 

o Guia de Livros Didáticos PNLD 2012 (MEC-SEB, 2011), que substituiu o então PNLEM 

(Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio) de 2009. 

Em seu conteúdo, o Guia de Livros Didáticos PNLD 2012 (MEC-SEB, 2011) indica 

que a física deve “articular um equilíbrio entre a importância relativa dos tópicos de Física 

programados, considerando-os no âmbito da estrutura conceitual dessa disciplina científica, e 

a relevância vivencial e social desses conteúdos para os sujeitos em formação, ou seja, para 

nossos alunos do ensino médio” (BRASIL-MEC, p. 8, 2011). Ao analisar o texto acima, 

considerando os avanços tecnológicos dos dias de hoje, veremos que os tópicos de FMC têm 

sua relevância na vida da sociedade, ainda que as pessoas não se deem conta disso. 

Mas o que faz um livro didático constar no Guia do PNLD? 

Para uma coleção fazer parte do PNLD, ela, depois de inscrita no programa, é 

analisada, de forma independente e com base em critérios previamente estabelecidos, por dois 

avaliadores das áreas de Física e de Ensino de Física. Importante ressaltar que o livro é 

descaracterizado para a análise, de forma a garantir a lisura do processo. Na sequência, essas 

análises são discutidas entre todos os demais avaliadores, de modo que se chegue a um 

consenso final. Após escolhidas as coleções, escreve-se uma resenha de cada obra aprovada, 

com a finalidade de dar subsídios teóricos e pedagógicos aos professores das escolas públicas, 

para a escolha da coleção que melhor se adéqua ao Projeto Político Pedagógico da escola. 

Porém, para constar no Guia do PNLD, um livro didático precisa atender a 

determinados critérios de seleção. Esses critérios estão diretamente relacionados com a forma 

como se espera que se dê o Ensino de Física no EM. Eles são pensados de modo a respeitar a 

legislação vigente, no que diz respeito à LDB (BRASIL, 1996) e aos PCN (BRASIL-MEC, 

1998) quanto à coerência, correção e atualização de conceitos, informações e procedimentos. 

Devem observar princípios éticos e democráticos necessários à construção da cidadania e ao 

convívio social, possuir coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica assumida 

pela obra, no que diz respeito à proposta didático-pedagógica explicitada e aos objetivos, 

entre outros. 

Para o componente curricular Física, mais especificamente no que se refere à FMC, o 

Guia de Livros Didáticos PNLD 2012 (MEC-SEB, 2011) orienta para que seja observado se o 

livro didático “utiliza abordagens do processo de construção das teorias físicas, sinalizando 

modelos de evolução dessas teorias que estejam em consonância com vertentes 

epistemológicas contemporâneas” e, além disso, se ele 
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[...] trata, sempre de forma adequada e pertinente, considerando os diversos estudos 
presentes na literatura atual da área, tópicos usualmente classificados como de 
Física Moderna e Contemporânea e que sejam considerados importantes ou mesmo 
imprescindíveis para o exercício da cidadania ativa, crítica e transformadora, bem 
como para a inserção ativa, crítica e transformadora no mundo do trabalho 
(BRASIL-MEC, p. 16, 2011). 

 
 

Assim, verifica-se que o livro didático da escola pública deve possuir um conteúdo 

mínimo de FMC, a fim de atender o que prevê a legislação. Dessa forma, pelo menos 

teoricamente, os estudantes têm assegurado o direito a uma Física mais atual e presente no seu 

cotidiano.  

 

2.4 A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

A Transposição Didática é um conceito que trata da distância e das modificações 

sofridas por um saber entre a sua criação e sua inserção na sala de aula. Postulada 

inicialmente pelo sociólogo Michel Verret, em 1975, foi apenas com o matemático Yves 

Chevallard que ganhou o status de teoria, em 1991. Neste trabalho, ele tenta analisar de que 

forma se dá a transformação dos saberes, desde sua concepção pelos cientistas e 

pesquisadores (Saber Sábio), passando pelos livros didáticos (Saber a Ensinar), e chegando 

aos estudantes, na sala de aula (Saber Ensinado). Para Chevallard, um conceito, quando 

transferido, passa por severas modificações, mas mantém semelhanças com a ideia original, 

por adquirir significados próprios do ambiente escolar. Dessa forma, ele espera que os saberes 

no contexto do ensino não sejam meras simplificações dos saberes iniciais, mas sim novos 

saberes capazes de responder ao domínio da ciência e da sala de aula. Porém, muitas vezes 

essas simplificações são necessárias, pois entre outros motivos, os objetivos dos saberes são 

diferentes e, além disso, fatores, como a disponibilidade de tempo dos estudantes, seus 

objetivos e sua maturidade precisam ser levados em conta. 

Chevallard (1991) utilizou o que chamou de Esferas do Saber para classificar os 

saberes segundo sua teoria: 

• O Saber Sábio é o saber criado pelos cientistas e pesquisadores nos mais diversos 

recantos e institutos. Após sua criação, são publicados em periódicos e revistas 

especializadas, e apresentados em seminários e congressos. Dessa forma, a 

comunidade científica toma conhecimento desses saberes, que possuem 

especificidades intrínsecas dessa esfera; 
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• O Saber a Ensinar é o resultado da transposição do Saber Sábio para o ambiente 

escolar. Nessa passagem, o Saber Sábio ganha um contexto didático, a fim de ser 

apresentado aos estudantes na forma de livros didáticos e programas educacionais. 

Cabe ressaltar que esta esfera possui uma mecânica bastante peculiar: a 

composição do livro didático é determinada por diversos interesses políticos e 

econômicos, sendo ainda consideradas as opiniões de professores, especialistas em 

Educação, membros do governo e da sociedade, cada qual com o peso da sua 

influência; 

• O Saber Ensinado, por sua vez, não é necessariamente aquele contido nos livros 

didáticos e programas educacionais. A sala de aula, por ser um ambiente bastante 

dinâmico, molda da sua forma única o Saber a Ensinar, e como produto final dessa 

nova transposição temos o Saber Ensinado. Esse molde se dá através da interação 

professor-aluno, fazendo prevalecer principalmente os valores didáticos. Além dos 

entes já citados, fazem parte ainda dessa esfera os funcionários das instituições de 

ensino, entre supervisores e orientadores, e os pais. 

A fim de melhor entender o processo de transposição, este autor classificou o ambiente 

escolar como sendo o Sistema Didático, estando inserido num contexto mais amplo, o qual 

chamou de Sistema de Ensino, e estando este ainda influenciado pela sociedade. Como 

exemplo geral, podemos dizer que o conjunto de escolas de uma cidade é o Sistema de Ensino, 

e cada escola um Sistema Didático isolado. 

O ambiente onde ocorrem as interações entre a sociedade e o Sistema de Ensino foi 

denominado por ele de noosfera. É nela que se dá a transformação dos saberes, em todas as 

suas esferas, sempre mediadas por inúmeros interesses, como mencionado anteriormente. O 

encontro de tantos interesses cria um grande conflito, pois num mesmo ambiente encontramos 

pesquisadores, professores, estudantes, pais, políticos, autores, cada um impondo ou lutando 

pelo seu espaço. Assim, é na noosfera que os agentes pertencentes a diversos grupos sociais, 

com valores e regras próprias, moldam os saberes segundo melhor lhes convém, e de acordo 

com seus interesses políticos, comerciais, acadêmicos e pedagógicos. Brockington e 

Pietrocola (p. 393, 2005) resumem a noosfera “como um mediador entre duas instâncias 

importantes, que são as necessidades e anseios da sociedade e o funcionamento do sistema 

escolar”. 

No entendimento de Chevallard (1991), outro aspecto importante a respeito da 

Transposição Didática é que a interação entre professor e estudante, ocorrida dentro da sala de 

aula, deixa de ser binária, no então chamado contrato pedagógico, onde basicamente cabe ao 
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professor ensinar, e ao estudante, aprender. Essa relação passa a ser ternária, com a inclusão 

do saber, surgindo novas relações deste com o estudante e o professor. Assim, da relação 

professor-saber surgirá a análise de aspectos epistemológicos e afetivos, e da relação aluno-

saber deve-se levar em consideração o conhecimento prévio e as hipóteses acerca do novo 

saber. 

Prosseguindo em sua análise, Chevallard (1991) começa a discutir as formas, as 

condições e os métodos de como um saber é transposto, e após a transposição, como esse 

saber permanece ativo no Sistema de Ensino. Inicialmente ele propõe que nem todo saber 

deva ser transposto, devido a algumas características que veremos a seguir. Destaca-se nesse 

processo o papel fundamental da noosfera, que é otimizar o ensino. As características mais 

relevantes que um saber precisa possuir estão listadas a seguir: 

• Inicialmente, para que um Saber Sábio se torne um Saber a Ensinar, é necessário 

que ele seja Consensual, ou seja, que não haja dúvidas se ele está correto ou não. 

Assim, pelo menos nesse momento, esse saber deve possuir um status de 

“verdade”. De certa forma, isso explica o fato dos currículos escolares estarem 

abarrotados de temas clássicos como Mecânica e Termologia, em detrimento de 

assuntos de FMC, muito mais recentes, e sem ter uma unanimidade comparável 

aos temas clássicos; 

• No que diz respeito à pertinência, um saber precisa ser atual. Chevallard (1991) 

classificou a Atualidade dos saberes em dois segmentos. O primeiro, que chamou 

de Atualidade Moral, dá conta de como a sociedade avalia a importância do saber, 

e se ele deve constar dos currículos escolares. Já a Atualidade Biológica diz 

respeito à atualidade propriamente dita em relação à ciência. Podemos entender 

então que alguns modelos tidos como ultrapassados, como o calórico, o éter ou 

mesmo o átomo de Bohr ou o de Rutherford não deveriam ser ensinados, uma vez 

que novos modelos explicaram de forma mais completa os problemas tratados. No 

entanto, se fizermos a abordagem desses modelos numa perspectiva histórica, além 

de enriquecer a exploração desses assuntos, também estaremos colaborando para 

apresentar aos estudantes a forma como se dá a construção do pensamento 

científico e a evolução dos conceitos da ciência; 

• A próxima característica é o que Chevallard (1991) chamou de Operacionalidade. 

Para ele, um saber operacional é aquele que tem a capacidade de gerar exercícios e 

formas concretas de avaliação. Estas atividades, aliás, são os indícios que os 

estudantes dispõem para verificar o quão importante é aquele saber. Um saber com 
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baixa operacionalidade não atrai tanto o interesse dos estudantes. Logo, o nível de 

operacionalidade de um saber está diretamente atrelado à possibilidade de 

transposição do mesmo; 

• Um Saber Sábio, para ser transposto, também deve possuir Criatividade Didática. 

Isso diz respeito à capacidade do saber de criar uma identidade própria no sistema 

escolar. Um saber que possui Criatividade Didática pode ser amplamente 

explorado no contexto escolar, sem ter a mesma importância no mundo científico. 

Como exemplo, podemos citar a Cinemática: ela é amplamente difundida no 

contexto escolar, graças a um processo bem sucedido de Transposição Didática, 

mas as pesquisas referentes a ela no campo científico são extremamente 

inexpressivas nos dias de hoje, uma vez que na Física Clássica o assunto está 

esgotado, não restando dúvidas quanto ao seu modelo; 

• Por fim, a última característica citada pelo autor é a Terapêutica. Ela nada mais é 

do que a comprovação (ou aprovação) de que um saber foi transposto. Importa 

ressaltar que é no ambiente escolar que temos a prova final do sucesso de uma 

transposição. Ela pode ocorrer ou não. E ocorrendo, é a sala de aula que vai 

informar sobre a validade daquele saber no contexto escolar. Em outras palavras, é 

a experiência que vai definir a sobrevivência de um saber. 

Analisando esse conjunto de características, é mais fácil compreender o motivo pelo 

qual por tanto tempo os currículos escolares deixaram de contemplar a FMC, da mesma forma 

que os temas clássicos ocupam vastos espaços até hoje. Cabe, pois, aos agentes presentes na 

noosfera, verificar o nível de importância atual de cada saber previsto nas orientações 

complementares à legislação, e adequá-los coerentemente ao currículo, de acordo com as 

necessidades. 
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3. METODOLOGIA 

 

Considerando as orientações presentes nos documentos oficiais da Educação Brasileira 

sobre a abordagem de conteúdos de FMC no EM e as recomendações expressas no Guia de 

Livros Didáticos PNLD 2012 (MEC-SEB, 2011), nossa intenção é analisar os aspectos 

relacionados com a introdução desses elementos de FMC em livros didáticos de física. 

