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 RESUMO 

 

Este trabalho possui o objetivo de contribuir para a atualização curricular da 
disciplina de Física no nível médio, de certa forma, fornecendo uma abordagem 
histórica sobre a inserção da Relatividade Restrita de Einstein, como um dos 
temas fundamentais da Física Moderna e Contemporânea (FMC). Teve como 
referenciais teórico-metodológicos as teorias: da concepção alternativa, de 
Gravina e Buchweitz; da aprendizagem significativa, de David Ausubel; dos 
saberes docentes, de Maurice Tardif; e a reflexão docente de Donald Schön. 
Trata-se da construção de uma proposta de ensino para o conteúdo de 
Relatividade Restrita no primeiro ano do ensino médio, conforme consta no 
Currículo Mínimo 2012 do RJ. Como recursos didáticos foram utilizados vídeos, 
textos retirados da Internet, material didático com referência em livros e notas 
de aula e questionários para levantar as concepções alternativas dos 
estudantes. A proposta foi aplicada a um grupo com cinco a seis jovens e 
adultos voluntários, que já haviam concluído o nível médio e que tinham 
interesse em aprender o tema. A observação durante as aulas informais e a 
avaliação feita permitiram afirmar que o resultado final obtido com esse 
trabalho foi de que é viável a inserção de alguns tópicos de FMC no ensino 
médio, em particular a Relatividade Restrita, e de que existe uma boa 
aceitação e aprendizagem do tema por parte dos alunos. 
 

 

 

Palavras chave: FMC no Ensino Médio; Relatividade Restrita; Abordagem 

histórico-investigativa. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work has the objective of contributing to the curriculum updating of the 
discipline Physics in secondary level, in a way, providing a historical approach 
to the inclusion of Einstein’s Relativity, one of the fundamental themes of 
Modern and Contemporary Physics (MCP). It had as theoretical and 
methodological frameworks the following theories: the alternative conception of 
Gravina and Buchweitz; David Ausubel’s meaningful learning, Maurice Tardif’s 
of teaching knowledge and Donald Schön’s reflexive teacher. It deals with the 
construction of a teaching proposal about the content of Relativity for students 
in the first year of high school, as suggested in the Minimum Curriculum RJ 
2012. As teaching resources, videos, texts taken from the Internet, courseware 
with reference books and lecture notes and questionnaires were used to raise 
the students' alternative conceptions. The proposal was applied to a group of 
five to sixyoung people and adult volunteers who had completed High School 
and who had interest in learning the subject. The observation during informal 
lessons and assessment allows us to affirm that the final result obtained from 
this study was that it is feasible to insert some threads of MCP in secondary 
education, particularly Special Relativity, and that there is good acceptance and 
learning of the theme by students. 
 
Keywords: MCP in High School; Relativity; Historical-Investigative Approach. 
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1 Introdução 

 

Todos os estudantes, desde o ensino fundamental ao ensino superior, 

pelo menos uma vez ouviu falar de nomes como: Albert Einstein, Mecânica 

Quântica e Relatividade. No entanto, mesmo ao se deparar com o trabalho 

realizado por esse cientista, ou vislumbrar ainda que superficialmente as duas 

teorias que edificaram a Física e as tecnologias atuais, um estudante do ensino 

médio, em geral, não tem contato com os conceitos desenvolvidos a partir do 

século XX devido a diversos fatores, tais como: falta de capacitação do 

licenciado, desatualização do currículo, falta de tempo nas aulas, projeto 

político pedagógico ultrapassado, entre outros fatores que fazem a Física se 

apresentar no Ensino Médio como uma ciência morta, emperrada no final do 

século XIX. 

Então, se faz necessário levantar algumas perguntas que nortearam 

tanto a escolha do tema monográfico quanto à importância dele na discussão 

em sala de aula. Os questionamentos são: 

 

  Qual a importância da Física atualmente, para que um aluno seja 

levado a aprendê-la como disciplina? 

  Por que os professores de Física do Ensino Médio devem inserir 

tópicos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) em Sala de 

Aula? 

 Qual tópico de FMC abordar, e em qual contexto seria inserido? 

 Por que a escolha de Relatividade como conteúdo e para que 

aprendê-lo? 

  Como inserir FMC a partir de livros-textos deficientes, a carga 

horária apertada que o professor possui e falta de capital cultural dos 

estudantes? 

De acordo com esse panorama, pretendemos responder essas perguntas ao 

longo da monografia, e justificar o uso do tema, metodologias e principalmente 

a análise dos resultados. 
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Acreditamos que, um cidadão para ser integralizado com a sociedade 

deve saber pensar e se posicionar criticamente, e deve ser capaz de responder 

questões relacionadas ao seu cotidiano, e a Física deve servir de base para 

que decisões possam ser feitas em situações problema, como: 

 

● Qual cinto de segurança é melhor ter em um automóvel para dar 

suporte e amortecer o impacto, caso ocorram colisões? 

● Por que é importante escolher aparelhos domésticos que consumam 

pouca energia, que benefícios ambientais e econômicos trarão? 

● Que óculos ou que tipo de lente utilizar para corrigir a miopia? 

 

Essas perguntas que envolvem conceitos de Mecânica, Eletricidade e 

Óptica, respectivamente, mostram a importância do ensino de Física na sala de 

aula, mas, para um físico é simplesmente lindo entender os fenômenos da 

natureza e apenas isso bastaria para estudar os modelos por ela criados. 

A segunda pergunta é de fundamental importância, pois estudos 

(TERRAZZAN, 1992) apontam que aparelhos eletrodomésticos e fenômenos 

cotidianos em grande quantidade são bem compreendidos apenas se alguns 

conceitos formulados no século XX forem utilizados. 

Sendo a FMC essencial para compreender o mundo construído a partir 

dessas teorias, a inserção moderada, de forma participativa e interdisciplinar, 

modificará o estudante tornando-o um cidadão consciente e atuante nesse 

mundo. Portanto, se faz necessário estabelecer as formas de abordagem de 

tais temas no Ensino Médio. 

Sempre focando que esse cidadão formado atuará ativamente na 

sociedade, sua formação tem que ser global, sem nenhuma memorização de 

fórmulas apenas para aplicação em exercícios. Devemos iniciar com a 

construção dos conceitos centrais da teoria e estruturação dela para 

entendimento qualitativo do mundo à sua volta; e após esse estágio, fazemos o 

tratamento matemático necessário. 

Como especifica Ostermann (1998) o ensino de FMC no Ensino Médio 

se faz necessário por uma série de razões, são essas: 

● despertar a curiosidade dos estudantes; 
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● estabelecer o contato dos alunos com as ideias revolucionárias que 

mudaram totalmente a Ciência do século XX; 

● atrair jovens para a carreira científica; 

● entender que a Física é uma construção humana. 

 

É de total significância o conhecimento tanto do professor quanto do 

aluno sobre os fundamentos em que se baseiam as tecnologias desenvolvidas 

atualmente, e para tal precisa-se conhecer a Física mesmo que 

qualitativamente, pois está presente em seu dia a dia e certamente irá definir 

sua escolha profissional futuramente. 

Para isso ocorrer se faz necessário modificar e por que não, 

transformar o ensino de Física ou a maneira tradicional de ensinar Física na 

escola do Ensino Médio. Pois o ensino que leve em conta aspectos de FMC 

conseguirá abordar a vasta gama de fenômenos novos que a Física Clássica 

não é capaz de explicar, dando ao aluno uma nova perspectiva sobre o mundo 

e de que a Física hoje é a grande responsável pela maioria dos avanços 

tecnológicos criados pelo homem do século XXI. 

Os avanços científicos e tecnológicos vêm acarretando a 

desatualização curricular, pois a ausência de FMC nos currículos escolares 

também é um grande diferencial para que se atinja a qualidade do ensino de 

Física nas escolas, em sua totalidade. Já foram realizadas propostas de 

inclusão e sugestões nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) (BRASIL, 

1998) e nos currículos mínimos estaduais (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2012). 

Sabendo os motivos e justificativas para a introdução de FMC nos 

conteúdos do Ensino Médio, por que escolher Relatividade como tema entre 

outros existentes nesse aspecto? 

Primeiramente, sem dúvida o nome de Albert Einstein está conectado a 

toda história da ciência e revolução que a Física passou no século XX, e sua 

influência e prestígio ultrapassa as barreiras da Ciência, pois influenciou 

diversos contextos inclusive no período da Segunda Guerra Mundial; e, 

segundo, porque todos falam da Teoria da Relatividade sem ao menos saber 

como ela foi desenvolvida ou fundamentada. 
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Outro motivo que vai além do prestígio, é a facilidade matemática a ser 

tratada, mas o grande desafio intelectual de pensamento existente para a 

compreensão da teoria coloca em xeque conceitos arraigados do senso 

comum. 

Esperamos despertar o interesse dos alunos escolhendo uma teoria 

famosa em cujo ensino eles participem e aprendam juntos. A partir de então  

estudamos o tema e qual maneira seria mais apropriada para introduzi-lo no 

Ensino Médio. As aplicações da teoria e algumas consequências como 

funcionamento do GPS, entendimento da equação E=mc2, e principalmente os 

efeitos estranhos ao senso comum que são a dilatação do tempo e a contração 

do espaço. 

Para isso realizamos uma pesquisa bibliográfica, na qual fizemos um 

resumo sobre a evolução dos conceitos de movimento, tempo e espaço ao 

longo da história e a necessidade da criação dessa teoria para explicar uma 

incoerência entre a Mecânica Clássica e o Eletromagnetismo.  

No entanto, antes de descrever esse caminho, é necessário descrever 

o referencial teórico e a trajetória percorrida para compreender a importância 

de um estudo dirigido no qual se realizam resenhas de textos indicados nas 

referências. 

No capítulo 2, buscamos tentar explicar qual a importância do ensino 

de Ciências para a formação de um indivíduo na sociedade, e em especial na 

área de Física, e quais são os possíveis problemas no aprendizado dessa 

disciplina, e possíveis soluções. 

No capítulo 3, é investigada nos documentos oficiais nacionais a 

importância de inclusão de temas contemporâneos na área de Física, pois o 

aluno precisa ter uma visão integrada e ter base para entender o processo de 

produção de novas tecnologias a partir dessa Ciência Moderna, e ao final 

apresentamos a resenha de um texto com a evolução da Ciência até a FMC 

para entendermos qual a importância dessa evolução para o ensino. 

No capítulo 4 fundamentamos o trabalho com o referencial teórico 

norteador, utilizado no material didático e na apresentação do tema, 

direcionando a ideia sobre Concepções Alternativas de Gravina e Buchweitz 

(1994), a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1968), a 
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teoria de Donald Schön (1992) sobre professor reflexivo e, por fim, o trabalho 

sobre saberes docentes de Maurice Tardif (2002). 

No capítulo 5, descrevemos os métodos mais importantes para a 

implementação da proposta. 

No capítulo 6, fazemos uma descrição rápida sobre as aulas 

ministradas, com sua duração, envolvimento dos alunos, matéria lecionada e 

utilização dos recursos didáticos necessários para a aplicação da proposta. 

Por fim, no capítulo 7, apresentamos a conclusão e análise dos 

resultados obtidos, realizando alguns comentários gerais, desde a pesquisa do 

tema, e possíveis dificuldades de implementação da proposta.  
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2 Ensino de Ciências 
 

De acordo com os PCN+, ensinar algo deve ter por finalidade produzir 

um conhecimento, de fato, efetivo, de significado próprio, não somente 

propedêutico. Nesse espírito, o aprendizado das disciplinas deve ser 

organizado, de forma a se buscar a interdisciplinaridade e contextualização. 