Limitamos o universo de nossa pesquisa às coleções oferecidas pelo PNLD 2012. Em 

comparação ao PNLEM (2009), o PNLD 2012 oferece o dobro de opções de escolha: ao todo 

são dez coleções, de diversos autores, que proporcionam aos professores condições de 

escolher a obra que mais se adéqua ao o Projeto Político Pedagógico de sua escola. 

A metodologia da pesquisa realizada consistiu-se basicamente de sete etapas: 

• 1ª etapa: Análise dos critérios de avaliação dos livros do PNLD, contidos no Guia 

de Livros Didáticos PNLD 2012 (MEC-SEB, 2011), onde verificamos que, dentro 

dos critérios eliminatórios específicos para o componente curricular Física, havia 

recomendação explícita em relação à abordagem de tópicos de FMC; 

• 2ª etapa: Consulta ao mesmo Guia, para exame das resenhas relativo às coleções 

que o compõe, com a finalidade de constatar se as mesmas faziam referência à 

FMC; 

• 3ª etapa: Consulta às coleções, seja na versão impressa, seja na versão on-line 

disponível na Internet, com a realização de uma análise mais detalhada sobre os 

conteúdos de FMC, a fim de verificarmos a forma de abordagem e a frequência 

dos mesmos em cada obra. Não tivemos acesso a todas as coleções, e para 

contornar esse problema recorremos ao Guia de Livros Didáticos PNLD 2012 

(MEC-SEB, 2011) e aos sumários das obras, disponíveis na Internet; 

• 4ª etapa: Identificação de um tópico que estivesse presente em todas as coleções. 

Dentre outros, a Relatividade surgiu como assunto de destaque em todas as obras. 
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Isso denota uma relevância significativa do assunto, haja vista que o Guia 

recomenda tópicos de FMC, sem especificar quais devam ser tratados; 

• 5ª etapa: Escolha do tema Relatividade para análise dos aspectos referentes à 

Transposição Didática no interior das obras a que tivemos acesso, por se tratar de 

um tema recorrente, e devido a sua importância dentro do contexto da FMC; 

• 6ª etapa: Estudo do original de Albert Einstein (1905), que trata da relatividade; 

• 7ª etapa: Análise do “Saber a Ensinar” nas coleções Quanta Física (KANTOR et 

al., 2010) e Física em Contextos – Pessoal – Social – Histórico (PIETROCOLA et 

al., 2010) comparativamente ao “Saber Sábio” constante do original supracitado. 

A fim de enriquecer ainda mais a análise, apesar de não ser alvo da pesquisa, 

utilizou-se como parâmetro um livro tradicionalmente adotado no Ensino Superior 

(ES), intitulado Fundamentos da Física – 4º Volume (HALLIDAY, RESNICK e 

WALKER, 2009). 

A análise realizada se insere no campo da pesquisa qualitativa, do tipo descritiva-

interpretativa (MINAYO, 2004) e, portanto, vem carregada de elementos subjetivos, como 

toda pesquisa qualitativa que envolve o pesquisador como elemento não neutro no processo 

de análise. Assim, todas as considerações construídas não tem nenhuma pretensão de verdade 

ou de generalização. 

A escolha das coleções Quanta Física (KANTOR et al., 2010) e Física em Contextos – 

Pessoal – Social – Histórico (PIETROCOLA et al., 2010) se deu por motivos distintos. A 

primeira adota uma estruturação de conteúdos por temas, e se destaca das demais justamente 

por isso. Já a segunda foi escolhida porque Pietrocola, um de seus autores, é um pesquisador 

que demonstra ter afinidade pela Transposição Didática, já que trata da mesma em diversas 

publicações. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo pretende descrever como se deu a análise dos dados obtidos a partir das 

coleções, levando em conta o artigo original de Einstein (1905) que trata da Relatividade 

Restrita. 

 

4.1 ANÁLISE INICIAL DO DOCUMENTO DO PNLD 2012 

 

 Da análise das resenhas do Guia de Livros Didáticos PNLD 2012 (MEC-SEB, 2011), 

pode-se constatar que todos os autores apresentam suas obras em três volumes, uma para cada 

ano do EM. Os volumes são divididos, na sua grande maioria, em unidades didáticas e 

capítulos, conforme convém a cada autor. Já os tópicos de FMC encontram-se reunidos, quase 

que na sua totalidade, no terceiro volume de cada coleção, como nos mostra o quadro abaixo: 

 

Coleção Autor Volume Assunto FMC 

Compreendendo 
a Física 

Gaspar 

1 - 
2 - 

3 
Ondas Eletromagnéticas e Fótons, 
Relatividade, Origens da Física Quântica, 
a Nova Física 

Curso de Física 
Máximo e 
Alvarenga 

1 - 
2 - 
3 Teoria da Relatividade e Física Quântica 

Conexões com a 
Física 

Sant’Anna et al. 
1 - 
2 - 
3 Questões da Física do Século XXI 

Física – Ciência 
e Tecnologia 

Torres, Ferraro e 
Soares 

1 - 
2 - 

3 
Relatividade Especial, Física Quântica e 
Nuclear, Tecnologia das Comunicações 
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Quanta Física Kantor et al. 

1 - 
2 Evolução do Universo 

3 
Radiações, Materiais, Átomos e Núcleos, 
Física Quântica e Relatividade 

Física 
Biscuola, Vilas 
Bôas e Doca 

1 - 
2 - 

3 
Noções de Física Quântica, Física 
Moderna, Relatividade 

Física Aula por 
Aula 

Barreto Filho e 
Silva 

1 - 
2 - 
3 Relatividade, Física Quântica e Nuclear 

Física e 
Realidade 

Gonçalves Filho 
e Toscano 

1 - 
2 - 
3 Tópicos da Física Moderna 

Física em 
Contextos – 

Pessoal – Social 
– Histórico 

Pietrocola et al. 

1 - 
2 - 

3 
A Natureza da luz, Estrutura da Matéria, 
Partículas Elementares 

 Física para o 
Ensino Médio 

Fuke e 
Yamamoto 

1 - 
2 - 

3 
Teoria da Relatividade Especial, Teoria 
Quântica, Física Nuclear 

 

A pesquisa teve acesso às seguintes coleções na forma impressa: Quanta Física, Física 

Aula por Aula, Física para o Ensino Médio e Física em Contextos – Pessoal – Social – 

Histórico. As obras consultadas na forma on-line foram Compreendendo a Física, Curso de 

Física, Física e Física e Realidade. 

Gaspar (2010) faz referência à FMC apenas no 3º volume de sua coleção. Dessa forma, 

utiliza os quatro últimos capítulos para tratar desses temas. No capítulo em que aborda Ondas 

Eletromagnéticas e Fótons, o faz citando as equações de Maxwell, e em seguida as relaciona 

com a natureza corpuscular da luz para chegar à dualidade onda-partícula. No capítulo 

seguinte, ao tratar da Relatividade, faz menção ao éter para introduzir a teoria, além de citar as 

implicações da mesma no mundo que conhecemos. Na sequência, divide a FMC em dois 

campos distintos: Origens da Física Quântica e Nova Física. No primeiro campo realiza uma 

construção de ideias que se inicia na espectroscopia, com os raios catódicos, e segue 

abordando o enigma da radiação térmica, os raios X, a radioatividade, a quantização da 

energia e os modelos atômicos de Rutherford e Bohr. No segundo campo – Nova Física – 

busca mostrar alguns avanços, como o modelo do spin do elétron, o princípio de exclusão de 

Pauli, o princípio da incerteza de Heisenberg, o nêutron, o pósitron e o neutrino, assim como a 

energia nuclear e a física de partículas. 
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Máximo e Alvarenga (2010) utilizam, mais especificamente, a última unidade do 3º 

volume de sua obra para abordar a FMC. Nela, ao tratar da Relatividade, inicialmente fazem 

uma abordagem histórica, para em seguida explicar de uma forma sucinta as teorias especial e 

geral formuladas por Einstein. Mais adiante, sempre levando em conta os aspectos históricos, 

citam os problemas que levaram ao surgimento da física quântica, relatando brevemente a 

radiação do corpo negro, o problema do efeito fotoelétrico e os espectros de emissão/absorção 

do átomo de hidrogênio. Oferecem, ainda, uma breve noção sobre a dualidade onda-partícula, 

a mecânica quântica e o princípio da incerteza de Heisenberg, visitando a figura dos principais 

personagens da FMC e mostrando a contribuição de cada um para a construção da FMC. 

Além disso, ocorrem esporadicamente alguns tópicos de FMC ao longo da obra, como a 

energia relativística no 1º volume, os espectros atômicos no 2º volume e a quantização da 

carga no 3º volume. 

Sant’Anna et al. (2010) apresentam na última unidade do 3º volume da sua coleção as 

Questões da Física do século XXI. Assim, no capítulo Fenômenos que a Física Clássica não 

explicou, ressaltam os aspectos históricos que contribuíram para a FMC, citando o 

experimento de Michelson-Morley, o problema da radiação do corpo negro e o efeito 

fotoelétrico. No capítulo seguinte, quando abordam As teorias da Relatividade, inicialmente 

tratam da teoria restrita, onde realizam uma construção de conhecimentos baseada nas 

transformações de Galileu, na relatividade do tempo e do comprimento, nas transformações 

de Lorentz e no mundo das altas velocidades. Já na teoria geral abordam o princípio da 

equivalência e a interpretação de Einstein sobre a gravidade. Prosseguindo, nos Elementos da 

Mecânica Quântica, discutem como se deu o nascimento dessa nova ideia, e ao propor um 

novo modelo para a luz, apresentam a explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico. Para 

finalizar, discutem os desafios da Física no século XXI enfrentados na busca pelo 

entendimento sobre o “funcionamento” do átomo, além de fazerem menção a alguns aspetos 

da nanotecnologia. Além disso, ao longo da obra encontramos uma seção chamada Diálogos 

com a física moderna, onde os autores trazem as mudanças na ciência ocorridas desde o fim 

do século XIX e que têm alguma conexão com o assunto de física clássica tratado naquele 

momento. 

Torres, Ferraro e Soares (2010) utilizam a unidade II do 3º volume da sua coleção para 

abordar a FMC, onde dividem o assunto em quatro capítulos. Ao tratarem da Relatividade 

Especial, iniciam a discussão com a transformação de Galileu, a Relatividade de Newton e o 

experimento de Michelson-Morley, para em seguida enfocar a Relatividade de Einstein e suas 

consequências. Fazem menção ainda à energia relativística e sobre algumas noções da 
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Relatividade Geral. Já no capítulo referente à Física Quântica, fazem uma abordagem 

histórica ao discutir a radiação dos corpos e a teoria quântica de Planck, o efeito fotoelétrico, 

o modelo atômico de Bohr e o átomo de hidrogênio, prosseguindo com a teoria da dualidade 

onda-partícula e do princípio da incerteza de Heisenberg. Finalizam o capítulo versando sobre 

semicondutores, diodos, transistores e aplicações da nanotecnologia. Dedicam ainda um 

capítulo inteiro à Física Nuclear, começando pelo núcleo atômico, e passando pela 

radioatividade e a figura de Marie Curie, os decaimentos alfa e beta e suas leis, a fissão e a 

fusão nucleares, além de promoverem uma contextualização a partir de acidentes nucleares e 

rejeitos radioativos. Completam o capítulo comentando a evolução estrelar e a cosmologia, as 

forças fundamentais da natureza e as diferenças entre matéria e antimatéria. Para finalizar, os 

autores incluíram um capítulo sobre a Tecnologia das comunicações, onde apontam as 

principais contribuições da FMC para o desenvolvimento de objetos do cotidiano, como o 

rádio, a televisão, a telefonia celular, os computadores e a Internet. 

Kantor et al. (2010) trazem no seu 2º volume a unidade II versando sobre Os Astros e 

o Cosmos. Nela, após tratarem de questões básicas de astronomia, utilizam os dois últimos 

capítulos para discutir temas como os átomos e seus espectros de luz, a composição química 

das estrelas, além das reações nucleares que ocorrem nelas, isótopos radioativos e 

radioatividade. Ainda nesse tema, citam o astrônomo Edwin Hubble e sua teoria sobre a 

evolução do universo, matéria e energia escuras, o Big-Bang e a radiação de fundo. Já o 3º 

volume é iniciado com a unidade I, Radiações, Materiais, Átomos e Núcleos, onde dedicam 

quatro capítulos à discussão de temas de FMC, principalmente o tema da radiação. 

Inicialmente tratam As Radiações e a Matéria, onde citam aplicações da radiação na medicina, 

indústria, guerra e ciência. Fazem ainda uma abordagem histórica a respeito da constituição 

da matéria, revelando o mundo subatômico e o modelo atômico de Rutherford. A seguir 

tratam do Átomo Quântico, com a quantização da energia, o espectro do átomo de hidrogênio, 

a dualidade onda-partícula, o princípio da incerteza de Heisenberg e a forma como foram 

organizados os elementos na tabela periódica. No capítulo seguinte, As Radiações, o Núcleo 

Atômico e suas Partículas, abordam as radiações nucleares e a constituição do núcleo, 

interações nucleares fortes e fracas, as radiações α, β e γ, a equivalência entre massa e energia 

nas reações nucleares, uma contextualização a respeito da utilização da energia nuclear em 

usinas e armas bélicas, onde são tratados os processos de fissão e fusão nucleares. Em outro 

tópico, discorrem a respeito das partículas elementares e das forças fundamentais, bem como 

a finalidade dos aceleradores de partículas. Finalizando a unidade, a Estrutura da Matéria e 

as Propriedades dos Materiais são abordadas, onde são discutidas as relações entre sólidos, 
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líquidos e gases, a opacidade e a condutividade elétrica, materiais condutores, semicondutores 

e isolantes, dopagem de semicondutores, utilidade e perigo das radiações. Ainda no 3º volume, 

unidade II, é destinado um capítulo ao estudo da Física Quântica e Relatividade. Na primeira 

parte são tratados o efeito fotoelétrico, a dualidade onda-partícula, os espectros ópticos e o 

átomo de Bohr, a estrutura atômica dos elementos químicos. Já na segunda parte, ao enfocar a 

Relatividade, citam os limites da Relatividade de Newton e Galileu, a relatividade do tempo e 

do espaço, a equivalência massa-energia, a curvatura do espaço-tempo e os buracos negros.  

Biscuola, Vilas Bôas e Doca (2010) utilizam uma unidade didática inteira para tratar 

de Física Moderna. Iniciam citando o modelo ondulatório de Maxwell para explicar as 

radiações eletromagnéticas, passando pela radiação térmica e o corpo negro, com as Leis de 

Stefan-Boltzmann e do Deslocamento de Wien. A seguir, trazem o modelo quântico de Planck 

para justificar as radiações eletromagnéticas, o efeito fotoelétrico e explicação de Einstein 

para o problema, além de algumas aplicações, a dualidade onda-partícula da luz e o Princípio 

da Complementariedade de Bohr, juntamente com o modelo de seu átomo e as transições 

eletrônicas baseadas na análise espectral. No capítulo seguinte é abordada a Teoria da 

Relatividade, com o seu surgimento em 1905. São citados também os postulados de Einstein, 

a dilatação temporal, a contração espacial e a relatividade das velocidades. Além disso, são 

citados os conceitos de massa relativística e da equivalência entre massa e energia, a relação 

entre energia e quantidade de movimento de um corpo, o comportamento ondulatório da 

matéria e a hipótese de De Broglie sobre o átomo de Bohr. 

Barreto Filho e Silva (2010) citam a aplicação de alguns temas de FMC ao longo de 

sua obra, como funcionamento de usinas nucleares e GPS, mas sem se preocupar com a base 

física desses assuntos. Já o 3º volume tem uma unidade exclusivamente voltada à FMC. Os 

autores privilegiam a abordagem conceitual, sendo que a matemática utilizada é bem acessível 

a um estudante do 3º ano do Ensino Médio. A unidade divide-se em três capítulos, o primeiro 

dedicado à Teoria da Relatividade, o segundo à Física Quântica e o terceiro à Física Nuclear. 

Nos dois primeiros capítulos, iniciam com um resumo histórico. São abordados os assuntos da 

Relatividade Restrita, efeito fotoelétrico, radioatividade, forças fundamentais, dualidade onda-

partícula, fissão e fusão nucleares, partículas elementares. Apresentam alguns exemplos de 

aplicação prática. Ao final do volume, discorrem sobre os desafios da Física para o século 

corrente, principalmente aos relacionados à FMC. Procuram também incentivar um maior 

aprofundamento nos assuntos citados no volume, listando alguns livros, revistas e sites da 

Internet, alguns dos quais com assuntos de FMC. 
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Gonçalves Filho e Toscano (2010) fazem, no 2º volume, uma abordagem interessante 

a respeito da natureza corpuscular da luz. Nesse volume, sem citar as implicações quânticas 

ou a dualidade onda-partícula, trazem o que Newton chamou de modelo corpuscular da luz. Já 

no 3º volume, trazem o último capítulo destinado a tópicos de FMC. Nele, utilizam uma 

abordagem diferente da maioria dos autores citados até aqui, ao apresentarem as aplicações da 

FMC na nossa vida moderna, como aparece no subitem intitulado “a física moderna que 

podemos encontrar no lazer, na cultura e no entretenimento”, e a partir disso fazem uma breve 

discussão sobre a física relacionada. Assim, mencionam o laser, os televisores de LED e a 

tecnologia touchscreen. Em seguida, abordam a energia atômica e a física utilizada no 

diagnóstico médico, como em aparelhos de ressonância magnética, além de explorar o núcleo 

atômico, em processos de fissão nuclear. Os aceleradores de partículas levam às antipartículas 

e aos quarks. Por fim, fazem um apanhado da obra de Einstein, abordando superficialmente o 

tema da Relatividade Restrita e suas implicações sobre o tempo e o espaço. 

Pietrocola et al. (2010) trazem, no 3º volume de sua coleção, uma unidade chamada 

Radiação e Matéria, que é inteiramente dedicada à FMC. Assim, em três capítulos, fazem 

uma investigação bastante aprofundada do assunto. Iniciam com um capítulo intitulado A 

natureza da luz, onde tratam da velocidade de propagação da luz, das controvérsias a respeito 

da sua natureza, se onda ou partícula, das concepções de Newton e Huygens, e do éter, com o 

experimento de Michelson e Morley. A seguir, passam a tratar da Relatividade, com a teoria 

restrita e as ideias de tempo e espaço de Einstein, as transformações de Lorentz, e algumas 

implicações, como o paradoxo dos gêmeos. Citam ainda a teoria geral e algumas 

contribuições da mesma. Discorrem também sobre o efeito fotoelétrico e a interpretação da 

luz como partícula, além de introduzir conceitos como quanta de luz e fóton. Encerram o 

capítulo questionando sobre o que é a luz, e abordam a hipótese de De Broglie, com a 

natureza ondulatória da matéria, a fim de criar condições para o capítulo seguinte, Estrutura 

da matéria. Nele, é feita uma revisão histórica a respeito da estrutura da matéria e dos 

modelos atômicos, a fim de situar o estudante. Tratam de uma maneira interessante e 

aprofundada os níveis de energia e os espectros de emissão e absorção, através do modelo de 

Bohr para o átomo de hidrogênio, para em seguida explicar o funcionamento de um laser. No 

tópico seguinte, sobre o núcleo atômico, tratam das forças que influenciam a estabilidade 

nuclear, os decaimentos radioativos, o trabalho do casal Curie, a lei do decaimento, a datação 

por carbono-14, a fissão e fusão nucleares e a produção de energia. No último capítulo, 

Partículas elementares, fazem um apanhado geral a respeito das partículas conhecidas 

atualmente, além de apresentar conceitos como spin e seu caráter relativístico. Abordam ainda 
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os aceleradores de partículas, seus tipos e modo de funcionamento, os dispositivos de 

detecção, o LHC, o detector Geiger-Miller, as leis de conservação utilizadas para identificar 

as partículas, e como identificá-las através de fotografias de colisões, os raios cósmicos. Por 

fim, utilizam o modelo padrão para classificar as partículas em léptons, quarks e bósons. 

Fuke e Yamamoto (2010) dedicam a última unidade do volume 3 da sua coleção à 

abordagem da FMC. Intitulada Física Moderna, a unidade é dividida em três capítulos. No 

primeiro, Teoria da Relatividade, Os autores fazem uma pequena introdução do tema para em 

seguida, destacando o histórico, tratar da Relatividade de Galileu e do experimento de 

Michelson e Morley. Dando continuidade, citam a Relatividade de Einstein e suas 

transformações, além de massa, energia e quantidade de movimento relativísticos. No capítulo 

seguinte, Física Quântica, fazem referência ao surgimento deste campo do conhecimento e 

apresentam os problemas da radiação do corpo negro e do efeito fotoelétrico, além de 

comentarem o princípio da incerteza de Heisenberg. Finalizando a unidade, o capítulo de 

Física Nuclear trata de assuntos como o núcleo atômico, decaimento nuclear e fissão nuclear, 

além citar alguns temas de relevância social, como a utilização da energia nuclear e o 

problema do lixo atômico e os riscos ambientais. O capítulo é encerrado com uma discussão a 

respeito dos desafios da física no século XXI. 

Das obras analisadas, apenas Kantor et al. (2010) trazem tópicos concretos de FMC 

em mais de um volume. A consequência direta disso é que, na maioria das vezes, o estudante 

vai ter contato com a FMC apenas no último ano do EM, caso o professor faça opção por 

seguir a organização das coleções, o que traz um agravante. Como são muito extensos, 

dificilmente são cumpridos plenamente pelos docentes. Se imaginarmos ainda que boa parte 

dos estudantes pretende ingressar no ES, o 3º ano do EM acaba adquirindo um caráter de 

revisão de conteúdos, visando o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Isso diminui ainda mais o espaço destinado à FMC, de modo que se apropriar desse 

conhecimento, para alguns estudantes, é uma questão de sorte. 

 

4.2 A RELATIVIDADE E A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

 Einstein (1905), em seu artigo “Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento”, 

causou grande choque na comunidade científica ao romper parcialmente com as ideias de 

Newton a respeito da mecânica, consagradas há mais de dois séculos, e propôs uma nova 

visão da realidade. O artigo publicado na renomada Annalen der Physik, apesar de muito bem 

escrito, e de conter uma explicação bastante detalhada, possui ideias e conceitos de difícil 
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compreensão até mesmo para um graduando em física, por exemplo. Por ser um 

conhecimento de difícil compreensão também para o público leigo, e materializado em um 

artigo científico, podemos considerar o seu conteúdo como o que Chevallard (1991) chamou 

de Saber Sábio, ou seja, voltado à comunidade científica, de linguajar específico para este 

público. 

 O artigo descreve a Relatividade Restrita de Einstein, de forma bastante ampla, e 

envolve toda a parte conceitual, além de um tratamento matemático sofisticado. Dessa forma, 

ficaria demasiadamente longa e repetitiva a análise de todos os conceitos contidos no artigo. 

Assim, vamos focalizar apenas três deles para nossas análises: os postulados da relatividade, a 

noção de simultaneidade e a relatividade dos tempos e dos comprimentos, levando em conta o 

conceito de Transposição Didática. 

Nossa análise irá ocorrer da seguinte forma: comparação entre as formas como cada 

conceito é tratado como Saber Sábio e como Saber a Ensinar; investigação sobre em que 

medida as características apresentadas por Chevallard (1991) são percebidas nos Saberes a 

Ensinar, e dessa forma, buscar verificar o papel da Transposição Didática nesse processo. 

Para essa análise, como já mencionado, serão utilizadas as obras didáticas Quanta 

Física (KANTOR et al., 2010),  Física em Contextos – Pessoal – Social – Histórico 

(PIETROCOLA et al., 2010) e Fundamentos da Física – 4º Volume (HALLIDAY, RESNICK 

e WALKER, 2009), além do artigo original de Einstein (1905). 

 

4.3 OS POSTULADOS DA RELATIVIDADE 

 

Nesta seção, os postulados da relatividade compõem a categoria a ser analisada. 

 

4.3.1 O SABER SÁBIO 

 

 Einstein (1905) baseou sua teoria em dois pilares, aos quais ele chamou de “princípio 

da relatividade” e “princípio da constância da velocidade da luz”, e que nós conhecemos 

como postulados da relatividade. Os postulados foram definidos por ele como sendo 

 
 

[...] 1. As leis segundo as quais se modificam os estados dos sistemas físicos são as 
mesmas, quer sejam referidas a um determinado sistema de coordenadas, quer o 
sejam a qualquer outro que tenha movimento de translação uniforme em relação ao 
primeiro. 2. Qualquer raio de luz move-se no sistema de coordenadas «em repouso» 
com uma velocidade determinada V, que é a mesma, quer esse raio seja emitido por 
um corpo em repouso, quer o seja por um corpo em movimento (p. 895). 
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 Considerando o trecho destacado como representante do Saber Sábio, este possui as 

características intrínsecas do conhecimento na forma como foi concebido. Logo, é repleto de 

conceitos considerados indispensáveis para a compreensão daquela ideia. É, portanto, a fonte 

da qual decorrerão os demais Saberes. 