Entre os diversos objetivos nesse nível de ensino, existe uma gama de 

competências humanas conectadas a conhecimentos e estruturas matemáticas 

e científico-tecnológicas. O Ensino Médio deve fornecer aos alunos uma 

formação ampla, de forma que os aspectos e conteúdos a serem aprendidos 

estejam conectados aos conhecimentos tecnológicos e ao aprendizado 

científico, sendo algo essencial aos conhecimentos humanos para a formação 

de cidadãos, em um sentido universal e não somente profissionalizante. 

Esse ensino deve estar baseado na contextualização, para propiciar um 

aprendizado útil à vida e ao trabalho, porém, sem ser profissionalizante, de 

forma que as informações e conhecimentos sejam instrumentos reais de 

percepção, satisfação e evitando tópicos cujos sentidos só possam ser 

compreendidos em outra etapa de escolaridade. 

Para um educador em Ciências, saber o “porquê” ensinar e aprender 

esse tema, que por muitos é rejeitado e ignorado, é de fundamental 

importância. Infelizmente, a maioria dos alunos da escola pública apenas tem 

contato com o tema, a partir de um ciclo do ensino básico, e ainda assim 

focalizando em forma piramidal a estruturação das Ciências, sendo a base 

composta por Biologia, e no último ano, em geral, um compacto de Química e 

Física, enfatizando tabelas periódicas e fórmulas sem sentido ao cotidiano do 

aluno, não tornando o conhecimento algo significativo, sendo em breve 

esquecido por ele. É nesse panorama que as Ciências são introduzidas, como 

um monte de fórmulas e nomes difíceis, algo que se ouve muito “afinal, Ciência 

é somente para gênios”. 

 De fato, trabalharmos Ciência de maneira lógica e uní-la ao cotidiano 

dos alunos está longe de ser difícil, no entanto, não é comum e poucos tentam, 

o que promove a rejeição logo no início da construção do conhecimento 

perante o aluno. O ensino e o aprendizado de Física e Química no Ensino 
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Médio encontram-se em um contexto um pouco mais complexo. 

Exemplificaremos, tentando responder as duas perguntas a seguir. 

2.1 Ensino de Física 
 

2.1.1 Por que ensinar Física? 

 

 Como disciplina, a Física faz parte do currículo do Ensino Médio desde a 

introdução desse nível de escolarização no Brasil. Anteriormente era ensinada 

apenas para um pequeno e seleto grupo de alunos, os que possuíam interesse 

em prosseguir com estudos em Ciências. De fato, foi a partir da década de 70 

que a Física passou a integrar o currículo de todo o Ensino Médio, então 

denominado segundo grau. 

 De acordo com as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

1998a), a Física está incluída no currículo da Base Nacional Comum, na área 

de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Essa disciplina está presente nos 

currículos de Ensino Médio da grande maioria dos países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento. No entanto, o ensino dessa disciplina passa por dificuldades 

no Brasil: superlotação nas salas de aula, falta de recursos, desinteresse por 

alunos e inclusive alguns professores, entre outras. Apesar de inúmeros déficits 

no ensino de Física, muitas são as razões para a manutenção e avanços no 

ensino da mesma no nível médio. Abaixo resumimos os principais motivos para 

isso: 

 

 - Razões socioeconômicas  

 

 Dentre os muitos argumentos utilizados para a inclusão das Ciências, e 

particularmente da Física, no currículo escolar, alguns são mais pertinentes, 

por exemplo, de ter acesso ao  conhecimento científico sustenta a existência 

de uma correlação entre o nível de compreensão de Ciências pelo público e o 

nível de desenvolvimento econômico de uma nação. Além disso, argumentam 

que o sucesso científico e tecnológico de uma nação é um indicador de seu 

prestígio e do seu poderio no cenário internacional. Assim, segundo este 
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argumento, devemos ensinar Física para formar pessoal, técnica e 

cientificamente qualificado, necessário à manutenção de uma nação 

economicamente forte, com prestígio e poder no plano internacional, claro 

atuante na sociedade e participando dos embates e decisões de maneira 

direta, pois terá condições de avaliar se algum dado tecnológico ou científico é 

realmente verdadeiro ou se valerá a pena investir em certo recurso de 

pesquisa, por exemplo. 

 

 

- Razões culturais  

 

As ciências naturais, incluindo a Física, compõem uma estrutura de 

conhecimento que representa uma das maiores e certamente, mais 

importantes conquistas culturais da humanidade. Ao ter contato e ao 

compreender as Ciências, os alunos estariam, portanto, sendo inseridos na 

cultura de seu próprio tempo, na condição de sujeitos e não na de meros 

espectadores. 

 

- Razões intelectuais  

 

 As razões que movem o intelecto humano precisam ser consideradas se 

quisermos entender aspectos na formação da lógica humana e assim avançar 

na definição dos objetivos, características e diretrizes para o ensino da Física. 

As técnicas produtivas atuais, em todos os setores da economia, envolvem o 

uso de múltiplos recursos, como por exemplo, a internet, computadores, vídeos 

e experimentos didáticos, de rotinas de trabalho e de tarefas complexas.  

 A experiência mostra que alguns conhecimentos e habilidades, cujo 

desenvolvimento é favorecido através conhecimento de Física, podem 

contribuir para diminuição do tempo de aprendizado de novas tarefas e rotinas 

em ambientes mais complexos de trabalho. Por exemplo, as atividades práticas 

no ensino de Física podem contribuir para o desenvolvimento das habilidades 

de manuseio de instrumentos e de aparelhos, para a realização de medidas 
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complexas, para a capacidade de seguir instruções sofisticadas na realização 

de tarefas e para a capacidade de aprender a partir de manuais técnicos. Pode, 

também, ensinar o jovem a ler e interpretar informações apresentadas na forma 

de tabelas, gráficos e trabalhos científicos que são formas usuais de 

comunicação na Física.  

 Existem outras razões como a racionalização do conhecimento prático, 

metodologias para a prática em laboratório, desconstrução do endeusamento 

do cientista e relações entre as Ciências e as crenças e religiões, envolvendo 

nesse contexto as intervenções religiosas e a História da Ciência, razões essas 

que podem aparecer em diversas discussões entre profissionais diferentes. 

Dependendo do valor dado a cada um dos argumentos, teremos respostas 

diferentes para as perguntas: o que ensinar? E como ensinar? 

 Devemos desenvolver no ensino da Física aqueles conhecimentos, 

habilidades e valores que tenham potencial para aumentar a capacidade dos 

jovens de interferir criativamente no mundo. Nesse sentido, a Física pode 

contribuir muito para a formação do jovem, visto que essa disciplina:  

  

 • lida com conhecimentos universais e particulares; 

 • estabelece claramente limites de validade e aplicabilidade desses 

conhecimentos; 

 • propõe teorias a partir das quais se estabelece o que é possível e o que é 

impossível no que diz respeito aos fenômenos naturais e ao funcionamento 

de dispositivos tecnológicos; 

 • constrói explicações racionais para eventos vivenciados ou apenas 

imaginados; 

 • expande nossa imaginação ao lidar com o infinitamente pequeno e o 

infinitamente grande, com o próximo e o muito distante, isto é, aumenta 

nossa capacidade de lidar com o tangível e o intangível; 

 • utiliza diversos modos de descrição e representação de informações, tais 

como gráficos, tabelas e equações, dentre outros; 

 • usa conhecimentos teóricos e conhecimentos empíricos, articulando 

vínculos essenciais entre eles. 
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 Fornecidas razões para servir de base de o porquê ensinar Ciências, e 

em particular, Física, onde nesse referencial se fala como educador, levanta-se 

a seguinte dúvida: em relação aos alunos ou estudantes, por que precisam 

aprender Física? Sob essa perspectiva pretendemos responder essa pergunta 

elaborando uma argumentação fundamentada no lugar do aluno. 

2.1.2 Por que aprender Física? 

 

 De acordo com a LDB/96, o Ensino Médio é a última e complementar 

etapa que constitui a Educação Básica, e indica de que forma o aprendizado de 

Ciências e Matemática, já iniciado no Ensino Fundamental, deve ser 

complementado e aprofundado no Ensino Médio. Pois, nesse novo momento o 

estudante possui um grau de maturidade maior e consegue compreender além 

do que o primeiro ciclo apresentou, basta ser incentivado da maneira correta 

pelo educador. O conteúdo tratado pelo professor pode e deve ter um interesse 

formativo ampliado, ou seja, em termos da natureza das informações tratadas, 

habilidades, competências e valores a serem desenvolvidos pelo aluno, que 

edifique aquilo que trás consigo. 

 De acordo com os PCN+, o nível médio, envolve de um lado, o 

aprofundamento dos saberes disciplinares em Biologia, Química, Matemática e 

Física, com os procedimentos científicos pertinentes aos seus objetos de 

estudo. Por outro lado, planeja-se articular esses saberes de maneira 

interdisciplinar, propiciada por várias circunstâncias, das quais se destacam os 

conteúdos tecnológicos e práticos, arraigados em cada disciplina, porém, não 

perdendo de vista o tratamento desse conhecimento sendo ensinado de uma 

perspectiva integradora. 

 Cada disciplina deve ter como objetivo no Ensino Médio se emaranhar 

uma com as outras, de forma contextualizada, com as necessidades da vida 

prática do aluno, e sempre tendo o foco do desenvolvimento de conhecimentos 

mais amplos e abstratos, que correspondam a uma visão de mundo, formando 

e estruturando o capital cultural do aluno, pois a escola não pode se tornar uma 

mera formadora para o mercado de trabalho. Como menciona Kunzer (1997), o 

saber é uma produção humana em sua atividade real (trabalho) no interior das 
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relações sociais. E dentro do modo de produção capitalista, a classe que detém 

os meios e instrumentos de produção sistematiza e elabora o saber 

socialmente produzido. Um modo de produção é definido pela maneira como 

se organiza a produção, particularmente na relação entre quem produz e quem 

explora o trabalho. Capital cultural e trabalho são polos contrários, porém 

articulados, sendo a escola o local onde se distribui saber e não o produz. A 

escola democratiza alguns princípios que, no exercício do trabalho, poderão ou 

não assegurar o acesso ao saber. Dificilmente a teoria aprendida na escola 

corresponde à dinamicidade das relações sociais. 

 A distribuição do conhecimento é desigual na escola. Mesmo 

participando da produção do conhecimento, o trabalhador fica em desvantagem 

na apropriação do saber. A escolarização sistematizada, seletiva e excludente 

não assegura a apropriação pelo trabalhador de todos os instrumentos teórico-

metodológicos disponíveis nos níveis superiores de ensino. Portanto, partindo 

desse princípio, se faz necessária a contextualização dos conteúdos, a partir 

do cotidiano dos alunos, da história da ciência e da experimentação, de forma 

que esse saber forme cidadãos atuantes na sociedade e de certo modo 

uniformize o máximo a distribuição desse saber. 

 Já é um indicativo nos exames nacionais ou locais, onde se avalia não 

apenas Ciências e Matemática, porém também “suas tecnologias”, que em 

cada uma das suas disciplinas, pretende-se promover competências e 

habilidades que sirvam para o exercício de intervenções e julgamentos 

práticos. Quer dizer exatamente, que se direciona o entendimento do 

funcionamento de equipamentos e de procedimentos técnicos, a obtenção e 

análise de informações digitais e textuais, a avaliação de riscos e benefícios 

em processos que irão envolver a aplicação de tecnologias, formando assim 

um aluno com capital cultural vasto preparado para a vida profissional. 