 

4.3.2 OS SABERES A ENSINAR 

 

Halliday, Resnick e Walker et al. (2009) tratam do mesmo assunto como 

 
 

[...] 1. Postulado da Relatividade: As leis da física são as mesmas em todos os 
referenciais inerciais. Não existe um referencial absoluto. [...] 2. Postulado da 
Velocidade da Luz: A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todas as 
direções e em todos os referenciais inerciais (p. 147). 

 
 

Uma Transposição Didática deve levar em consideração o nível de conhecimento que 

se quer alcançar. Assim, para o ES, a diferença entre o que aparece no Saber Sábio e no Saber 

a Ensinar não deve ser tão relevante. Com exceção de algumas adaptações linguísticas, até 

mesmo pela época em que foram escritos, e buscando um enfoque mais didático, os textos 

possuem basicamente as mesmas características. Essas adaptações podem ser vistas, por 

exemplo, quando Halliday, Resnick e Walker (2009) chamam de “referenciais inerciais” o 

que Einstein (1905) associou ao “movimento de translação uniforme”. Como sabemos, um 

movimento de translação uniforme é um movimento com velocidade constante, e um 

referencial que se move a velocidade constante é um referencial inercial. Outra adequação se 

vê no conceito de “sistema de coordenadas” e “referencial”. Cabe ressaltar que não foram 

esses autores que introduziram o conceito de “referencial”; este conceito já é utilizado há 

bastante tempo, sendo um termo que expressa melhor a ideia de “sistema de coordenadas”. 

Kantor et al. (2010) nos dizem que “se a velocidade da luz é absoluta, tempo e espaço 

são relativos”, e abordam o tema da seguinte forma 

 
 

[...] as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais; a velocidade 
da luz apresenta sempre o mesmo valor, independentemente do referencial inercial 
adotado (p. 204). 

 
 
Já Pietrocola et al. (2010) nos dizem que 
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[...] as leis físicas são as mesmas independentemente do estado de movimento do 
observador. [...] a velocidade da luz no vácuo é uma constante universal para 
qualquer observador (p. 356). 

 
 
Os Saberes a Ensinar visam uma formação menos aprofundada em relação ao Saber 

Sábio. Isto se observa nas publicações de Kantor et al. (2010) e Pietrocola et al. (2010), que 

trazem de uma forma simplificada, porém compatível com o nível de conhecimento dos 

estudantes do EM (e principalmente com uma linguagem acessível) os mesmos conceitos 

abordados por Einstein (1905). 

É importante ressaltar o modo peculiar como Pietrocola et al. (2010) citam os 

postulados. Os autores substituem a expressão “referencial inercial” por “observador”. Isso 

poderia soar como um erro conceitual ou uma simplificação demasiada resultante do processo 

de transposição, uma vez que Einstein (1905) associa os postulados a um referencial inercial, 

ou “movimento de translação uniforme”, como ele mesmo chamou. Porém, quando discutem 

os conceitos de cinemática no volume 1 da coleção, Pietrocola et al. (2010) deixam claro que, 

pela facilidade de compreensão, utilizariam em sua obra apenas referenciais inerciais. Dessa 

forma, se imaginarmos que um observador encontra-se num referencial inercial, o texto de 

Pietrocola et al. (2010) volta a ter sentido. Como talvez o estudante não perceba essa sutileza, 

seria interessante que os autores trouxessem uma lembrança disso. 

Os postulados da relatividade são ideias basicamente conceituais que não envolvem 

nenhum tratamento matemático. Dessa forma, o processo de Transposição Didática tem um 

papel simplificador, e o resultado disso pode ser observado até mesmo pela extensão dos 

textos. Aquilo que é apresentado por meio de textos extensos no artigo original (Saber Sábio), 

aparece em trechos sucintos no material didático de ES e EM. Em função da maneira simples 

como são apresentados os postulados da relatividade, observamos ainda uma grande 

semelhança entre as formas como o Saber a Ensinar é apresentado nos livros de ES e EM.  

 

4.4 A SIMULTANEIDADE 

 

Nesta seção, a categoria analisada é o conceito de simultaneidade. 

 

4.4.1 O SABER SÁBIO 

 

Einstein (1905) começa a definir o conceito de simultaneidade através de uma 

experiência mental (também conhecida como gedanken). Para que dois ou mais eventos sejam 
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simultâneos, eles devem ocorrer ao mesmo tempo, e exemplifica a simultaneidade dessa 

forma: 

 
 

[...] Quando eu digo, por exemplo: «aquele comboio chega aqui às 7 horas», isto 
significa: «a indicação 7 dada pelo ponteiro pequeno do meu relógio e a chegada do 
comboio são acontecimentos simultâneos» (p. 893). 
 

 
Para isso, se faz necessária também uma definição para o tempo: 

 
 

[...] Poderia parecer que todas as dificuldades em que tropeça a definição de 
«tempo» poderiam ser eliminadas se, em vez de tempo, eu dissesse «posição do 
ponteiro pequeno do meu relógio»; uma tal definição satisfaz, de fato, quando se 
trata de definir «tempo» exclusivamente para o lugar em que se encontra colocado 
o relógio; mas a definição já não basta quando se pretende estabelecer uma relação 
temporal entre séries de acontecimentos que se desenrolam em lugares diversos, ou 
– o que equivale ao mesmo – quando se trata de localizar no tempo acontecimentos 
que se produzem longe do relógio (EINSTEIN, p. 893, 1905). 

 
 

Com esses argumentos, Einstein (1905) vai nos mostrar mais adiante que o tempo, da 

forma como nos é apresentado não é algo absoluto, mas sim relativo ao observador, já que o 

que é absoluto é a velocidade da luz. Ela sim permanece constante, independente do 

referencial inercial adotado. Dessa forma, um único observador não poderia medir com 

exatidão eventos que ocorrem distantes dele. Para resolver tal problema, Einstein (1905) 

explicita o conceito de sincronismo e propõe a seguinte situação: 

 
 

[...] Se num ponto A do espaço estiver situado um relógio, torna-se possível para 
um observador que também aí se encontre determinar temporalmente os 
acontecimentos da vizinhança imediata de A, bastando-lhe para isso recorrer a 
posições do ponteiro do relógio que sejam simultâneas a tais acontecimentos. Se no 
ponto B do espaço também se encontrar um relógio que seja – importa acentuá-lo – 
um «relógio de funcionamento idêntico ao relógio de A», também um observador 
colocado em B poderá fazer a determinação temporal dos acontecimentos que 
ocorram na vizinhança imediata de B. Mas não é possível, se não se estabelecerem 
ulteriores condições, fazer a comparação temporal de um acontecimento em A com 
um acontecimento em B: até agora temos apenas um «tempo A» e um «tempo B», 
mas não definimos um «tempo» comum a A e B. Este tempo pode ser definido 
agora, se estabelecermos como definição que o tempo que a luz necessita para ir de 
A até B é igual ao tempo que ela necessita para ir de B até A. Isto é: se um raio de 
luz partir de A para B no instante �� do «tempo A», se refletir em B, na direção de A, 
no instante �� do «tempo B», e chegar de novo a A no instante �′� do «tempo A», 
então diremos, por definição que os dois relógios funcionam em sincronismo se �� − �� = �′� − �� (p. 893). 

 
 

Assim, Einstein (p. 894, 1905) define também o tempo de um acontecimento como 

sendo a indicação fornecida por um relógio em repouso, simultânea a esse acontecimento, e 
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que está em sincronismo com outro relógio também em repouso, mantendo esse sincronismo 

em qualquer situação. Outra constatação é a obtenção da velocidade V com que essa 

informação se propaga: 

� = 2	
�����′� − ��      (1) 

Essa velocidade V é uma constante bastante conhecida, a velocidade da luz no vácuo 

(c). Dessa forma, por ter definido o tempo utilizando relógios em repouso, Einstein (1905) 

chama agora esse tempo como sendo o “tempo do sistema em repouso”. 

Dando continuidade à sua linha de raciocínio, Einstein (1905) propõe outra gedanken. 

Imaginemos uma haste rígida em repouso, de comprimento l, medida com uma régua também 

em repouso. Sendo a haste submetida a uma velocidade �, esta passa a se deslocar ao longo 

de um eixo coordenado X, no sentido de x crescente, tendo seu eixo coincidente com o eixo X. 

A partir daí, vamos procurar determinar o comprimento dessa haste de duas maneiras distintas: 

na primeira, levando-se em consideração o referencial da haste (em movimento), e na segunda, 

a haste (em movimento) no referencial em repouso. Em ambas as situações, vale o que foi 

discutido até o momento a respeito de tempo e simultaneidade. 

Na primeira situação (chamada por ele de “operação ‘a’”), temos que o observador e a 

haste se deslocam a uma velocidade �. Assim, como se encontram no mesmo referencial, 

Einstein (1905) nos diz que: 

 
 

[...] De acordo com o princípio da relatividade, deve o comprimento que se 
encontrar na operação a), e que vamos designar «comprimento da haste no sistema 
móvel», ser igual ao comprimento l da haste em repouso (p. 896). 

 
 

Não havia movimento relativo entre o observador e a haste em nenhum dos dois 

referenciais. Logo, o comprimento da haste não poderia variar. Já na segunda situação 

(chamada de “operação ‘b’”), o observador está no “sistema em repouso”, e a haste está no 

“sistema móvel”. Assim, segundo Einstein (1905): 

 
 

[...] O comprimento que se vai encontrar na operação b), e que vamos designar por 
«comprimento da haste (móvel) no sistema em repouso», vai calcular-se tomando 
como base nossos dois princípios; e vamos chegar à conclusão de que ele não é 
igual a l (p. 896). 

 
 

Vamos supor, agora, que nas extremidades A e B da haste são colocados dois relógios 

síncronos de um relógio no sistema em repouso. Suponhamos também que em cada relógio se 
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encontra um observador, e que estes aplicam aos relógios o critério de funcionamento 

síncrono dos dois relógios que foi discutido anteriormente. Imaginemos então que um raio de 

luz sai de A no instante �� , reflete em B no instante ��  e volta à extremidade A em �′� . 

Levando em consideração o segundo postulado (em que a velocidade da luz é constante), para 

um observador no referencial em repouso, o tempo que o raio de luz leva para ir de A até B é 

o mesmo que ele leva para voltar de B até A, ou seja: 

�� − �� = �′� − ��     (2) 

Porém, os observadores que se encontram nas extremidades da haste vão encontrar as 

seguintes medidas: 

�� − �� = ���� − �      (3) 

�′� − �� = ���� + �      (4) 

onde ��� é o comprimento da haste medido no referencial em repouso. A simples observações 

das equações 3 e 4 nos ajuda a concluir que os valores são diferentes. Dessa forma, Einstein 

(1905) ressalta que 

 
 
[...] Os observadores em movimento com a haste móvel verificariam assim que os 
dois relógios não funcionavam em sincronismo, ao passo que um observador que se 
encontrasse num sistema em repouso diria que os dois relógios eram síncronos (p. 
897). 

 

 

Daí surge o problema fundamental da simultaneidade, em se tratando de observadores 

em referenciais distintos: 

 
 
[...] Vemos deste modo que não podemos atribuir ao conceito de simultaneidade um 
significado absoluto e que, pelo contrário, dois acontecimentos que são simultâneos 
quando apreciados num determinado sistema de coordenadas já não podem ser 
considerados como tal quando apreciados num sistema que se move em relação ao 
primeiro (EINSTEIN, p. 897, 1905). 
 
 

A fim de construir uma teoria para embasar sua proposta, Einstein (1905) toma o 

cuidado de discutir alguns conceitos antes de propor o problema da simultaneidade para dois 

observadores que se encontram em diferentes referenciais inerciais. Apesar de parecerem 

triviais, ele conceitua as noções de tempo, de sincronismo entre dois relógios em repouso e da 

velocidade com que uma informação se propaga com uma atenção especial, a fim de situar o 
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leitor no contexto que virá a seguir. Depois disso, utiliza o exemplo da haste metálica para 

demonstrar, de forma matemática, que haverá uma contradição dos dois observadores quanto 

à percepção dos eventos observados. 

Ao usar uma haste como exemplo, Einstein (1905) evidencia outra característica do 

Saber Sábio: a busca pela simplicidade. O artigo é carregado de ideias que demandam grande 

capacidade de abstração por parte de quem o lê. Por isso, é interessante que o autor trate da 

forma mais simples possível aquilo que ele deseja demonstrar. Outro ponto de destaque é a 

comprovação algébrica do problema da simultaneidade. Ao se apoiar na matemática 

(equações 3 e 4), Einstein (1905) se utiliza da autoridade da linguagem matemática para se 

defender de contestações a respeito de suas ideias. Além disso, ele é universal e não necessita 

de traduções, o que torna mais fácil a compreensão daqueles conceitos. Assim, mesmo que a 

Relatividade contenha ideias que possam parecer excêntricas para a maioria das pessoas, ela 

se torna relativamente simples por meio da matemática, devido à forma como foi expressa 

pelo autor. Por fim, o uso de experiências mentais (Gedankens), não só no artigo, mas na 

Física como um todo, auxiliam a construção do conhecimento por parte do leitor. Ele é levado 

a interiorizar e debater aquele conceito que está sendo tratado, trabalhando sua capacidade de 

raciocínio lógico, e como consequência, obrigando-se a “pensar” sobre o problema da 

simultaneidade, a fim de compreender por que um observador não concordará com as 

medidas encontradas pelo outro, e vice-versa. 

 

4.4.2 OS SABERES A ENSINAR 

 

Antes mesmo de apresentar o conceito de simultaneidade, Halliday, Resnick e Walker 

(2009) ensinam um meio para se registrar um evento, atribuindo a ele quatro coordenadas, 

sendo três espaciais e uma temporal. Ressaltam ainda que um evento não pertence a um 

referencial particular, podendo ser registrado por vários observadores diferentes, cada um em 

seu referencial inercial, e que em geral esses registros serão diferentes. A seguir, citam como 

exemplo prático uma situação na qual um observador toma conhecimento de dois eventos e 

precisa determinar qual deles ocorreu antes, tendo em vista a distância que ocorreram e o 

tempo que a informação demorou a chegar até ele. A fim de eliminar o problema do tempo de 

trânsito da informação entre o local do evento e a posição do observador, Halliday, Resnick e 

Walker (2009) propõem a construção de uma rede de réguas e relógios no referencial inercial 

do observador, com o objetivo de eliminar ambiguidades e permitir a determinação das 



35 

coordenadas do evento. Importa salientar nesse ponto a preocupação dos autores em inserir a 

noção de sincronização de relógios: 

 
 

[...] Os relógios devem ser sincronizados de forma correta. Não basta reunir um 
conjunto de relógios iguais, ajustar todos para a mesma hora e deslocá-los para suas 
posições na rede de réguas. Não sabemos, por exemplo, se o movimento faz os 
relógios atrasarem ou adiantarem. [...] O procedimento correto é, portanto, colocar 
os relógios nos seus lugares e depois sincronizá-los (HALLIDAY, RESNICK e 
WALKER, p. 149, 2009). 

 
 

A melhor maneira de sincronizar os relógios é transmitir um sinal com a maior 

velocidade conhecida, ou seja, c. Halliday, Resnick e Walker (2009) prosseguem: 

 
 

[...] Aqui está uma das muitas formas pelas quais um observador pode sincronizar 
uma rede de relógios usando sinais luminosos: o observador convoca um grande 
número de auxiliares temporários, um para cada relógio. Depois de se colocar em 
um ponto escolhido para ser a origem o observador produz um pulso luminoso no 
momento em que seu relógio indica � = 0. Quando o pulso luminoso chega ao local 
onde se encontra um dos auxiliares esse auxiliar ajusta o relógio desse local para 
indicar � = �/�, onde � é a distância entre o auxiliar e a origem (p. 149). 

 
 

Com isso, esses autores adéquam a teoria apresentada até aqui com o segundo 

postulado da relatividade. 

Os autores oferecem também como exemplo um método simples para 

compreendermos a importância do sincronismo na Relatividade de Einstein. 

Após essa breve introdução conceitual, Halliday, Resnick e Walker (2009) definem a 

noção simultaneidade como 

 
 

[...] Dois observadores em movimento relativo não concordam, em geral, quanto à 
simultaneidade de dois eventos. Se um dos observadores os considera simultâneos, 
o outro em geral conclui que não são simultâneos. [...] A simultaneidade não é um 
conceito absoluto e sim um conceito relativo, que depende do movimento do 
observador (p. 150). 

 
 

Essa afirmação feita por eles é a resposta a uma questão proposta anteriormente, na 

qual é criada uma situação em que dois observadores (João e Maria) observam dois eventos 

independentes (evento vermelho e evento azul). Maria move-se com velocidade constante �� 
em relação a João, que observa que os eventos são simultâneos. Os autores, então, perguntam 

se os eventos também são simultâneos para Maria. Eles reiteram ainda que não se pode dizer 

qual dos dois observadores está certo; ambas as observações são válidas, sendo que não faz 

sentido dar razão a um deles. Outra constatação apresentada por Halliday, Resnick e Walker 
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(2009) diz respeito à velocidade relativa dos observadores: se ela for muito menor que a 

velocidade da luz, os desvios em relação à simultaneidade serão muito pequenos e não 

poderão ser observados. 

Halliday, Resnick e Walker (2009), porém, ainda querem explorar o assunto de uma 

maneira mais completa, a fim de esclarecer o fenômeno da simultaneidade. Para tanto 

propõem, a exemplo de Einstein, outra gedanken, na qual simulam novamente o exemplo 

anterior, mas desta vez de uma forma mais sofisticada, como mostra a figura 1. Agora João e 

Maria estão cada um dentro de uma espaçonave, parados no centro delas, e viajam 

paralelamente a um eixo imaginário x. A velocidade relativa da nave de Maria em relação à de 

João é ��. Em dado momento, quando a nave de Maria está passando pela de João, as naves 

são atingidas por dois meteoritos que produzem dois eventos distintos (evento vermelho e 

evento azul) e que não são necessariamente simultâneos (situação a). Cada impacto deixa uma 

marca em cada nave. Suponhamos agora que as luzes produzidas pelos dois eventos chegam 

simultaneamente a João. Ele, ao examinar as marcas deixadas pelos meteoritos, verifica que 

estão equidistantes de sua posição (situação b). Assim, João profere a seguinte afirmação: 

 
 

[...] A luz proveniente do evento Vermelho e a luz proveniente do evento Azul 
foram observadas por mim no mesmo instante. De acordo com as marcas deixadas 
em minha espaçonave eu estava a meio caminho entre os dois eventos quando eles 
aconteceram. Isso significa que os dois eventos, Vermelho e Azul, aconteceram 
simultaneamente (HALLIDAY, RESNICK e WALKER, p. 151, 2009). 

 
 

 
Figura 1: A Relatividade da Simultaneidade (Fonte: HALLIDAY, RESNICK e WALKER, p. 151, 2009) 

 
Maria, por sua vez, ao analisar os dois eventos (situações c e d), constata que: 
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[...] A luz proveniente do evento Vermelho foi vista por mim antes da luz 
proveniente do evento Azul. De acordo com as marcas deixadas em minha 
espaçonave eu estava a meio caminho entre os dois eventos quando eles 
aconteceram. Isso significa que o evento Vermelho aconteceu antes do evento Azul 
(HALLIDAY, RESNICK e WALKER, p. 151, 2009). 
 
 

Com esse exemplo bastante didático e elucidativo, Halliday, Resnick e Walker (2009) 

mostram como uma das consequências aparentemente ilógicas da teoria de Einstein torna-se 

aparentemente simples até mesmo aos olhos de um leigo. Embora as interpretações de João e 

Maria sejam diferentes, ambas estão corretas. Como já foi citado anteriormente, se caso os 

eventos fossem simultâneos para Maria, eles não seriam para João. 

Ao tratarem do problema da simultaneidade, os autores supramencionados, inspirados 

em Einstein (1905), fazem uma boa introdução a respeito dos conceitos necessários à 

abordagem do tema, a fim de facilitar a compreensão dos tópicos que serão discutidos no 

decorrer do assunto. Para tanto, alertam para a necessidade de se realizar corretamente o 

registro de um evento, utilizando a situação hipotética de um sistema de coordenadas 

composto de réguas e relógios. De acordo com os autores, somente assim pode-se chegar à 

correta noção de sincronismo, que é essencial para o entendimento da simultaneidade. A 

seguir, nos mostram que utilizar uma fonte de luz é um bom método para sincronizar uma 

rede de relógios. 

Até aqui, a estratégia utilizada pelos autores assemelha-se bastante à utilizada por 

Einstein (1905). Agora, porém, eles introduzem diretamente a consequência mais dramática 

da simultaneidade para dois observadores, quando falam que “dois observadores em 

movimento relativo não concordam, em geral, quanto à simultaneidade de dois eventos”. 

Diferentemente de Einstein (1905), que provou matematicamente tal fato antes de anunciá-lo, 

Halliday, Resnick e Walker (2009) abrem mão do algebrismo para apenas comentar tal 

resultado. A comprovação dessa consequência se dá a seguir, através de uma gedanken, na 

qual são introduzidos dois personagens fictícios, e onde é utilizada a figura 1 para demonstrar 

o problema da simultaneidade. Evidencia-se, nesse momento, uma propriedade intrínseca do 

Saber a Ensinar: o caráter didático. 

Ao empregar uma figura para exemplificar o que foi comentado anteriormente, os 

autores dão um enfoque ilustrativo ao tema em pauta. Essa é uma forma de simplificação do 

Saber Sábio, tratado por Chevallard (1991), quando conceitua a Transposição Didática. Como 

comentado no Capítulo 2, essa simplificação tem a finalidade de adequar os conhecimentos da 

ciência à sala de aula, sem que se perca a essência daquele Saber. Importa ressaltar também 

que o uso de figuras não está restrito apenas aos Saberes a Ensinar; no entanto, o uso das 



38 

mesmas nesse nível de Saber é bastante comum, como veremos a seguir, devido ao seu caráter 

didático, principalmente com relação àqueles leitores sem grande familiaridade com a 

matemática. 

Para a maioria das pessoas, um fenômeno é mais bem compreendido a partir da sua 

visualização do que por sua descrição matemática, e nisso a utilização de imagens, figuras e 

simulações cumpre bem o seu papel socializador do conhecimento. Além disso, criar 

situações cotidianas, como no caso citado pelos autores em que os observadores se encontram 

em referenciais diferentes (trem e plataforma), acaba por aproximar o leitor do conhecimento 

que se deseja que ele adquira. Mesmo que se trate de um livro destinado ao ES. 

Kantor et al. (2010), ao tratarem da simultaneidade, iniciam o assunto também pelo 

sincronismo, como podemos ver na citação abaixo: 

 
 

[...] Para objetos que se movem com velocidades comparáveis à da luz, a Teoria da 
Relatividade Restrita apresenta importantes consequências. Uma delas é a 
impossibilidade de estabelecer uma sincronização universal de relógios que pudesse 
sustentar medidas invariáveis da duração de fenômenos. Se pudéssemos enviar 
informações a uma velocidade infinita, um determinado evento, como a explosão 
de uma estrela, por exemplo, poderia ser detectado simultaneamente em qualquer 
lugar do Universo e, assim, poderia ser utilizado para sincronizar todos os relógios 
que existissem (p. 204). 

 
 
Porém, Kantor et al. (2010) alertam justamente sobre a limitação da velocidade da luz 

para se enviar uma informação. Dessa forma, de acordo com o exemplo dado, quanto mais 

distante se encontrar essa estrela, mais demorada será a sua detecção, impedindo que esse 

evento seja usado para sincronizar relógios. Assim, Kantor et al. (2010) concluem: 

 
 

[...] Se não é possível sincronizar relógios, temos de admitir a relatividade de 
qualquer medida de tempo, não existindo um tempo absoluto percebido idêntica e 
simultaneamente em todo o Universo. Sendo diferentes as medidas de tempo que 
dois observadores fazem de um determinado fenômeno, podem ser diferentes 
também as distâncias medidas a partir de diferentes referenciais (p. 204). 

 
 
Na obra de Pietrocola et al. (2010), a simultaneidade é pouco explorada, de modo que 

se reduz a: 

 
 

[...] medidas de tempo e espaço de um mesmo fenômeno, feitas por dois 
observadores que têm movimentos relativos, não são iguais. Essa afirmação é 
profundamente anti-intuitiva, ou seja, foge do senso comum. Por isso, ela é difícil 
de ser aceita. Mais ainda: a diferença na medida, apesar de sempre existir, depende 
da velocidade relativa entre os dois personagens. Ao considerar o movimento 
relativo entre os dois referenciais, a teoria da Relatividade mostra que a descrição 
de um fenômeno é diferente para cada referencial (p. 356). 
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Tanto Kantor et al. (2010) quanto Pietrocola et al. (2010) não dedicam tanta atenção à 

simultaneidade. Não há nenhum tópico específico relacionado a este conceito. O termo 

simultaneidade, inclusive, não aparece em nenhuma das obras. O que encontramos são 

algumas ideias relacionadas ao conceito, que aparecem esporadicamente ao longo dos textos, 

como as apresentadas nos fragmentos transcritos anteriormente. 