 Estamos interessados na Física, que em geral, é vista com medo pelo 

senso comum dos alunos. O próprio físico renomado Marcelo Gleiser (2000, p. 

1) exemplifica logo no início de seu trabalho: “Ensinar Física não é nada fácil. 

Aprender menos ainda”. 

 Temos certeza de que grande parte da população concorda com o que 

ele argumenta; afinal, a Física é tida por muitos como a disciplina mais difícil do 
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âmbito da escola secundária. Na tentativa de mudar essa visão, é necessário o 

educador compreender que em todo processo de ensino também está 

conectado um processo de aprendizado. E se engana o professor que pensa 

que esse processo se restringe apenas à disciplina que leciona; ao ensinar, 

estabelecemos uma relação com os nossos aprendizes. E em relação a isso, o 

educador ao lecionar está simultaneamente se educando. 

 O aprendizado no ensino médio deve nos fornecer uma compreensão 

dinâmica da vida, de convívio harmônico com o mundo da informação, do 

entendimento de como se baseia a vida social e política, um aprendizado de 

caráter prático e crítico e uma intervenção no cenário da cultura científica, um 

fator essencial da construção humana. 

 É fundamental que o aprendizado não seja centralizado no professor, ou 

na interação individual dos alunos com materiais instrucionais, como livros, por 

exemplo, nem deve se resumir à exposição de mão única no discurso do 

educador, mas se realizar de forma dinâmica, incluindo a participação do aluno 

de forma ativa, onde interage com o professor e com os outros alunos numa 

prática que tenha como objetivo a formação cultural deles. 

 O ponto de partida deixa de ser o professor distribuindo o conceito tido 

como verdade científica e através do diálogo com a turma, constrói o 

aprendizado, matemático, científico e tecnológico, a partir da experiência e 

vivência dos educandos, da escola e de sua comunidade. Assim, o 

conhecimento científico vai de encontro com o conhecimento prévio do aluno. 

Diversas vezes, iniciando o processo de ensino dessa forma, levantam-se 

questões gerais de cunho social e político nas quais os alunos estão inseridos. 

De acordo com Gleiser (2000, p.1): “Educar é, também, um processo de 

autodescoberta, em que a mensagem e seu significado refletem a visão de 

mundo do educador. Não existe uma mensagem sem um mensageiro...”. Essa 

visão coerente do que significa educar, permeia todos os setores da sociedade, 

e em particular, o ensino de Física. De fato, para que obtenhamos sucesso na 

tentativa de ensinar Física, e fazer com que os estudantes aprendam, devemos 

ter em mente a principal característica de toda a Ciência, que é apenas uma 

construção humana, incorporando linguagens e modelos para descobrirmos e 

entendermos melhor o mundo natural e suas propriedades. 
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 A dificuldade no entendimento da Física encontra-se no bloqueio em 

transmutar o fenômeno observado, a abstração de um modelo, seja 

matemático, computacional, gráfico ou até mesmo verbal, ou seja, em 

símbolos. Pois algo é ver as horas de um relógio e outra coisa completamente 

diferente é entender o mecanismo que faz com que os ponteiros se movam. No 

entanto, essa dificuldade pode ser transformada em oportunidade; de fato o 

aspecto mais importante da Ciência e que configura sua beleza é ela ser capaz 

de explicar quantitativamente os fenômenos observados, servindo como base 

investigativa para o educador ensinar determinado tópico. Então, o ensino de 

Física deve, necessariamente, conectar a visualização do fenômeno e sua 

expressão matemática. 

 Na verdade, ainda muitos alunos concluem a escola básica sem ter se 

deparado com algum fenômeno físico conectado às equações aprendidas em 

sala de aula. Distanciando o aluno do processo que o cientista realizou para 

obtenção de uma relação matemática, na criação de um modelo ou 

determinação dos dados numéricos através da experimentação, tornando a 

Física uma disciplina onde se memorizam equações matemáticas e substituem 

valores, sem ao menos discutir o que eles significam. 

 O professor tem o dever de despertar o interesse do aluno, mostrando 

que não existe nada mais belo no aprendizado em Ciências do que vê-la em 

ação. Com uma bicicleta ou um simples pêndulo, composto por barbante e 

pedra, podem ser elaborados os experimentos onde se encontra o cerne da 

mecânica newtoniana, sendo que todos os estudantes podem experimentar e 

tirar suas próprias conclusões em relação aos erros e acertos, sem ser preciso 

gastar muito com isso. O trabalho de campo, feito pelo professor junto aos 

alunos, é um dos instrumentos de metodologia mais importante, pois fora do 

ambiente formal de sala de aula, os alunos se sentem mais livres para 

participar do processo de ensino, construindo um conhecimento de uma 

maneira menos tradicional, e é desta forma que o professor pode explicar como 

os cientistas modelam o mundo, criando teorias e símbolos para tentar explicar 

algum fenômeno, enquanto os alunos fazem parte do processo criativo, como 

em uma Feira de Ciências, e nesse contexto eles serão os cientistas. 
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 Não apenas em Ciências, mas em todas as áreas de ensino, algumas 

vezes, os educadores esquecem-se de se empolgar com a beleza do conteúdo 

que estão lecionando. Portanto, como querem esperar que os estudantes se 

empolguem com o tema, afinal é a primeira vez que se deparam com a 

disciplina ou tema e o professor, que conhece há algum tempo o assunto, já se 

encontra tão desmotivado? Como Gleiser (2000, p. 2) menciona:  

Como nos átomos, é necessário um fóton para estimular uma 
transição para um nível superior. E a frequência do fóton não é 
arbitrária, mas deve ser ajustada com grande precisão para que o 
estímulo seja bem sucedido. A mensagem do educador também.  

 O mesmo autor ainda define quatro pontos que precisam existir, na 

justificativa de se ensinar e aprender Física, que basicamente dizem respeito à 

construção do conhecimento como atividade humana, os quais serão 

resumidos a seguir: 

 

 Questionamento metafísico: uma das vertentes mais importantes da 

Ciência é que ela responde ou procura responder a anseios de natureza 

instintivamente humana, e em geral são abordados fora do panorama 

científico. Questões tais como: “De onde viemos, nós e esse mundo em 

que vivemos?” “Qual a origem da vida?”; “Será que o mundo um dia vai 

acabar?” “Será que o Sol brilhará para sempre?” Entre outras. De fato, a 

Ciência não possui ainda resposta para a maioria dessas perguntas. 

Porém, sabemos que elas fazem parte da busca pelo conhecimento que 

motiva o processo de descoberta científica do ser humano. A partir 

disso, os professores precisam criar uma relação entre o que ensinamos 

e essas questões mais profundas que norteiam não apenas o âmbito 

escolar como toda a sociedade. Dessa maneira, a Ciência irá mostrar 

que também se preocupa com esse tipo de questionamento que gera 

um grande interesse entre os indivíduos. 

 

 Integração com a natureza: como se sabe, o objetivo principal das 

ciências naturais é modelar os fenômenos para que com a utilização 

deles se possam compreender os fenômenos da natureza. No entanto, 
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já é de senso comum pensar que justamente ao matematizar o mundo, a 

Ciência tira sua beleza. O papel do professor nesse momento é de 

mostrar que as ciências naturais devem necessariamente mostrar que 

os cientistas ao criar teorias, querem entender o fenômeno, e 

compreender como se forma aquela beleza. Pois, entender a Física do 

arco-íris, ou seja, todos os processos que o formam, não diminui em 

nada sua beleza, muito pelo contrário. 

 

 Paixão pela descoberta: o ensino de Ciência tem de traduzir a paixão 

pela descoberta, afinal devemos fazer com que o aluno entenda qual é o 

motivo de um cientista passar a vida inteira se dedicando ao estudo do 

tema. O aluno deve participar desse processo durante a aula, e não 

apenas receber informação pronta. Dessa forma, assumirá o papel de 

cientista, descobrindo e formulando hipóteses em relação a um dado 

fenômeno. A maneira mais interessante de realizar isso se faz 

conectando história da ciência e a experimentação. 

 

 Cidadão do mundo: hoje com a globalização, há acesso em massa à 

informação. Não existe dúvida que aqueles que possuírem o 

entendimento sobre a rede de informações e acesso aos meios de 

comunicação também controlarão a economia. Infelizmente, esse 

paradigma cria um sério problema social, porque o acesso à informação 

está associado ao uso de computadores; de fato, a globalização integra 

apenas aqueles que possuem renda suficiente para participar dela! Não 

sendo esse o foco da monografia (a questão econômica), Gleiser nos 

alerta, como professores, da necessidade de utilizar a Internet como 

ferramenta pedagógica. Às vezes, nem sempre isso é possível. “Então 

os professores devem apresentar o que é a Internet aos seus alunos, 

como ela funciona, suas vantagens e desvantagens e como ela pode ser 

usada para aprender ciência, visitando sites diversos.” Espera-se que no 

futuro a sociedade como um todo possa desfrutar desse incrível 

instrumento. Nada é mais importante no futuro da democracia do que o 
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acesso livre à informação. E a Ciência, em sua universalidade, é um 

poderoso instrumento para essa democratização. 

 

Não podemos nos esquecer de nos empolgar com a beleza daquilo que 

estamos ensinando. Nesse caso, como podemos esperar que nossos 

estudantes se empolguem por si próprios? Afinal, escolhemos essa profissão, 

e, como professores, devemos despertar a mesma paixão que nos foi 

despertada quando éramos alunos. Como Gleiser diz ao final de seu trabalho: 

“Ao comunicarmos essas ideias aos nossos alunos, estamos recriando essa 

história, transformando a sala de aula em um laboratório de anseios e 

descobertas, rendendo tributo a essa grande aventura humana”. 

A partir da integralização desses quatro pontos a Ciência se torna algo mais 

profundo, importante não apenas para o professor, mas sim para o aluno, e o 

conhecimento dessa disciplina se torna fundamental para que ele compreenda 

o mundo que o rodeia. 
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3 O que diz a literatura sobre o ensino de FMC? 
 

Desde a década de 1990, diversas propostas e trabalhos foram 

apresentados em diversos encontros científicos sobre o Ensino de Física 

(SNEF1, RELAEF2) onde se levantaram diversas discussões sobre inovações e 

tendências modernas para se renovar o currículo do Ensino Médio 

(CARVALHO; VANNUCCHI,1995). A partir desses anais científicos começou a 

se formar um panorama onde se tentava incluir metodologias e propostas para 

inclusão de FMC no currículo do Ensino Médio. Na necessidade de integrar a 

escola e o aluno com os conhecimentos científicos produzidos nos séculos XX 

e XXI, a capacidade de realizar conexões com esses e a tecnologia produzida 

na atualidade é de fundamental importância. 

 Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) (BRASIL, 1996), promulgada em dezembro de 1996, faz a integração 

do Ensino Médio à Educação Básica obrigatória ao jovem brasileiro. Na 

proposta dos PCN’s, a LDBEN estabelece competências e diretrizes para a 

educação com o propósito de nortear os currículos e seus conhecimentos 

mínimos, ou seja, para que os estudantes alcancem e desenvolvam um 

aprendizado permanente e significativo e os currículos apresentarão temas e 

os objetivos para que isso seja atingido. De fato, os PCN’s e principalmente os 

PCNS+ (BRASIL, 2002), além de sua missão de difundir os princípios da 

renovação curricular, procuram orientar o professor para que execute um bom 

trabalho como docente. 

 De acordo com os PCN’s, a FMC deveria estar definitivamente inserida 

no currículo do Ensino Médio. As disciplinas científicas, como a Física, da 

maneira como são ensinadas na escola, têm omitido os desenvolvimentos 

construídos durante os séculos XX e XXI e tratam os conteúdos tradicionais de 

maneira enciclopédica e excessivamente matematizada, enfatizando deduções 

e exercícios numéricos. Como cada Ciência deve também tratar das 

dimensões tecnológicas a ela relacionadas, ou seja, as aplicações práticas das 

teorias desenvolvidas, exige-se assim uma atualização curricular dos 

                                                             
1 SNEF-Simpósio Nacional de Ensino de Física 
2
RELAEF-Reunião Latino-Americana de E nsino de Física 
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conteúdos ainda mais rápida, pois as aplicações práticas relacionadas ao 

cotidiano da sociedade possui uma transformação ainda maior que a própria 

produção cientifica realizada nas universidades e centros de pesquisa. Porém, 

introduzir no currículo da escola conteúdos de FMC simplesmente para 

enfatizar seus instrumentos de cálculo, não ajuda aos alunos em 

absolutamente nada a se interessar mais ou entender o mundo que os cerca. A 

abordagem do tema deve prover aos alunos condições para desenvolver uma 

visão de mundo contextualizada e atualizada, o que necessariamente deve 

incluir uma compreensão mínima das principais teorias físicas e técnicas 

científicas criadas recentemente. Um exemplo a seguir de como trabalhar um 

tema de Física, que seja moderno e ainda interdisciplinar que os PCN’s (2000, 

p. 8) sugerem: 

Uma compreensão atualizada do conceito de energia, dos modelos 
de átomo e de moléculas, por exemplo, não é algo ‘da Física’, pois é 
igualmente ‘da Química’, sendo também essencial à Biologia 
Molecular, num exemplo de conceitos e modelos que transitam entre 
as disciplinas. 

 

 De fato, entender esse caráter interdisciplinar e transdisciplinar não 

cancela o caráter disciplinar do conhecimento científico de uma determinada 

área, porém complementa-o, estimulando a percepção da inter-relação entre os 

fenômenos e as diversas ciências que se fundem em um só. Isso se torna 

essencial para entender as tecnologias e para se ter uma visão articulada de 

um ser humano que, em seu meio social, atue como construtor e transformador 

do mesmo. Pois, mesmo dentro de cada disciplina, existem inúmeras 

perspectivas para abordar os temas disciplinares. 

 É verdade que a Física, ao utilizar a Matemática como sua principal 

ferramenta de linguagem, para sistematizar propriedades gerais da natureza 

com os modelos, fornece também outras linguagens que são naturalmente 

absorvidas por outras ciências. No entanto, é a Física que irá explicar, por 

exemplo, a geração de energia nas estrelas ou o princípio de conservação da 

energia que explica a permanente inclinação do eixo de rotação da Terra 

relativamente ao seu plano de translação. 
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 De fato, a preocupação com as condições de formação da juventude 

brasileira, está presente no campo do Ensino de Física muito antes da 

publicação da LDBEN, que tem chamado atenção para uma atualização 

curricular, levando em conta um Ensino de Física que contribua, não apenas na 

compreensão de conceitos, mas de fato para uma formação integrada que 

promova a construção de um cidadão atuante na sociedade moderna, como, 

por exemplo, o mencionado por Terrazzan (1992, p. 210): 

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 do 2º grau. 

 No entanto, não apenas os PCN’s, mas o Currículo Mínimo do Estado do 

Rio de Janeiro (CM/RJ) (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012) indica 

maneiras e práticas metodológicas, com a inclusão de diversos tópicos 

integralizadores de FMC no Ensino Médio.  

É uma discussão atual no campo de pesquisa em ensino de Física sobre 

a atualização curricular da disciplina no nível médio. O conteúdo de Física 

ensinado nas escolas brasileiras atualmente é o mesmo que o formulado no 

século XIX, e às vezes XVIII, e não inclui as descobertas científicas realizadas 

durante o século XX e suas consequências tecnológicas introduzidas no século 

XXI, fomentadas pela produção atual em pesquisa. Temos que encarar o fato 

que vivemos em um mundo globalizado, impregnado com aparelhos 

eletrônicos, que em sua maioria, só podem ser compreendidos a partir da 

Ciência construída no século anterior. Não podemos admitir que em sua 

formação o estudante tenha como conhecimento adquirido a Física existente 

há mais de duzentos anos. Além disso, os tópicos de FMC têm boa 

receptividade junto ao público formado pelos alunos em geral. 

 Questões envolvendo a Relatividade, Mecânica Quântica, Bombas 

Nucleares, Supercondutividade, entre outros, são expostos na mídia 

constantemente, como por exemplo: em filmes de ficção científica; programas 

do governo de investimento em energia nuclear; novos equipamentos usados 

em Medicina etc. É de fundamental importância que o estudante tenha em sua 

formação o discernimento para decidir e avaliar se cada informação divulgada 
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possui sentido, se é verdade, ou importante para o contexto do país em que ele 

vive. 

 Ensinar tópicos avançados de Física faz que com o aluno se sinta 

estimulado e levante dúvidas pertinentes à construção do conhecimento, 

porém, às vezes o professor não possui a formação adequada e acaba 

preferindo não abordar temas mais complexos por desconhecer o assunto 

tratado, e por fim ainda existe o problema mais habitual: falta-lhe tempo hábil 

para trabalhar o tema, devido à rigidez da estrutura curricular da escola e 

grande número de alunos nas salas de aula. 

 O esqueleto da estrutura curricular da disciplina de Física, em geral, se 

divide nos seguintes temas: Mecânica, Termologia, Óptica, Ondas e 

Eletromagnetismo. A introdução dos temas de FMC pode ter duas 

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

ser visto separadamente com o nome de Física Moderna. Na segunda, 

defende-se que os temas de Física Moderna devam ser trabalhados de forma 

complementar aos da Física Clássica, ao explorar seus limites de validade. 

Dessa forma não estaria restrito a um bimestre, semestre ou ano letivo, mas 

seria estudado pelo aluno durante todo seu ciclo escolar, algo completamente 

indicado em documentos como o CM/RJ. 

 Como está expresso no CM/RJ, é difícil pensar em um conteúdo mínimo 

que o estudante do ensino médio deva saber ao sair da escola; isso implica em 

escolhas e abdicações em prol de outras, para formar uma estrutura de 

conhecimentos a serem ensinados. Isso, em geral, gera muitas críticas. Porém, 

acreditamos ser fundamental ter algo como norteador e que irá servir como 

base, podendo a posteriori ser complementado pelo professor. O Governo do 

Estado elaborou um currículo que une tanto temas de FMC quanto uma 

abordagem histórico-filosófica, e essas escolhas foram realizadas pelos 

seguintes motivos, segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) 

(ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012, p. 3): 

 

 Todos os grandes temas: Mecânica, 
Termodinâmica, Física Ondulatória e Eletromagnetismo começam a 
ser abordados a partir de uma proposta concreta. A Mecânica, a partir 
da Cosmologia e da observação do céu. A Termodinâmica, a partir da 
máquina térmica. A Física Ondulatória, a partir do olho humano. E o 
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Eletromagnetismo, a partir do motor elétrico e do dínamo. Isso dará 
maior significado ao estudo de cada um desses temas e poderemos 
tirar deles os conceitos que nos interessam. 

 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. 

 Na mesma linha do raciocínio anterior, o estudo 
detalhado de Termometria, de dilatação e de Calorimetria é também 
dispensável. Devemos abordar tópicos mais importantes, como por 
exemplo, o funcionamento das máquinas térmicas, as leis da 
Termodinâmica e os processos de transmissão de calor. 

 A Óptica Geométrica também não é 
fundamental para a compreensão dos fenômenos ondulatórios. 
Entender o espectro luminoso em detalhes e as diferentes aplicações 
que cada faixa do espectro tem ajuda a compreender os processos 
de comunicação atuais; por isso propomos maior ênfase nele. 

 No Eletromagnetismo, optamos por priorizar 
exatamente os fenômenos que ajudam a compreender a geração de 
energia elétrica a partir da energia cinética, o dínamo, e a geração de 
movimento a partir da energia elétrica, o motor elétrico. 

 Abordamos, ao longo dos três anos, temas de 
FMC como forma de atrair os estudantes e dar maior significado para 
o estudo de Física. Por isso, ao começarmos com o estudo de 
Cosmologia já poderemos falar de temas contemporâneos sem 
precisar esperar todo o estudo da Física clássica para fazê-lo. 
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. 

 

Concordamos com eles, quando falam que não estão abrindo mão da 

linguagem Matemática, porém, ela deixa de ter papel central na construção do 

conhecimento científico, como meras aplicações de fórmulas sem sentido para 

os alunos e passa a ser vista como uma ferramenta física necessária adicional 

para melhor compreensão dos fenômenos físicos.  

 

3.1 A Física Moderna e o Mundo Contemporâneo 

 

Nesta seção será abordada uma forma histórica e evolutiva das ideias e 

conceitos de Física até a Física Moderna, que mostra de uma forma bastante 

contextualizada como os conceitos de Física, em particular, FMC, são 

importantes para compreender o mundo moderno. A argumentação será 

baseada em Caruso (2007). 

Quando ouvem falar em Física Moderna, em geral, os alunos associam 

a expressão com um dos pilares da Física, a Mecânica Quântica ou a 
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Relatividade; existem ainda alguns estudantes que imaginam um físico de 

cabeleira branca e língua à mostra, conhecido como gênio, revolucionário e, 

certamente louco, Albert Einstein. Porém, desde sua criação na Grécia Antiga, 

o que será “Física Moderna” dependerá do contexto histórico relacionado. É a 

história que irá se encarregar de delinear qual tipo de conhecimento será o 

moderno, deletando de certa forma, as principais dinâmica e dimensão de 

investigação científica e suas inter-relações com os outros saberes. 

Inexoravelmente uma vasta gama de temas, que um dia ocuparam algumas 

das mentes mais brilhantes de uma época, e outra quantidade igualmente 

grande de caminhos equivocados trilhados acaba indo para a “lata de lixo da 

história”.  

Entretanto, saber que isso ocorre, não impede, na verdade nos obriga a 

discutir alguns dos momentos históricos que mudaram o rumo da Física 

Moderna, que se entende como aqueles que, além de modificarem o rumo da 

Física, contribuíram indiscutivelmente para a mudança do homem, em especial 

a mudança de sua visão, ou seja, da perspectiva que ele encara a Natureza e 

de seu modo de pensar e representar o Mundo, modificando modelos, teorias e 

concepções existentes, fomentando um grande impacto na sociedade da 

época. 

 Basicamente, Caruso trata dos seguintes períodos históricos: A Grécia 

Antiga, dando ênfase em sua filosofia, O Renascimento Italiano, O 

Mecanicismo Newtoniano e a virada do século XIX para o século XX, onde de 

fato, é o período de interesse nesse capítulo, no qual se formam as bases do 

que normalmente se chama hoje de Física Moderna. 