A ideia principal que as duas obras procuram transmitir é a que trata do problema 

fundamental da simultaneidade, onde dois observadores, em diferentes referenciais, não 

descreverão um evento da mesma forma. Convém ressaltar ainda que as obras não trazem, em 

momento algum, provas ou demonstrações do problema da simultaneidade, quer através de 

figuras, quer através da linguagem matemática. 

 

4.5 A RELATIVIDADE DOS TEMPOS E COMPRIMENTOS 

 

Nesta seção, a análise irá ocorrer em torno da categoria que envolve a relatividade dos 

tempos e comprimentos. 

 

4.5.1 O SABER SÁBIO 

 

Quando Einstein (1905) trata da “teoria de transformação das coordenadas e do tempo 

na passagem de um sistema em repouso para outro que está animado em relação ao primeiro 

de uma translação uniforme” (p. 902), de um sistema de coordenadas (�,�,�,�) para outro 

(�,�,�,�), ele nos traz como resultado as seguintes expressões: 

� =  !� − ��" �#     (5) 

� =  (� − ��)     (6) 

� = �     (7) 

� = �     (8) 

  onde                   = (
)(*!+,#-      (9) 

O significado físico dessas equações, no tocante a corpos rígidos, pode ser verificado 

num exemplo dado por Einstein (1905). Imaginemos uma esfera rígida de raio R inicialmente 
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em repouso.  A equação da superfície dessa esfera, em termos de �, � e � pode ser expressa 

por: 

�" + �" + �" = /"     (10) 

A esfera, então, passa a deslocar-se sobre o eixo X com velocidade constante �. Para 

um observador em repouso, a equação da superfície da esfera, expressa em termos de �, � e � 

no instante � = 0 é: 

�"
0)1 − !��#"1" + �" + �" = /"     (11) 

 
 

[...] Vê-se assim que um corpo rígido cuja forma se apresenta esférica quando é 
medido em estado de repouso passa a ter forma de um elipsoide de revolução 
quando estiver em movimento, sendo observado do sistema em repouso. [...] Assim, 
enquanto as dimensões Y e Z da esfera (e também de qualquer corpo rígido de 
qualquer forma) não se modificam durante o movimento, a dimensão X encontra-se 

na razão de 1: 31 − (�/�)", isto é, tanto mais quanto maior for � (EINSTEIN, p. 
903, 1905). 

 
 

O fato acima descrito nos traz uma surpreendente consequência da relatividade sobre 

os comprimentos: a contração espacial. Um observador em repouso verifica que objetos 

deslocando-se a velocidade constante possuem um comprimento menor do que se estivessem 

parados. 

Vamos ter em mente agora um dos relógios usados para medir o tempo � quando em 

repouso em relação ao sistema em repouso, e para medir o tempo � quando em repouso em 

relação ao sistema móvel. Em termos de �, � e � temos as seguintes relações: 

� = 1
)1 − !��#" !� − ��" �#     (12) 

� = ��     (13) 

De (12) e (13) vem: 

� = �41 − !��#" = � − 51 − 41 − !��#"6 �     (14) 

[...] donde resulta que a indicação do relógio (observada no sistema em repouso) 

apresenta um atraso por segundo de 71 − 31 − (�/�)"8  segundos, ou – 
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desprezando-se termos de quarta ordem ou superior – de 
(" (�/�)"  segundos. 

(EINSTEIN, p. 904, 1905). 
 
 

Voltemos à situação dos relógios síncronos localizados nas extremidades da haste e 

vejamos como a consequência disso pode ser representada. Imaginemos que deslocamos com 

uma velocidade v qualquer o relógio que estava em A até o ponto onde se encontra o relógio B. 

Quando isso ocorrer, não mais haverá o sincronismo entre os relógios; ao invés disso, o 

relógio deslocado apresentará um atraso de 
(" �(�/�)" (desprezando termos de quarta ordem 

ou superior), sendo t a duração do deslocamento. Sobre isso, Einstein (1905) conclui: 

 
 

[...] Se tivermos em A dois relógios síncronos e depois deslocarmos um deles, 
fazendo-o descrever com velocidade constante uma curva que vem fechar em A, e 
se for t o tempo que ele demora nesse percurso, então ele apresentará, quando 

regressar ao ponto A, um atraso de 
(" �(�/�)" segundos, em relação ao relógio que 

não foi deslocado (p. 904). 
 
 

Após ter se acercado de conceitos e parâmetros matemáticos, e a fim de demonstrar as 

consequências da Teoria da Relatividade Restrita aplicadas ao espaço e ao tempo, Einstein 

(1905) realiza uma construção matemática sofisticada (com cálculo diferencial e integral e 

que, por uma questão de simplicidade, não constou desse trabalho) que culmina com as 

equações de transformação apresentadas anteriormente (equações 5 a 9). Um ano antes, essas 

mesmas equações foram obtidas de forma mais simples por Hendrik Lorentz, e ficaram 

conhecidas como Transformações de Lorentz. Esse fato é citado no artigo de Einstein (1905). 

Assim, utilizando esses resultados, e empregando novamente um exemplo extremamente 

simples, ele nos mostra, utilizando recursos algébricos, que uma esfera em repouso perde seu 

formato original quando colocada em movimento, transformando-se em um elipsoide ao ser 

observado do sistema em repouso: a essa consequência denominamos contração espacial. 

Corpos rígidos sofrem uma contração na razão de 1: 31 − (�/�)", ou seja, proporcional a  4. 

Einstein (1905) ressalta ainda que essa contração acontece apenas na dimensão em que se dá o 

movimento, ficando os comprimentos das demais dimensões inalterados. 

A seguir, Einstein (1905) mostra também a consequência relativa ao tempo, chamada 

dilatação temporal. Se dois relógios síncronos estiverem em diferentes pontos do espaço, eles 

permanecerão dessa forma enquanto não houver nenhum deslocamento relativo entre eles. Se, 

                                                 
4 O que Einstein (1905) chama de   é popularmente conhecido como Fator de Lorentz, e a maioria dos autores o 
identifica como 9. Para eles,   representa o quociente �/� presente em 9. 
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ao contrário, deslocarmos um deles, o sincronismo deixará de existir, ficando aquele que foi 

deslocado atrasado de 71 − 31 − (�/�)"8 segundos por segundo. Esse valor é inversamente 

proporcional a  . A observação mais importante que se faz aqui é a forma extremamente 

simples com que Einstein (1905) explica essas duas consequências. Isso é devido à 

abordagem minuciosa das bases do artigo, como já foi comentado na parte que tratou da 

simultaneidade. 

 

4.5.2 OS SABERES A ENSINAR 

 

Halliday, Resnick e Walker (2009) utilizam mais uma gedanken para explicar a 

relatividade dos tempos e comprimentos. Maria, agora, encontra-se a bordo de um trem em 

movimento uniforme que se desloca a uma velocidade ��. Ela dispõe de uma fonte luminosa, 

um espelho, um detector e um relógio, de modo que um pulso é emitido pela fonte no ponto B 

(evento 1), reflete no espelho e é percebido pelo detector no ponto de origem (evento 2), 

como nos mostra a situação ilustrada na figura 2a. Assim, Maria mede o intervalo de tempo 

próprio de acordo com a distância D percorrida pelo pulso, ou seja: 

:�; = 2<�      (15) 

 
Figura 2: A Relatividade do Tempo (Fonte: HALLIDAY, RESNICK e WALKER, p. 152, 2009) 
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Como os dois eventos ocorreram no mesmo local, Maria só precisa de um relógio C 

para medir seu intervalo de tempo :�;. A este intervalo de tempo, o autor denomina tempo 

próprio. 

Agora veremos a perspectiva de João. Ele se encontra na plataforma por onde o trem 

de Maria passa, a fim de tentar descrever, no seu referencial, a mesma situação observada por 

ela. João assiste a mesma sequência de acontecimentos que Maria, mas pelo fato de o trem 

estar em movimento, o que ele visualiza é o que acontece na situação ilustrada na figura 2b. 

Por esse motivo, ele precisa utilizar dois relógios (=( e =") para medir o seu intervalo de 

tempo em função da distância L percorrida pelo pulso de luz. A distância entre o evento 1 e o 

evento 2, medida por João, é dada por �Δ� . Assim, em comparação a Maria, o que ele 

encontra é: 

:� = 2?�      (16) 

  onde                 ? = )!(" � :�#" + <"     (17) 

Ao combinarmos as equações 15 e 17, temos: 

? = 4@12 � :�A" + @12 � :�;A"      (18) 

que, após algumas operações algébricas, resulta em 

:� = :�;
)1 − !��#"      (19) 

Se lembrarmos da equação 9, onde Einstein definiu  , denominado por Halliday, 

Resnick e Walker (2009) como 9, também conhecido como fator de Lorentz, onde: 

9 = 1
)1 − !��#"      (20) 

Resultando na expressão final para a dilatação dos tempos: 

:� = 9:�;     (21) 

De acordo com o segundo postulado, onde nenhuma velocidade pode ser maior que c, 

percebemos que vamos ter sempre 9 ≥ 1. Dessa forma, o intervalo de tempo próprio Δ�; vai 

ser sempre maior que o intervalo de tempo Δt. Ou, de acordo com os autores: 
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[...] Quando dois eventos ocorrem no mesmo ponto de um referencial inercial o 
intervalo de tempo entre os eventos, medidos nesse referencial, é chamado de 
intervalo de tempo próprio ou tempo próprio. Quando esse intervalo de tempo é 
medido em outro referencial o resultado é sempre maior que o intervalo de tempo 
próprio (HALLIDAY, RESNICK e WALKER p. 153, 2009). 

 
 

Assim, como o intervalo de tempo medido por Maria é o intervalo de tempo próprio, o 

tempo medido no seu referencial será menor do que o que foi medido no referencial de João. 

O intervalo entre os dois eventos, do ponto de vista de João, é maior do que do ponto de vista 

de Maria. Essa é a chamada dilatação temporal. Logo, o movimento relativo pode mudar a 

rapidez com que o tempo passa entre dois eventos. Esse fato é compatível com o segundo 

postulado, que afirma que o que se mantém constante para os dois observadores é a 

velocidade da luz. 

Halliday, Resnick e Walker (2009) ressaltam ainda que, para velocidades pequenas, 

com � < 0,1�  (o que ainda é bastante considerável para nós), os efeitos da Relatividade 

Restrita são praticamente imperceptíveis. Outro ponto interessante diz respeito à Maria; 

segundo ela, a explicação para o fato de João ter encontrado um tempo diferente do dela foi 

porque os relógios =( e =" utilizados por ele não estavam sincronizados. Vale lembrar que, 

pelo fato de estarem em referenciais diferentes, eventos que parecem simultâneos para um 

observador normalmente não serão para outro. 

Colocados esses aspectos, os autores voltam a atenção para a relatividade dos 

comprimentos. Para um corpo que se encontra em repouso em relação a um determinado 

referencial, pode-se medir as coordenadas das extremidades do corpo (ou uma distância 

qualquer) utilizando uma régua e subtrair uma leitura da outra. Porém, se o corpo encontra-se 

em movimento, é preciso medir simultaneamente essas coordenadas, tarefa extremamente 

difícil de ser realizada. Assim, como a simultaneidade é relativa, e nela estão envolvidas as 

medidas de comprimento, o comprimento também é uma grandeza relativa. Se o comprimento 

de uma régua em repouso em relação a um referencial for denominado ?;, o resultado ? da 

medida da mesma régua, medida em relação a um referencial ao qual a régua se move com 

velocidade �� ao longo da maior dimensão, é dado por: 

? = ?;41 − !��#" = ?;9      (22) 
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Além disso, Halliday, Resnick e Walker (2009) lembram que, como o fator de Lorentz 9  é sempre maior que 1 (para � ≠ 0 ), ?  será sempre menor que ?; . Essa é mais uma 

consequência da Relatividade Restrita, a contração espacial: 

 
 

[...] O comprimento ?;  de um corpo medido no referencial em que o corpo se 
encontra estacionado é chamado de comprimento próprio  ou comprimento de 
repouso. O comprimento medido em outro referencial em relação ao qual o corpo 
está se movendo (na direção da dimensão que está sendo medida) é sempre menor 
que o comprimento próprio (HALLIDAY, RESNICK e WALKER, p. 157, 2009). 