 Na Grécia Antiga, especificamente entre os séculos VI e IV a.C, são 

considerados os períodos mais férteis no sentido de produção de ideias 

filosóficas, de conhecimento sobre o Universo, desde sua criação à possível 

análise, e principalmente o surgimento da ideia de uma unidade fundamental 

da matéria. Na tentativa de explicar a Natureza e seus fenômenos, não 

recorrendo à simplória mitologia existente, porém revisando criticamente os 

mitos, dando assim uma nova forma de ver o mundo, Tales de Mileto com sua 

filosofia, buscava descrever a Natureza de forma simples e econômica, o que 

posteriormente guiará muitos físicos e filósofos. Uma escola existente naquela 
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época é a Escola Pitagórica, onde o filósofo e matemático Pitágoras era o 

mentor dessa escola e, portanto maneira de pensar. Atribui-se aos pitagóricos 

uma cosmovisão3 segundo a qual as coisas são iguais aos números, porém 

entendiam os números apenas como os que hoje chamamos racionais. 

Todavia, essa perspectiva sobre o mundo, esbarra em um erro fatal; por 

exemplo, a diagonal de um quadrado de lado unitário vale   , que é, de fato 

um número irracional. A importância de Pitágoras e seus seguidores foi a de 

inserir a influência da Matemática sobre a Filosofia. Platão enfrentou esse 

problema com certa facilidade, pois para ele a essência das coisas não é os 

números, porém as formas, em particular, formas geométricas. A partir daí, a 

Arte e Arquitetura gregas ficaram impregnadas de valores geométricos. 

Enquanto Platão dá início à valorização da Geometria, Aristóteles contribui 

para construir a formalização da lógica; de fato, ambos foram processos que 

contribuíram decisivamente para a universalização das letras, bem como para 

a difusão da Filosofia Grega. 

 Com a decadência do Império Romano começa a construção de uma 

cultura que extrapola os limites de uma simplória Filosofia, culto, vida moral ou 

espiritualidade. Com o advento da era cristã, difunde-se na sociedade da época 

algo que Caruso denomina como “estado mental religioso”, que permeia a 

Filosofia, Ciência e a Metafísica. Este estado estará presente durante muitos 

séculos na era medieval. A cultura ficou centralizada em Bizâncio, onde se 

difundiram as correntes culturais de toda a região mediterrânea e do Oriente 

Médio, o que influenciou não apenas o desenvolvimento cultural, mas também 

a Arte em diversos locais da Europa e Ásia. O dourado é a cor que marca a era 

medieval; seu uso tem ideias com duas conotações distintas: a primeira 

simbolizaria o quão rico é o local e associado à riqueza material do ouro; e a 

segunda marca também a ostentação da Igreja, ao compor obras de artes onde 

o céu era pintado de dourado, pois para ela, o céu era a morada de Deus e o 

lugar sagrado onde todas as almas “boas” desfrutariam da vida eterna, algo 

que deve ser almejado e valioso pelos homens. “Portanto, esse céu estilizado, 

dourado, casa da vida eterna, é um céu admirado, a ser contemplado, a ser 

respeitado”. Diversos trabalhos realizados pelo artista Duccio di Buonindegna 

                                                             
3 Uma visão sobre o que constitui o Universo. 
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(1255-1319) representam o céu dessa forma. Seu contemporâneo Giotto di 

Bondone (1266-1337) foi o primeiro a representar o céu de azul, refletindo a 

nova compreensão de Natureza e do próprio homem que começa então a ser 

construída. Cabe a Giotto o título de elo entra as pinturas medievais e 

renascentistas.  

 Porém, no mundo dos livros cabe a Francisco de Assis o papel de 

visualizar a natureza pelo que ela é, não conotando um sentido metafísico, que 

é marcado com a criação do seu Livro da Natureza, pois, através dele a Igreja 

considerava uma nova via de levar a sociedade a Deus. Dentre suas ideias 

está o fato de que contemplar a beleza do mundo passa a ser uma maneira 

alternativa (e não menos digna) de se chegar a Deus. Dessa forma, dá os 

primeiros passos para uma nova humanização, de tal forma que o homem deve 

se integrar à Natureza, sem se afastar de Deus. O legado franciscano vai 

longe; vários escritores posteriores se inspiraram em suas ideias. A partir dele 

é frequente encontrar franciscanos que se dedicaram a estudos científicos; por 

exemplo, Roger Bacon (1214-1294) afirmou, dentre outras coisas, que o 

método científico depende de observação, da experimentação, da elaboração 

de hipóteses e da necessidade de verificação independente. No que se refere a 

essa concepção pioneira do método científico, é ela que em última análise irá 

libertar a Ciência, e em particular a Astronomia. Alguns historiadores acreditam 

que essa ruptura acontece com a entrada de Nicolau Copérnico (1473-1543) 

na História da Ciência. Alexander Koyré (s/d), importante historiador da 

Ciência, por exemplo, afirma que: 

O ano de 1543, ano da publicação do “De Revolutionibus Orbium 
Coelestium” e o da morte do autor, Nicolau Copérnico, marca uma 
data importante na história do pensamento humano. Estamos 
tentados a considerar essa data como significando ‘o fim da idade 
média e o começo dos tempos modernos’, porque, mais que a 
conquista de Constantinopla pelos turcos ou a descoberta da América 
por Cristóvão Colombo, ela simboliza o fim de um mundo e começo 
de outro. 
 

 A experimentação e a Matemática, em especial a Geometria, são os 

ingredientes que ainda estão por ser incorporados de forma definitiva ao 

método científico pelo gênio de Galileu Galilei (1564-1642). Galileu compartilha 

a mesma opinião que o artista, filósofo e versátil inventor, Leonardo da Vinci 

(1452-1519), em seu famoso Diálogo, de 1632, ao afirmar que: “[...] nas 
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ciências naturais, cujas conclusões são verdadeiras e necessárias e não têm 

qualquer relação com o arbítrio humano, é preciso precaver-se para não se 

colocar em defesa do falso [...]”. 

 

Esse “novo mundo” da Ciência começa a ser construído através de 

Copérnico e posteriormente por Galileu, que foi o primeiro astrônomo a utilizar 

um telescópio, de fato, o que levou à observação dos astros, possibilitando 

assim visualizar as crateras existentes na Lua e os satélites de Júpiter, por 

exemplo. 

 O que Caruso destaca nessa seção é que existe uma cultura que pinta o 

céu de dourado, sendo incapaz de produzir a revolução copernicana, ou de 

descobrir imperfeições na Lua, como realizado por Galileu. Com a mudança de 

perspectiva, dando valor à Natureza, e a representando de fato como ela é 

observada, a Ciência tornou-a objeto de um olhar questionador, investigativo e 

um lugar de estudos empíricos. 

 Nas Artes essa discussão antecedeu à Ciência, como foi dito 

anteriormente com as ideias de Francisco de Assis e de Giotto; um exemplo 

clássico dessa marca foi a obra “A Escola de Atenas”, pintada entre 1509 e 

1510 por Rafael Sanzio (1483-1520); nela, vários sábios de diferentes épocas 

encontram-se na academia, como se fossem colegas, dialogando e discutindo 

sobre suas visões filosóficas a respeito do Universo; a obra ainda é marcada 

pelo apego geométrico e coloca a si própria em meio ao grupo que está 

estudando também ali a Geometria de Euclides. 

 De fato, foi apenas uma questão de tempo para que alguém unificasse 

os conhecimentos que a Ciência havia construído até os séculos XV e XVI. 

Atribui-se a Isaac Newton (1642-1727) esse fato, com sua teoria da Gravitação, 

a qual exemplifica que a Física que rege o mundo terreno é a mesma Física 

que rege o mundo supralunar, algo inaceitável para Aristóteles. Newton deu um 

amplo significado ao principio de relatividade de Galileu. Através do 

Determinismo Mecanicista, com suas leis da Dinâmica, Newton conclui que se 

as leis da Mecânica são válidas em relação a um observador, ou referencial, 

então elas são igualmente válidas em outro que se mova de forma uniforme em 

relação ao primeiro. 
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 Em geral, podemos pressupor que Newton e seus seguidores buscavam 

determinar as forças que geram as mudanças de estado dos movimentos. De 

certa forma, essa busca é originada por Descartes (1596-1650) e ganha 

estrutura com Newton, sendo formalizada matematicamente por Leonhard 

Euler (1707-1783) e culmina com Laplace (1749-1827). Durante essa evolução 

da Física, em especial da Mecânica, vai se afirmando a ideia de um 

determinismo absoluto, de cunho mecanicista. Nas palavras de Laplace: 

Nós devemos considerar o estado presente do Universo como efeito 
de seu estado anterior, e causa do que se deve seguir. Uma 
Inteligência que, por um dado instante, conhecesse todas as forças 
de que a natureza é animada e a situação respectiva dos seres que a 
compõem, se fosse suficientemente vasta para submeter esses 
dados ao cálculo, abraçaria na mesma fórmula os movimentos dos 
maiores corpos do Universo e os do átomo mais leve: nada seria 
incerto para ela e o futuro, como o passado, estaria presente aos 
seus olhos.(LAPLACE

4
,  s/d apud CARUSO, 2007, p. 6) 

 

 Construindo sua Física em torno do espaço absoluto, Newton consegue 

finalmente conciliar uma teoria do espaço com Deus. Pois, ele não é mais a 

causa do movimento, que passa a ser atribuída ao conceito de força. O seu 

trabalho reestabeleceu confiança na Ciência e na Razão, e abriu caminho para 

o Iluminismo e para o Enciclopedismo, por um lado, e indiretamente, para a 

reforma universitária de Humbolt, para o ideal de independência dos três 

poderes e o subsequente desenvolvimento dos autômatas. 

 Foi quando que, no século XIX, começou o estudo das geometrias não 

euclidianas, o que ocasionou um grande impacto na Física e na Arte no século 

posterior. Na verdade, do ponto de vista da sua estrutura teórica, o 

desenvolvimento da Teoria da Relatividade dependeu crucialmente do 

desenvolvimento da mesma. 

 Assim, a partir das visões dos artistas e de alguns físicos da época de 

tentar destruir as concepções clássicas de espaço, é que se verifica, nesse 

período da passagem do século XIX para as duas primeiras décadas do século 

XX, o reencontro da Arte com a Ciência. E é aí que a Física é levada a um 

novo patamar dado por Albert Einstein (1879-1955). 

                                                             
4Sem referência. 
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 A teoria física-matemática da Relatividade, elaborada por Einstein, em 

1905, mudou o rumo da Física Moderna. Abrindo parênteses, é preciso não 

confundir relatividade com relativismo, entendido como a não aceitação de 

princípios absolutos em qualquer campo do saber e do agir. É necessário que 

fique claro que, em última instância, a Teoria da Relatividade busca expressões 

invariantes das leis físicas e, portanto, independentes de condições subjetivas. 

Caruso (2007, p. 7) comenta algumas contribuições da teoria: 

- forja (junto com a Mecânica Quântica) um novo observador que se 
afasta significativamente daquele privilegiado do mecanicismo de 
Newton e de Laplace; 

- muda o desenvolvimento da Física no século XX e abre caminho 
para um desenvolvimento tecnológico espetacular; 

- introduz profundas modificações em conceitos basilares como os de 
espaço, tempo, massa e energia. 

- cria um conceito totalmente novo para a Física: o de espaço-tempo; 

- contribui para o desenvolvimento de uma nova teoria da Gravitação 
e de uma Cosmologia Científica. 