 
 

Os autores alertam, novamente, para o fato de a contração das distâncias ocorrer 

apenas na direção do movimento relativo. Aqui, mais uma vez, a simultaneidade explica a 

diferença nas medidas encontradas por diferentes observadores: enquanto para um as medidas 

foram feitas no mesmo instante, para outro elas não foram simultâneas. 

Kantor et al. (2010) trazem a dilatação do tempo e a contração dos comprimentos na 

forma de apêndices, numa seção intitulada “veja mais”. Inicialmente é tratada a dilatação 

temporal. Para isso, os autores utilizam uma abordagem semelhante à de Halliday, Resnick e 

Walker (2009), ao escolherem uma gedanken onde uma observadora (Cecília) se encontra a 

bordo de um trem que se desloca horizontalmente a uma velocidade �. Ela dispõe de um 

aparato semelhante ao de Maria, descrito na situação anterior, e pretende medir o tempo 

próprio :�; que o feixe de luz leva para sair da fonte, localizada no chão, refletir no espelho 

do teto e voltar ao solo, onde existe um sensor, como mostra a figura 3. Levando em conta 

que a velocidade tratada é a velocidade da luz, os autores constroem a seguinte linha de 

pensamento: 

� = ΔGΔ�      ⇒      � = I + I:�;      ⇒      :�; = 2I�      (23) 

 
Figura 3: Dilatação do Tempo no referencial de Cecília (Fonte: KANTOR et al., p. 205, 2010) 
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O outro observador, João, encontra-se fora do trem, parado, e fica observando a 

passagem do mesmo. Ele assiste a mesma situação testemunhada por Cecília. Contudo, no seu 

referencial, ele verifica a situação ilustrada na figura 4: 

 

 
Figura 4: Dilatação do Tempo no referencial de João (Fonte: KANTOR et al., p. 205, 2010) 

 

Analisando o triângulo retângulo da figura, os autores partem do teorema de Pitágoras 

para, utilizando um pouco de álgebra, atingir o resultado abaixo: 

@�Δ�2 A" − @�Δ�2 A" = I"      ⇒      Δ� = 1
)1 − !��#"

2I�       (24) 

Levando em consideração a equação 20, a exemplo de Halliday, Resnick e Walker 

(2009), para definição do fator de Lorentz 9, Kantor et al. (2010) chegam à conclusão que: 

Δ� = 1
)1 − !��#" :�;      ⇒      :� = 9:�;     (25) 

 
 

[...] Generalizando, como J > 1  sempre que � ≠ 0 , podemos afirmar que, nos 
referenciais em movimento, a medida da duração de um fenômeno (Δ�)é sempre 
maior do que a medida de sua duração feita em um referencial em repouso (:�;). 
Essa expansão é denominada dilatação dos tempos (KANTOR et al., p. 206, 2010). 

 
 

Ainda que não seja objetivo desse trabalho, não podemos deixar de citar que este 

fragmento de Kantor et al. (2010) traz erro de digitação. A expressão J > 1 apareceu, por 

engano, no lugar de 9 > 1. 
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Em outra seção “veja mais”, Kantor et al. (2010) tratam agora da contração dos 

comprimentos. A figura 5 ilustra a situação em que Cecília e João, cada um em seu referencial, 

observam uma régua em repouso. 

 

 
Figura 5: Contração dos Comprimentos (Fonte: KANTOR et al., p. 208, 2010) 

 

Como a régua está no mesmo referencial de João, os autores chamam o comprimento 

da mesma de comprimento próprio (?;) . João calcula o comprimento dessa régua 

considerando a ultrapassagem do vagão por ela, ou seja: 

?; = �Δ�     (26) 

Onde � é a velocidade do vagão e Δ� é o tempo gasto na ultrapassagem. No caso de 

Cecília, o procedimento para a medição é o mesmo, mas o intervalo de tempo a ser 

considerado por ela é o tempo próprio :�;. Logo, para Cecília: 

? = �:�;     (27) 

Comparando e relacionando as equações 25, 26 e 27, vamos chegar à conclusão de que: 

? = ?;9      (28) 

 
 

[...] Da equação mencionada, concluímos que objetos em movimento são 
observados com um comprimento ? menor do que o comprimento que têm quando 
medidos a partir do referencial em que estão em repouso ?;, como a barra que, 
observada por Cecília, se movimenta para trás. Essa diminuição é denominada 
contração dos comprimentos. (KANTOR et al., p. 208, 2010). 
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Pietrocola et al. (2010) iniciam debatendo o tempo relativo. Para tanto, a exemplo de 

Halliday, Resnick e Walker (2009), introduzem dois personagens fictícios, João e Maria, e 

simulam a mesma gedanken, com João na plataforma e Maria dentro do trem, que possui o 

mesmo aparato para a experiência de medição do intervalo de tempo que a luz leva para 

percorrer uma distância < entre o solo e o teto do vagão, refletir num espelho e retornar ao 

solo. O tempo que Maria mede, denominado :�L, e que é ilustrado na figura 6, é dado por: 

�L = :M:�      ⇒      :� = :M�      ⇒      :�L = :M� = 2<�      (29) 

 onde � é a velocidade da luz. 
 

 
Figura 6: Dilatação do Tempo no referencial de Maria (Fonte: PIETROCOLA et al., p. 357, 2010) 

 

Os autores ressaltam que, na Relatividade, a observação e a medida efetuadas por 

Maria são chamadas de próprias, pois ela, o espelho e a fonte de luz encontravam-se em 

repouso em relação ao seu referencial, o vagão de trem, que se desloca a uma velocidade � 

em relação à plataforma. Esse intervalo de tempo é, inclusive, o mesmo previsto pela 

mecânica clássica. João, que por sua vez encontra-se parado na plataforma, observa o que nos 

mostra a figura 7. 
 

 
Figura 7: Dilatação do Tempo no referencial de João (Fonte: PIETROCOLA et al., p. 357, 2010) 
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Pietrocola et al. (2010) utilizam a mesma figura, um pouco modificada (figura 8), para 

chamar a atenção do leitor sobre o aumento da distância percorrida pela luz quando observada 

no referencial de João. Assim como Kantor et al. (2010), usam uma construção geométrica 

baseada no teorema de Pitágoras para chegar numa expressão que relacione os intervalos de 

tempo medidos por Maria (:�L) e João (:�N), apoiados no segundo princípio da Relatividade. 

De acordo com Pietrocola et al. (p. 358, 2010), “como para João o percurso descrito pela luz é 

maior, o intervalo de tempo para ela sair da fonte f, refletir no espelho E e voltar ao ponto de 

partida também será maior”. 

 

 
Figura 8: Dilatação do Tempo no referencial de João (Fonte: PIETROCOLA et al., p. 357, 2010) 

 

Por meio do teorema de Pitágoras, os autores demonstram que para João: 

@�:�N2 A" = @�:�N2 A" + <"     (30) 

O que, após alguma álgebra, resulta em: 

:�N = 2<� 1
)1 − �"�"

     (31) 

Já na perspectiva de Maria, os autores, levando em consideração a equação 29, 

concluem que: 

:�N = :�L 1
)1 − �"�"

     (32) 

 
 

[...] Esse resultado indica que, segundo os princípios da Relatividade, o tempo já 
não é absoluto. Maria e João medem diferentes intervalos de tempo para a emissão-
reflexo-retorno do pulso de luz. Essa diferença se deve ao movimento relativo e à 
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não composição da velocidade da luz com a do trem. Assim, o fluxo do tempo não 
é o mesmo para todos os observadores, ele depende do referencial (PIETROCOLA 
et al., p. 358, 2010). 

 
 

A exemplo de Halliday, Resnick e Walker (2009), os autores utilizam a equação 20 

para definir o fator de Lorentz, e reiteram que os intervalos :�L e :�N se diferem por 9. Assim: 

:� = :�L9     (33) 

Notemos que o intervalo :�N foi substituído por :�, muito provavelmente por um erro 

de impressão. Assim, Pietrocola et al. (2010) concluem que, como 9 ≥ 1, :�N será sempre 

maior ou igual a :�L: 

 
 

[...] Maria, para quem o relógio de luz está parado, mede um intervalo de tempo OPQ; enquanto outro observador, João, que percebe o mesmo relógio se mover com 
velocidade R, medirá um intervalo dado por SOPQ . Como 9 ≥ 1, o intervalo de 
tempo medido pelo observador que mede o relógio em movimento será sempre 
maior do que OPQ (p. 359). 

 
 

Encerrando a discussão a respeito do tempo relativo, os autores reforçam o conceito de 

intervalo de tempo próprio :�;, medido por um relógio em repouso no referencial onde ocorre 

o evento. Deste modo, qualquer outro intervalo de tempo :�′, medido em qualquer outro 

sistema de referência, é maior do que o intervalo de tempo próprio. “Por isso, dizemos que o 

tempo se dilata para alguém que não mede o tempo próprio” (PIETROCOLA et al., p. 359, 

2010). 

Em seguida, Pietrocola et al. (2010) passam a discutir o espaço relativo. Para tanto, 

retomam o caso de João e Maria, onde João mede o comprimento de uma régua em repouso 

colocada na plataforma, chamando este comprimento próprio de ?N . Outra forma de João 

determinar esse comprimento é medir o intervalo de tempo que o trem de Maria leva para 

percorrer uma distância equivalente à régua, como nos mostra a figura 9, ou seja: 

�L = :M:�      ⇒      :M = �:�     ⇒      ?N = �:�N     (34) 

Maria, que se encontra no referencial em movimento em relação à régua, vê esta se 

deslocando com velocidade � em relação a si. Ela obtém o comprimento da régua da mesma 

forma que João, porém utilizando o seu intervalo de tempo :�L. Assim: 

?L = �:�L     (35) 
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Figura 9: O Espaço Relativo (Fonte: PIETROCOLA et al., p. 359, 2010) 

 

Levando em consideração a relação entre o intervalo de tempo de cada observador nos 

dois referenciais, e a equação 33, os autores chegam à conclusão que: 

?N?L = �:�N�:�L      ⇒      ?N?L = 9:�L:�L      ⇒      ?L = ?N9      (36) 

Assim, como 9 ≥ 1, Maria observará o comprimento da régua diminuída, mesmo que 

seu comprimento não tenha sido alterado. A régua não é apenas vista por Maria como 

contraída; ela, de fato, é menor para a observadora. Dessa forma, assim como os intervalos de 

tempo, os comprimentos também são relativos. Sobre isso, os autores concluem: 

 
 

[...] O comprimento medido no sistema de referência em que o corpo está em 
repouso (o sistema de repouso do corpo) é chamado comprimento próprio TU. 
Logo, qualquer outro comprimento T′  medido em qualquer outro sistema de 
referência que se move em relação ao sistema de referência em que o corpo está em 
repouso é menor do que o comprimento próprio. Esse efeito é chamado contração 
do comprimento (PIETROCOLA et al., p. 360, 2010). 

 
 

Por fim, os autores observam que são contraídos apenas os comprimentos paralelos à 

direção do movimento, não sendo afetados os comprimentos perpendiculares. 

As três obras analisadas, apesar de atenderem diferentes segmentos do Ensino, 

utilizam basicamente a mesma metodologia para tratar a contração espacial e a dilatação 

temporal. As três obras, inclusive, fazem uso da mesma gedanken para exemplificar o assunto, 

com um observador no referencial do trem e outro no referencial da plataforma. Os autores 
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abordam inicialmente a questão da dilatação temporal, e para isso se baseiam num esquema 

proposto em diversas figuras, a fim de ressaltar que observadores em diferentes referenciais 

descrevem diferentes caminhos percorridos pela luz emitida pela fonte e refletida pelo espelho 

até o detector. As figuras 2, 4, 7 e 8 trazem o esquema de um triângulo retângulo, que visa 

simular a perspectiva do observador que se encontra no referencial em repouso (aquele parado 

na plataforma da estação), com o qual, após algum algebrismo, se chega à relação entre os 

tempos percebidos pelos dois referenciais (equações 21, 25 e 33). 