 Surge, a partir de então, uma nova forma de ver o Universo, baseada na 

Teoria da Relatividade Restrita de Einstein. Pois, partindo de uma profunda 

reestrutura do conceito de simultaneidade e escolhendo o Eletromagnetismo de 

Maxwell como o novo paradigma da teoria física, o conceito de Éter é 

abandonado. Portanto, o tempo deixará de ser algo que flui eternamente, assim 

como Newton pensava, e passa a depender do estado de movimento do 

observador, para que as equações do Eletromagnetismo se tornassem 

invariantes por mudança de referencial. Gera-se assim o fim do grande reinado 

do tempo absoluto, o tempo deixa de ser imutável. 

 “Com o surgimento em paralelo da Mecânica Quântica, novos 

desdobramentos da Relatividade ainda surgirão: tratam-se da revisão do 

conceito de vácuo, feita por Dirac (1902-1984), e da criação do conceito de 

anti-matéria”. 

 A Relatividade e a Mecânica Quântica acabaram sendo as soluções 

para as “nuvens” de Lord Kelvin, existentes na Física no final do século XIX. 

Porém, nenhum cientista da época podia imaginar que a eliminação dessas 

pequenas nuvens fosse gerar um nevoeiro no campo da Ciência, 

revolucionando todos os paradigmas existentes. Max Planck (1958-1947) faz, 
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na verdade, uma espécie de interpolação na curva sobre o espectro de 

emissão de um corpo negro. No entanto, como destaca o historiador de Ciência 

Max Jammer5 (1974 apud CARUSO, 2007, p. 8): “Nunca na história da Física 

houve uma interpolação matemática tão imperceptível com tão amplas 

consequências físicas e filosóficas”. 

 Porém, a ideia de quantização da energia, proposta por Planck e 

necessária para explicar a curva que se ajustava aos dados experimentais, foi 

usada por Einstein, para mostrar que a luz pode ser entendida como composta 

por partículas, ou seja, um gás de fótons; e assim conseguiu explicar outro 

fenômeno que com a teoria eletromagnética clássica era impossível - o efeito 

fotoelétrico. 

 No entanto, antes dessas explicações dadas por Einstein, ocorreu a 

descoberta do elétron e dos raios X. A completa compreensão de ambas 

dependeria do desenvolvimento da Mecânica Quântica, para a qual 

contribuíram Niels Bohr (1885-1962), Louis de Broglie (1892-1987), Erwin 

Schrödinger (1887-1961), Werner Heisenberg (1901-1976), Max Born (1882-

1970), entre outros.6 

 A maior consequência da descoberta do elétron está relacionada ao fato 

que, após vinte e cinco séculos, o átomo deixou de ser indivisível, como diziam 

os gregos e os químicos. Por outro lado, a partir dos estudos dos raios 

catódicos irão se construir as primeiras válvulas e em paralelo os primeiros 

diodos. Configura-se assim o marco de uma área que mudaria o século XX, a 

Eletrônica. 

 Já os raios X, foram muito importantes no estudo da cristalografia, a 

partir dos estudos de William Henry Bragg (1862-1915) e na própria 

compreensão das regularidades atômicas, como ficou evidenciado pelo 

trabalho sistemático de Henry Mooseley (1887-1915). Assim como o elétron, os 

raios X tiveram enorme impacto sobre a sociedade, a partir de suas aplicações 

na área médica e, posteriormente, na indústria. 

                                                             
5 JAMMER, Max. The Philosophy of Quantum Mechanics: The Interpretations of Quantum 
Mechanics in Historical Perspective. New York: Wiley-Interscience, 1974. 
6
Para uma discussão mais detalhada uma referência interessante seria: CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor 

Física Moderna: Origens Clássicas e Fundamentos Quânticos. São Paulo: Editora Elsevier, 2006. 
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 Nesse contexto, de evoluções científicas e tecnológicas, surge um novo 

campo de análise do universo do muito pequeno, ou seja, o estudo do 

microcosmo. Pois, nesse contexto a Mecânica Quântica impõe um limite sobre 

a lógica determinista de pensar. Aquele observador privilegiado para o qual o 

tempo apenas fluía absoluto já não existia; com a Mecânica Quântica, ele 

perde mais, pois é incapaz de prever deterministicamente o futuro e o passado 

como imaginou Laplace. Esse novo observador, construído em cima dos 

paradigmas que a Ciência do século XX criou, sequer pode observar um 

sistema na escala microscópica sem interferir nele, muitas vezes podendo 

destruí-lo. Infelizmente, esse novo observador é mais limitado. 

 Caruso (2007, p. 8) ainda liga a Ciência com o contexto social existente 

nas três primeiras décadas do século XX:  

[...] presenciou-se ainda o surgimento do surrealismo, da psicanálise 
e de grandes revoluções no mundo. Houve uma ruptura definitiva 
com o mundo ordenado cartesiano. Foi um período extremamente 
fértil, que , sem dúvidas, obrigou o homem a mudar seu modo de 
olhar para a natureza e para si mesmo. 
 

 Esse artigo retrata rapidamente como os conceitos modernos evoluíram 

e, principalmente, os reflexos de cada quebra ou construção de paradigmas na 

sociedade e criações tecnológicas. De fato, o estudante precisa entender, 

desde os processos históricos até a construção de cada arcabouço científico, e 

ainda articulá-los aos saberes que extrapolam a disciplina Física, como Artes, 

Medicina, Engenharia, entre outras. Áreas que supostamente não estão 

conectadas à Física, porém toda a aplicabilidade das relações matemáticas e 

leis físicas podem ser contextualizadas com os outros saberes. Faz-se 

necessária uma formação que abrange diversos saberes, de forma integrada, 

ampla e imersa no século XXI. Portanto, é importante que o aluno tenha 

contato com a Física de ponta, se iniciando com a Física Moderna construída 

ao longo do século XX, para que possa compreender, mesmo que 

superficialmente, a geração de energia nuclear, o funcionamento do GPS, a 

ressonância magnética, a tomografia computadorizada, monitores LCD, entre 

outros assuntos. 

Por fim fazemos uma análise: se os documentos oficiais, parâmetros 

sugerem que se deve introduzir temas contemporâneos de Física em sala de 
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aula, como fica a questão do material didático utilizado pelo professor para que  

possa trabalhar com seus alunos esses temas? Na próxima seção será 

discutida essa questão, pois mesmo que seja importante a abordagem desses 

temas, sua adequação de maneira correta ao nível de conhecimento que os 

estudantes possuem é fundamental. Porém, será que a bibliografia padrão 

sobre esses temas é a melhor abordagem? 

3.2 Material Didático indicado 
 

Buscaremos a seguir (DOMINGUINI, 2012) a análise dos livros didáticos 

de Física disponibilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático do Ensino 

Médio (PNLEM) e alguns que abordam o tema de FMC, porém não foram 

aprovados e porque isso ocorreu. 

 Podemos subdividir a Física em períodos históricos, de acordo com sua 

evolução temporal da seguinte forma: Física Clássica, Física Moderna e Física 

Contemporânea. Em geral, classifica-se como Física Clássica o período em 

que os trabalhos foram desenvolvidos a partir da tríade Copérnico, Galileu e 

Newton até a teoria clássica sobre o eletromagnetismo, ao final do século XIX, 

que continuam sendo válidas, porém somente se aplicam a fenômenos que 

ocorrem em escala humana. No início do século XX, em 1900, quando Max 

Planck lança seu artigo sobre a Radiação do Corpo Negro pode-se dizer que 

nesse momento surge a Física Moderna. No entanto, ela é um conjunto de 

teorias, onde os cientistas da época passam a estudar os fenômenos físicos da 

matéria em escala atômica e os de Einstein sobre a Relatividade, que busca 

explicar os fenômenos em escalas astronômicas, envolvendo grandes 

quantidades de energia e massa. Com a união dessas duas teorias, a Ciência 

ganha uma nova percepção sobre o Universo, energia, tempo, massa, espaço 

e tempo. Por fim, com essas ideias surgidas no século XX, inicia-se a Física 

Contemporânea que tem suas origens a partir do final da Segunda Guerra 

Mundial e como principal campo de estudo as partículas subatômicas. Nos 

últimos anos, tem sido crescente o debate sobre a inserção da FMC no Ensino 

Médio. Dominguini (2012) cita diversas fontes bibliográficas que confirmam o 

discurso de Caruso de que é necessário o aluno do Ensino Médio ter contato 
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com o conhecimento produzido no século XXI. Dominguini analisa então os 

livros produzidos com o intuito de aproximar esse conhecimento dos alunos do 

Ensino Médio e ainda justifica que a maioria desses alunos não ingressa no 

ensino superior, o que infelizmente faz do Ensino Médio a oportunidade deles 

terem o único encontro com o conhecimento proveniente da FMC. 

 Sabe-se que o governo federal lançou vários programas nos últimos 

anos, com apenas um único objetivo: distribuir para todos os alunos de escolas 

públicas do País, livros de qualidade. Atualmente, o MEC está distribuindo 

livros para toda a Educação Básica pública por meio do Programa Nacional do 

Livro de Alfabetização (PNLA) destinado às séries iniciais do EF, do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), destinado às séries finais, e em nosso caso 

do Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio (PNLEM). O autor faz 

a análise de alguns livros para o componente curricular de Física, submetidos 

ao PNLEM e aprovados em 2009: Gaspar (2005), Gonçalves Filho; Toscano 

(2007), Luz; Álvares (2005), Penteado; Torres (2005), Sampaio; Calçada 

(2005). Dentre esses livros, comentaremos e avaliaremos apenas dois, pois 

foram aos que tivemos acesso. 

 Ao se analisar os livros didáticos de Física provenientes da década de 

1980, Dominguini percebe a ênfase dada ao núcleo comum das obras desse 

período, que abarcavam os estudos da Física Clássica (Mecânica, Termologia, 

Ondulatória, Óptica e Eletromagnetismo); porém, a parte que caracterizaria o 

estudo de FMC é raramente comentada. Quando o é, está presente em notas 

de rodapé, em capítulos específicos ou apenas citado de maneira aleatória 

entre os temas da Física Clássica. Portanto, podemos analisar como era a 

situação há dez anos: FMC não era algo de tanta importância na formação do 

estudante, isso é claro no referencial da sociedade da época. Nessa 

perspectiva, o autor realiza uma extensa análise dos livros didáticos sugeridos 

pelo PNLEM de 2009 com um objetivo de poder identificar a opinião dos 

próprios autores sobre a introdução do conteúdo nas instituições do ensino 

secundário. 

 

3.2.1 Análise dos Livros 
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 O autor realiza uma análise não apenas do livro do aluno, mas também 

do livro do professor. Escolheu essa opção por conter referências, sugestões e 

planejamentos que não estão presentes no livro do aluno, na parte denominada 

Manual do Professor. Analisou inclusive o catálogo do PNLEM, disponibilizado 

aos professores como uma ferramenta para o processo no qual o professor faz 

a escolha do livro didático que irá adotar. 

 

3.2.1.1  O livro de A. Gaspar, Física (2005). 

 

 Formatado em volume único dividido em quatro unidades, distribuídas 

de maneira clássica: Mecânica; Ondas e Óptica; Termodinâmica; 

Eletromagnetismo. Infelizmente, o conteúdo de FMC é abordado somente nos 

capítulos finais, de forma estanque e não conectado às outras unidades. No 

catálogo do PNLEM não encontramos informações sobre a presença de FMC 

nessa obra. 

 Manual do Professor: Dominguini ressalta que o livro apresenta um 

panorama da Física atual construída no século XX, enfatizando que se trata de 

uma breve abordagem com algumas ideias que o autor considera mais 

relevantes para o Ensino Médio. No entanto, defende com veemência a 

inserção da FMC no Ensino Médio. 

 O livro de Gaspar leva ainda em consideração que desculpas como o 

fato de serem ideias novas e difíceis ou a existência de uma formulação 

matemática mais rebuscada não é motivo para excluir o conteúdo do Ensino 

Médio. Para Gaspar, qualquer conteúdo de Física pode se tornar complexo o 

bastante, dependendo da abordagem. Esse problema é resolvido se o 

professor se dispuser a estudar e apresentar esse capítulo aos alunos, que 

poderão se surpreender com a simplicidade de alguns conceitos. 

 O difícil não são as ferramentas matemáticas ou a complexidade 

moderna, mas o inusitado de muitas ideias, o medo de abstrair e ousar a 

pensar em algo completamente diferente do senso comum. Claro que existem 

alguns conceitos necessários para se compreender, porém não são difíceis; 

difícil é aceitar as ideias subsequentes, o que não é um problema, mas uma 

solução, pois o aluno terá que pensar para entendê-las. O desafio que essas 
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ideias apresentam em termos de visão e compreensão do Universo em que 

vivemos é extraordinariamente motivador, principalmente para o adolescente, 

sempre ávido por ideias novas e revolucionárias. 

 De acordo com as posições formadas acima pelo autor, fica explícito que 

o mesmo defende a introdução de FMC no Ensino Médio, apesar de o catálogo 

do PNLEM não apresentar informações sobre isso. 

 

3.2.1.2  O livro de J. L. P.  Sampaio e S. V. Calçada. Universo da 

Física.(2005) 

 

 Os autores Sampaio e Calçada possuem duas coleções onde abordam o 

tema de FMC: um deles em volume único e outro distribuído em três volumes 

orientados para cada etapa do Ensino Médio. Temos o livro seriado, portanto 

vamos nos direcionar à análise desse material, mesmo que no artigo 

Dominguini se refira ao livro de volume único. Em uma primeira análise, é 

possível detectar que se trata da mesma obra, com a mesma forma de 

abordagem do conhecimento e mesmo enfoque pedagógico, mesmos 

exemplos e contextualizações.  

 Portanto, não existe a necessidade de fazer os estudos em ambos os 

livros, pois os resultados seriam os mesmos. Dominguini optou por descartar o 

livro em três volumes e analisar o livro em volume único, pois, segundo ele, o 

volume único é escolhido pelos professores, que geralmente optam por essas 

obras, com a justificativa de que facilita a continuidade do conteúdo, 

principalmente da passagem de um ano para o outro, porque possui uma 

facilidade de redistribuir os livros, independentemente do número de alunos por 

turma, facilidades de manuseio, entre outras. 

 O livro de Sampaio e Calçada apresentado em volume único dispõe dos 

seguintes conteúdos divididos nas seguintes unidades: Mecânica; Termologia; 

Óptica, Ondas, Eletricidade e Física Moderna. Percebemos a existência, 

portanto, de uma única unidade destinada ao ensino da Física Moderna, que 

contém três capítulos: A Teoria da Relatividade, Mecânica Quântica e 

Partículas Elementares. No capítulo inicial do livro, denominado Introdução à 

Física, os autores destacam a importância da revolução científica produzida 
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pela construção das duas teorias do século XX e informam que tanto a Teoria 

da Relatividade quanto a Mecânica Quântica serão abordados no final do livro. 

 O catálogo do PNLEM relata que o tratamento dado à Física Moderna 

pelos autores é sintético e busca fornecer subsídios para que os professores 

tenham uma base para poderem abordar o tema. Segundo Sampaio e Calçada 

(2009,p. 26), “o livro apresenta alguns aspectos sobre a FMC de forma 

simplificada". Isso porque uma abordagem mais aprofundada do conteúdo 

requer, em geral, um grande aparato matemático que o aluno não dispõe no 

momento. 

 Os autores ainda destacam como objetivos finais para o ensino da FMC 

no Ensino Médio:  

Perceber que a Física Moderna introduziu conceitos e leis que fogem 
ao senso comum; conhecer os dois postulados da teoria da 
relatividade restrita; aplicar os postulados ao caso da dilatação 
temporal; tomar conhecimento da contração do tempo; usar a 
equação E = mc

2
; aprender que matéria pode ser transformada em 

radiação e vice-versa; saber os fatos básicos a respeito do efeito 
fotoelétrico; perceber a natureza dual da radiação; dominar os fatos 
básicos referentes ao átomo de Bohr e saber calcular os níveis de 
energia do átomo com apenas um elétron; conhecer a natureza 
ondulatória da matéria e saber calcular o comprimento de onda 
associação a uma partícula; tomar conhecimento do Princípio da 

Incerteza. 
 

Pelos objetivos traçados e pelo espaço dado à Física Moderna no livro, 

torna-se evidente que os autores fazem a inserção desse conteúdo no Ensino 

Médio. 

 

3.3 Conclusão da Pesquisa 

 

 Ao pesquisar a existência do conteúdo de FMC nos livros didáticos do 

PNLEM 2009, percebemos que sempre são abordados os tópicos que 

compõem o eixo de FMC; em alguns livros em capítulos finais, outros em notas 

de rodapé, em forma de unidades, ou em textos aleatórios distribuídos ao longo 

do livro. Em geral, em todos os livros que apresentam o conteúdo de Física 

Moderna como capítulo específico, esse se localiza no final dos livros de 

volume único ou no final do último livro das coleções seriadas. 
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 Física Moderna deve apenas constar como suplemento informativo 

dentro dos outros capítulos ou mesmo ser ensinado quando houver tempo e 

disponibilidade no currículo. Os autores: Gaspar; Penteado; Torres; e Sampaio 

e Calçada convergem, de acordo com suas posições no Manual do Professor: 

a relevância da inserção da FMC como um conteúdo essencial a ser ministrado 

no Ensino Médio. A ênfase dada ao tópico também é uma evidência disso. 

 As diferentes formas de abordagem demonstram que os autores dão 

pesos diferentes à importância desse conteúdo. Apresentar uma unidade 

inteira abordando FMC é diferente de apresentá-la em forma de caixas de 

texto, ao longo dos demais capítulos. As diferenças nos livros didáticos de 

Física encontrados mostram que nem todos satisfazem igualmente às 

necessidades do ensino atual. Tanto as Orientações Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 2008), quanto os PCN´s defendem e exigem a inserção da FMC no 

Ensino Médio. Como Dominguini (2012, p. 2502-6) diz: “Não podemos mais 

estar à mercê de conteúdos com 150 anos de atraso. O avanço das 

tecnologias nos mostra que, cada vez mais, necessitamos de conhecimentos 

avançados”.  

 Analisar e optar por um livro didático é função do professor. O autor 

busca, de certa forma, realizar um breve panorama entre os vários tipos de 

material didático. Procura não minimizar ou maximizar nenhum dos autores, 

nem mesmo considerando seus trabalhos. Dominguini apenas alerta pontos 

positivos e negativos de abordagens diferentes e enfatiza que cabe ao 

professor analisar o seu contexto escolar e optar por aquilo que permite ao seu 

aluno compreender mais profundamente a realidade natural que o cerca. 

 Baseando-nos no parágrafo acima e no que foi pesquisado, decidimos 

realizar a produção de um material didático próprio que abarcasse a visão de 

dois livros sobre os quais colocamos: resumidamente a opinião dos autores 

acima; textos diversos contextualizando a Ciência com o cotidiano e com o 

contexto histórico em que ela foi construída. Tivemos também o apoio 

conceitual do material didático de Martins (2011), com o qual aprendemos 

muito sobre Física Moderna, inclusive Relatividade. 

 Vamos buscar com esse material fornecer aos alunos uma base sólida 

sobre: a história da Física Moderna; os impactos sociais da geração de 
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tecnologias; a formação matemática densa, caso queiram se aprofundar no 

tema; e principalmente os argumentos físicos que vão além do senso comum. 

O material didático elaborado está no Apêndice 9.2. 
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4 Referencial Teórico 

 

 Neste capítulo é apresentado o referencial teórico norteador, utilizado no 

material didático e na apresentação do tema, se direcionando a ideia sobre 

Concepções Alternativas de Gravina e Buchweitz (1994), a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel (1968), a teoria de Donald Schön 

(1992) sobre professor reflexivo e, por fim, o trabalho sobre saberes docentes 

de Maurice Tardif (2002). 

 

4.1 Concepções Alternativas 

 

 Nesse trabalho damos ênfase ao conceito prévio dos alunos, tentando 

buscar a forma na qual entendem a natureza e como modelam explicações 

para tentar compreender os fenômenos baseados em suas realidades. Para 

que esse objetivo seja alcançado se faz necessário entender o que é uma 

concepção alternativa, como se forma e qual a melhor maneira com a qual 

trabalhar com os alunos. 

 

4.1.1 O que são e como se formam 

 

Anteriormente acreditava-se que os alunos ao chegarem à escola, não 

possuíam qualquer conhecimento, e seriam como uma “tabula rasa” e que, ao 

longo do tempo, o professor transmitiria os conceitos corretos, “escrevendo” 

por assim dizer em sua mente. 

Hoje, sabemos que essa não é a melhor maneira de encarar a relação 

de ensino-aprendizagem entre professores e alunos no âmbito escolar. Pois, 

acreditamos que cada aluno trás consigo uma bagagem com ideias e conceitos 

prévios, com os quais descrevem o mundo à sua volta. Essas ideias são 

designadas Concepções Alternativas. 

O aluno também possui grande resistência à mudança desses conceitos, 

para formar novas aprendizagens. Elas se consolidam através da experiência 

que cada aluno possui ao interagir com o meio social em sua volta e com os 
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componentes desse meio. Esses conhecimentos, praticamente são de cunho 

informal e divergem dos conceitos “aceitos” pela comunidade científica.  

 De maneira impressionante, diversas dessas concepções alternativas se 

assemelham a modelos teóricos, propostos por outros cientistas ou filósofos de 

gerações passadas, que estudavam os conceitos anteriormente. E o grau de 

semelhança irá depender principalmente da história de vida de cada aluno em 

geral. 

 As concepções alternativas se originam num conjunto diversificado de 

experiências pessoais, incluindo a percepção e observação direta. Os 

conhecimentos das concepções do aluno interagem ativamente com os 

conceitos formais estudados no âmbito acadêmico. 

 Apesar de cada aluno possuir sua singularidade, é importante entender, 

como docentes, que essas ideias espontâneas, geradas pelos alunos, 

assinalam um padrão condizente com seu nível de desenvolvimento, que 

muitas vezes persiste até a idade adulta. Pois o aluno interpreta essas novas 

informações no referencial das concepções que possui, constituindo um ponto 

de partida para a aceitação ou rejeição dos conceitos novos. Alguns 

pesquisadores afirmam que determinados alunos criam dois mundos em sua 

mente, evitando conflitos com aquilo que já sabem e aquilo que irão aprender. 

E eles revelam cada concepção dependendo do contexto em que se 

encontram. 

 Alguns alunos chegam a obter êxito em exames classificatórios sem 

terem modificado a estrutura do seu pensamento original, que permanece em 

conflito com os conceitos científicos, debatidos em aula. Isso acontece, pois o 

aluno acredita poder explicar tudo com suas concepções, dando pouca ou 

nenhuma importância ao conceito ali apresentado. 