Convém observar que esse resultado é o mesmo obtido por Einstein (1905), mas por 

uma via diferente, sem a utilização de cálculo diferencial e integral, inclusive na publicação 

relativa ao ES. Os autores chegam ao resultado utilizando as relações métricas do triângulo 

retângulo e o Teorema de Pitágoras. Na dilatação temporal, as obras relacionadas ao EM, 

particularmente, trazem uma descrição matemática bastante completa, contrastando com a 

situação anterior, em que a simultaneidade foi apenas comentada, e não demonstrada. A 

intenção dessa abordagem talvez seja a de aprofundar aquele conhecimento, utilizando uma 

matemática compatível com o nível de conhecimento do estudante do EM, e procurar mostrar, 

por meio de uma grande quantidade de figuras (em comparação aos outros conceitos 

estudados aqui), que a dilatação temporal (e mais à frente a contração espacial), é uma 

decorrência bastante plausível da Relatividade. 

A fim de justificar a contração espacial, os autores das obras que apresentam os 

conceitos na forma de Saberes a Ensinar utilizam argumentos diferentes. Para tal, os autores 

da obra voltada para o ES alegam que como a simultaneidade é relativa, e nela estão 

envolvidas as medidas de comprimento, então o comprimento também é uma grandeza 

relativa. Assim, a relação entre os comprimentos observados nos dois referenciais é dada 

diretamente pela equação 22. Já Kantor et al. (2010) e Pietrocola et al. (2010) fazem uma 

relação entre os comprimentos observados e intervalos de tempo medidos nos dois referencias 

para provar matematicamente a consequência discutida (equações 26, 27, 28, 34, 35 e 36). 

Outra diferença observada diz respeito à forma de tratamento dessas consequências. Enquanto 

Halliday, Resnick e Walker (2009) e Kantor et al. (2010) as chamam de dilatação temporal 

(ou do tempo) e contração espacial (ou dos comprimentos), Pietrocola et al. (2010) tratam os 

mesmos por tempo e espaço relativos. O autor ainda utiliza uma notação diferente dos demais 

para as noções de tempo e tempo próprio, espaço e espaço próprio. Se nas duas primeiras 

obras há o emprego dos termos :�, :�;, ? e ?; em toda a sua linha de raciocínio, na última, 
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Pietrocola et al. (2010) só o fazem no fechamento do assunto, pois até então utilizavam :�N, 

:�L, ?N e ?L. 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 

Finda a análise das obras do Saber Sábio e do Saber a Ensinar, nossa intenção agora é 

verificar quais características apresentadas por Chevallard (1991) se destacam nesse processo 

de Transposição Didática. Para atingir tal objetivo vamos rediscutir cada uma delas, dentro do 

contexto das obras analisadas. 

Não há dúvidas quanto à primeira característica, a consensualidade. Hoje em dia os 

efeitos relativísticos são levados em consideração nos projetos de alta tecnologia, como 

sistemas de GPS e aceleradores de partículas, além de serem verificados diariamente em 

laboratórios de pesquisa no mundo todo. Logo, o modelo da Relatividade Restrita é aceito 

como verdade incontestável pela grande maioria da comunidade científica. Dessa forma, a 

presença do tópico Relatividade em todas as obras do PNLD 2012 ressalta ainda mais a 

consensualidade do tema. 

A segunda característica mencionada por Chevallard (1991) diz respeito à atualidade 

do Saber, que como já vimos, é dividida em atualidade moral e atualidade biológica. A 

atualidade moral da Relatividade, ou seja, a importância dada pela noosfera ao tema, se 

materializa no Edital e se reflete no Guia de Livros Didáticos PNLD 2012 (MEC-SEB, 2011). 

Já a atualidade biológica também é verificada. Einstein, em 1915, expandiu a Teoria da 

Relatividade Restrita com a publicação de um trabalho sobre a Relatividade Geral, onde 

passou a utilizar referenciais não inerciais como um dos pilares de seu trabalho. Com isso, de 

certa forma, a Relatividade Restrita se tornou “obsoleta”, pois se baseava em referenciais 

inerciais nunca encontrados no Universo; ele possui, até onde sabemos, apenas referenciais 

não inerciais. Levando em conta esses argumentos, a Relatividade Restrita não passa de uma 

grande gedanken. Mas se considerarmos nosso nível microscópico (a Terra, diante do macro 

do Universo) podemos sim utilizar algumas aproximações e aceitar que possuímos 

referenciais inerciais à nossa volta. Percebemos, então, que mesmo com a evolução do 

conceito, a Relatividade Restrita possui uma atualidade biológica, pois faz parte da construção 

do conhecimento científico, além de ser mais acessível ao estudante do que a Relatividade 

Geral. 

A próxima característica é a operacionalidade, ou a capacidade do Saber de gerar 

exercícios e formas de avaliação. Aqui vamos discutir separadamente as implicações dessa 
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característica em cada um dos três conceitos da Relatividade analisados. Iniciaremos com os 

postulados da relatividade, que são, em sua essência, ideias puramente conceituais. Eles não 

são nem ao menos interpretativos, pois um postulado tem status de verdade incontestável para 

a concepção de qualquer teoria. Assim, os postulados têm baixa operacionalidade, uma vez 

que dificilmente podem ser testados além de somente se questionar seu significado. Já a noção 

de simultaneidade é algo mais subjetivo, pois desafia o estudante a compreender de que forma 

as consequências dos postulados da relatividade afetam as observações de dois observadores 

em referenciais distintos, ainda que nas obras do EM analisadas esse conceito tenha sido 

pouco explorado por parte dos autores. Dessa forma, mesmo sem a necessidade de um 

tratamento matemático mínimo, a simultaneidade possui uma operacionalidade maior que os 

postulados da relatividade. Por fim, a relatividade dos tempos e dos comprimentos é, dos três, 

o tema com maior operacionalidade. Seja devido à parte algébrica, ou à parte conceitual, aqui 

as possibilidades de avaliação são mais expressivas que as anteriores. Gedankens como o 

paradoxo dos gêmeos ou o paradoxo da garagem ajudam a ilustrar tal informação. Esse fato é 

ainda confirmado quando se consultam os exemplos e exercícios propostos sobre Relatividade 

nas obras de Halliday, Resnick e Walker (2009), Kantor et al. (2010) e Pietrocola et al. (2010). 

Talvez por isso mesmo, principalmente no que tange ao EM, a relatividade dos tempos e 

comprimentos é, dentre os analisados, o tópico com maior sucesso na transposição, haja vista 

o espaço destinado ao tema dentro do assunto Relatividade. 

A quarta característica fala sobre a capacidade do Saber de criar uma identidade no 

sistema escolar, a criatividade didática. Essa característica, ao que pareceu, não é tão 

relevante em se tratando da Relatividade, ainda que esta tenha sido citada em todas as obras 

do PNLD 2012. Seja pela pouca importância que se dá a ela (e aos tópicos de FMC em geral) 

dentro das obras do EM analisadas, ou então pela forma como os conteúdos são organizados 

(uma vez que os tópicos de FMC aparecem, invariavelmente, sempre no último volume das 

coleções do PNLD 2012), a Relatividade ocupa um lugar de pouco destaque em comparação a 

outros conteúdos consagrados, como a mecânica e o eletromagnetismo. 

Enquanto a Relatividade ocupar esse patamar inferior, dificilmente ocorrerá um 

processo de Transposição Didática satisfatório do Saber Sábio para o Saber a Ensinar. Apesar 

disso, percebemos que tal situação tende a mudar, pois com a adoção de critérios 

eliminatórios no PNLD 2012, que impõem a obrigatoriedade de tópicos de FMC como 

condição básica para uma coleção constar no hall das obras aprovadas, esperamos que cada 

vez mais a relatividade (e a FMC, como um todo) esteja presente no EM, tanto em quantidade 

como em qualidade. 
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A quinta e última característica destacada por Chevallard (1991) é a terapêutica, ou 

simplesmente a comprovação da transposição de um Saber. Como o foco do nosso trabalho é 

a transposição do Saber Sábio para o Saber a Ensinar, e levando em consideração que essa 

característica se manifesta de forma mais enfática apenas no ambiente escolar, uma vez que é 

do professor a palavra final a respeito dos temas que serão abordados dentro da sala de aula, é 

difícil fazer qualquer análise a respeito da transposição do Saber a Ensinar para o Saber 

Ensinado fora do contexto da sala de aula. 

Assim, o que podemos constatar, neste trabalho, é que a Transposição Didática do 

Saber Sábio para o Saber a Ensinar ocorre de uma forma aceitável, tanto nas obras do EM 

quanto do ES, diferenciando-se os dois níveis pela profundidade com que cada assunto é 

trabalhado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao final deste trabalho procurando ressaltar os aspectos que consideramos 

mais importantes durante a pesquisa. 

No que diz respeito à importância da introdução da FMC na escola, pesquisadores e 

documentos oficiais parecem apoiar essa iniciativa em relação aos livros didáticos do sistema 

de ensino público. Cabe, então, aos professores, a conscientização da necessidade da inserção 

desses conteúdos em sala de aula, uma vez que há suporte tanto da legislação quanto do livro 

didático, visto que todas as obras do PNLD 2012 contemplam a FMC. 

Em relação à “obrigatoriedade” da FMC estar presente nos livros do EM, cabe uma 

reflexão crítica sobre os seus efeitos práticos, já que esta medida foi adotada não por demanda 

da comunidade escolar, mas motivada principalmente por interesses de pesquisadores na área 

de Ensino de Física e pelas pressões exercidas pelos pesquisadores ligados à ciência de 

referência – Física. 

No tocante aos documentos oficiais da Educação no Brasil, importa ressaltar que o 

Currículo Mínimo (SEE-RJ, 2011), da forma como foi concebida sua organização curricular, 

não encontra apoio em nenhum dos livros disponibilizados pelo PNLD do triênio 2012-2014. 

Isso impactará diretamente a escola e o estudante, já que os conteúdos previstos pelo 

Currículo Mínimo encontram-se espalhados pelos três volumes das coleções aprovadas pelo 

PNLD, o que introduz dificuldades do ponto de vista prático. 

É importante destacar o papel do uso de gravuras na perspectiva de Chevallard (1991). 

Grande parte do conteúdo do Saber Sábio apresentado na forma escrita foi transposta para os 

Saberes a Ensinar nos livros didáticos, na forma de figuras. A figura, neste caso, deixa de ser 

um complemento à escrita para se tornar ela a principal responsável pela informação a ser 

transmitida. Isso é percebido principalmente quando é tratada a relatividade dos tempos e dos 

comprimentos. 
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Outra importante observação está relacionada com diferença entre as formas como são 

apresentados o Saber Sábio e os Saberes a Ensinar. O Saber Sábio, como vimos, é carregado 

de um formalismo sofisticado e peculiar, voltado para aqueles que têm familiaridade com a 

ciência de referência (Física). No que diz respeito aos Saberes a Ensinar, percebe-se a 

importância de ferramentas matemáticas adequadas, o uso de figuras, a criação de situações 

em que são inseridos personagens que procuram aproximar o conhecimento a ser ensinado do 

estudante. Esse caráter didático que o Saber Sábio assume ao ser transposto é fundamental 

para o sucesso da transposição. 

Percebe-se que o assunto Relatividade está presente em todas as coleções 

recomendadas pelo catálogo. Segundo Chevallard (1991), isso pode acontecer porque se trata 

de um conteúdo consensual e que possui boa atualidade moral e biológica. 

Dependendo do conteúdo relacionado abordado, a Relatividade também pode ter uma 

boa operacionalidade, principalmente quando este conteúdo tem uma ligação mais próxima 

com a matemática. Isso não significa que assuntos de caráter mais conceitual não possam ser 

operacionalizados, mas não há como negar que, nesse sentido, a matemática é um facilitador. 

Por outro lado, a Relatividade não tem uma boa criatividade didática. Um dos motivos 

pode ser pela falta de familiaridade dos professores com o tema. Ou então, pelo fato de que, 

muitas vezes, por uma questão de prioridade dentro da pequena carga horária que a Física 

dispõe no contexto escolar, a Relatividade acaba relegada ao plano dos conteúdos que 

constam nos livros didáticos, mas que não são abordados dentro da sala de aula. Dessa forma, 

a Relatividade não tem como ser terapêutica, uma vez que, no contexto do cenário descrito 

anteriormente, não poderá haver a transposição do Saber a Ensinar para o Saber Ensinado. 

Por fim, baseados nas reflexões que este trabalho possibilitou, e no que aprendemos 

sobre a Transposição Didática, entendemos que a FMC precisa ser inserida no contexto 

escolar, de modo responsável, a fim de que se estreite o distanciamento entre os 

conhecimentos da física contemporânea e a necessidade de formação de um cidadão letrado 

em relação às questões que envolvem as demandas científico-tecnológicas atuais.  
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