 Ainda nesse âmbito, a persistência de alguns, de abandonar certas 

concepções ou a partir delas construir novas pode residir na base de algumas 

ideias terem sido ensinadas erroneamente por outros professores de Ciências 

que antecederam. 

 Em face deste panorama, cabe ao professor utilizar uma metodologia de 

diagnóstico e coleta sobre essas concepções que os alunos possuem, antes do 

novo conhecimento ser apresentado. Assim, o aluno poderá entender que o 
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conhecimento aceito atualmente foi um processo de construção e realizado por 

seres humanos, que assim como ele, outrora tiveram as mesmas dificuldades e 

possuindo concepções similares às dele e tiveram que abandoná-las, para 

tentar explicar um novo fenômeno encontrado. 

 O mais importante é o aluno reconhecer nesse processo de construção 

onde suas concepções falham, na tentativa de explicar determinado fenômeno, 

por isso, é obrigado a realizar uma mudança ou adaptar essa concepção 

alternativa, e a partir desta lacuna, o docente pode tentar destrinchar o assunto 

a se tratar, gerando medidas que facilitem a aceitação do conteúdo científico 

estudado previamente durante séculos ao Longo da História, por outros 

cientistas. 

 

4.1.2 Identificando as Concepções Alternativas 

 

Identificar as concepções alternativas existentes é um processo 

essencial para nortear o ensino que o aluno receberá, pois irá gerar um 

desenvolvimento de estratégias específicas, que auxiliam o professor a 

encontrar essas concepções, fazendo com que os alunos reflitam sobre sua 

aprendizagem, no sentido de serem cientes de suas próprias crenças e 

estratégias de validação do conhecimento. 

Existem diversas formas de se obter informações sobre o conhecimento 

prévio do aluno; geralmente esses métodos se direcionam com as maneiras de 

colocar os alunos para falar ou escrever sobre Ciências. As metodologias 

podem ser na forma de entrevistas individuais, perguntas abertas ou de 

ensaios, elaboração de mapas conceituais, associação de termos, aplicação de 

questionários entre outros. 

O mais importante que o professor precisa aprender é que não existe 

nenhum procedimento linear, rígido ou estático, pois cada método pode ser 

adaptado ao público-alvo (a turma). As entrevistas fazem os estudantes pensar 

em cada questão com maior profundidade. 

É importante a utilização de um recurso gráfico, como um desenho e 

imagens, para investigação, sabendo que eles refletem sentimentos e 

pensamentos, referentes aos modelos mentais e representações cognitivas dos 
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alunos. Os desenhos possuem uma ligação intrínseca com os níveis de 

compreensão. 

Em conjunto com os questionários ou entrevistas, o método gráfico tem 

um resultado satisfatório no entendimento conceitual do aluno e concepções 

alternativas sobre esse conceito abstrato. E com o tempo esses métodos 

sofrem alterações e são aperfeiçoados, condizentes com o que o professor 

precisará para se adequar à turma. 

Esses testes, realizados em um curto espaço de tempo, podem ser 

utilizados pelo professor para investigar as concepções alternativas dos alunos 

antes e depois de lecionar o conteúdo; desta forma o professor terá um 

panorama qualitativo e quantitativo, sobre de que maneira os alunos 

“evoluíram” em suas concepções e se adequaram às concepções aceitas pela 

comunidade científica. 

O desenvolvimento e aplicação dos resultados dos professores sobre as 

concepções alternativas gera uma valiosa ferramenta, pois permite aos 

professores aplicar as descobertas destes estudos, potencializando de maneira 

positiva o ensino. Em geral falamos sobre concepções alternativas mais no 

âmbito da Ciência, mas especificamente na Física o que se pode afirmar? 

 

4.1.3 Concepções Alternativas em Física 

 

Para uma pequena ilustração descrevemos aqui algumas concepções 

alternativas em Física existentes no senso comum e que alunos possuem ao 

se inserir no ambiente escolar. Sabe-se que qualquer pessoa ao se deparar 

com algum fenômeno, e ao dar explicação sobre ocorrência ou consequências 

do mesmo, lança mão de suas concepções, mesmo antes de estudar sobre ele 

em aulas. Isto não se restringe apenas na Física, encontra-se em qualquer 

área do conhecimento humano. 

Em geral, as crianças, por exemplo, formam ideias e interpretam os seus 

resultados baseados na experiência do senso comum que experimentam em 

seu cotidiano. Mas especificamente no que tange os fenômenos científicos, 
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elas são levadas naturalmente a observar, experimentar e recriar esses 

fenômenos sem compreender de fato o significado dos resultados obtidos. 

Na Física, as concepções que as crianças possuem tendem a persistir 

por muito tempo. Umas das mais evidentes no caso da Eletrodinâmica é a ideia  

de que há uma fonte energética, como uma bateria, e um consumidor, como 

uma lâmpada ou motor. 

Na área da Termodinâmica, muitas pessoas confundem conceitos 

científicos de calor e temperatura. O hábito da maioria das pessoas dizerem: 

“fechar a janela para manter o calor (ou frio)” não significa que elas confundem 

dois conceitos distintos, embora relacionados. Mas, distorcem o real sentido de 

um conceito, como o calor, associando-o a um fluido. Dizendo: “Estou com 

muito calor hoje” demonstra os modelos associados aos cientistas do século 

XVIII, como Carnot. 

Desse modo, frequentemente o aluno espera medir um valor de 

temperatura num objeto de plástico maior que em um objeto de metal, porque 

representa a sensação do grau de calor sentido ao toque. Pois, os alunos 

acreditam que a temperatura simplesmente é uma medida da quantidade de 

calor (ou em alguns casos, frio) de um objeto. 

Em Mecânica, as duas mais clássicas concepções alternativas são: 

acreditar que um corpo, na ausência de forças, é incapaz de se movimentar; e 

a outra é que a força está relacionada com a velocidade diretamente. Essas 

concepções muitas vezes se referem ao que outros cientistas e filósofos 

pensavam. Essas ideias estão na base da mecânica aristotélica. 

Realizamos uma pesquisa sobre algumas concepções alternativas sobre 

os conceitos de eletrodinâmica: corrente elétrica, diferença de potencial e 

resistência elétrica. Baseamo-nos em uma estratégia e materiais, analisando 

alguns circuitos elétricos. Na maioria dos casos, os alunos perderam muitas 

das suas concepções alternativas (GRAVINA; BUCHWEITZ, 1994). 

 

Exemplos de concepções alternativas sobre eletrodinâmica: 

 

  Corrente Elétrica 
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Dificuldade Conceitual: Compreender que a intensidade da corrente 

elétrica em um circuito depende das características da fonte, mas 

também da resistência equivalente que está acoplada em seus 

terminais. 

 

Concepções Alternativas: 

(i) a bateria é uma fonte de corrente elétrica constante. 

(ii) a corrente elétrica se desgasta ao passar por uma 

resistência elétrica. 

 As concepções a seguir se referem ao estudo da Ótica (ALMEIDA; 

CRUZ; SOAVE, 2007): 

 

 Concepções relacionadas à propagação da luz 

 

(i) A luz se vê: Os alunos, em geral, consideram que a luz pode 

ser observada sem que esteja incidindo nos olhos do observador.  

 

Dificuldade Conceitual: Não consideram que a luz é refletida em várias 

direções por partículas suspensas no ar. Provavelmente, essa 

concepção deve surgir de forma natural no cotidiano, quando a 

experiência diária não oferece a propagação no espaço livre (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a luz da lanterna da Figura 1 estivesse se propagando no vácuo, não 

ocorreria o seu espalhamento e não seria possível percebê-la na 

posição do observador.  

Figura 1 - Esquema da concepção "a luz se vê". 
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(ii) Raios de lanterna: 

Dificuldade Conceitual: Alguns alunos acreditam, erroneamente, 

que seja emitido somente um raio de um ponto da fonte, ao invés 

de cada ponto emitir em todas as direções. 

Acredita-se que uma das razões para se formar essa concepção 

está ligada à maneira que os livros didáticos representam os raios de luz 

emitidos, levando em consideração apenas alguns raios. Nas 

representações habituais em material de ensino de Física não está 

explícito que são utilizados apenas os raios para a situação em questão 

(Figura 2 – a e b) 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 2 está representada a emissão de luz do ponto central da 

fonte, indo de encontro à concepção alternativa em (a), e em (b) está 

ilustrado o conceito científico dito como correto. 

(iii) Formação de Imagens 

Dificuldade Conceitual: Os estudantes utilizam raios paralelos para 

justificar o tamanho da sombra desconsiderando completamente o que 

vêem na Figura 3 e em experimentos em seu cotidiano. Talvez estejam 

utilizando o mesmo raciocínio quando traçam raios na formação de 

imagens em espelhos planos, nos quais a imagem tem o mesmo 

tamanho do objeto.  

 

Figura 2 - Concepção Raios de Lanterna. 
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 Outras concepções alternativas sobre Ótica, como por exemplo, 

reflexão, refração, cores etc, podem ser encontradas no artigo citado. 

 

4.1.4 Análise e possível abordagem 

 

 As concepções alternativas podem ser encaradas como erros 

conceituais, mas também podem ser compreendidas de um outro ponto de 

vista. No referencial em que o aluno já possui um conhecimento ou vivência 

sobre um assunto, ele pode construir junto ao professor um modelo científico 

tratando de explorar as falhas do modelo que ele possui, através de 

contraexemplos.  

 O conhecimento científico é uma construção humana que se assemelha 

diversas vezes ao que um cientista famoso da época em que foi lançado 

acreditava, deixando o erro como algo inerente ao processo de construção do 

conhecimento, ou seja, algo natural. Partindo desse princípio, iniciamos a 

exposição do tema Relatividade com uma conversa informal sobre o que os 

alunos esperam da proposta e em seguida aplicamos um questionário onde 

investigamos suas concepções alternativas e opiniões a respeito da Ciência, 

tentando promover uma aprendizagem significativa, conceito que será discutido 

na próxima seção. 

 

Figura 3 - Formação de imagens. 
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4.2 Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

 A Teoria da Aprendizagem criada por Ausubel busca explicar 

teoricamente como ocorre o processo de aprendizagem segundo a visão do 

cognitivismo. A psicologia da cognição procura descrever, em geral, o que 

sucede quando o ser humano se situa e se organiza no mundo. Ela se 

preocupa com o processo de compreensão, transformação, uso de informação 

e armazenamento envolvido na cognição. 

 Sabe-se que a estrutura cognitiva de um ser humano é um complexo 

organizado, resultante dos processos cognitivos através do quais adquire e 

constrói o conhecimento. Segundo Ausubel, novos conhecimentos e 

informações podem ser aprendidos e posteriormente retidos, à medida que os 

conceitos relevantes inclusivos estejam claramente adequados e disponíveis 

na estrutura cognitiva do indivíduo, servindo dessa forma como âncora para 

novos conceitos. 

 No momento em que essas novas informações criam um significado na 

mente do indivíduo através da interação com os conceitos pré-existentes, 

esses conceitos serão assimilados, contribuindo para sua estabilidade na 

mente dele. Quando isso ocorre, Ausubel diz que o processo de aprendizagem 

foi significativo. 

 Segundo o referencial teórico dos cognitivistas, esse tipo de 

aprendizagem é, por excelência, um mecanismo para adquirir e principalmente 

reter a vasta quantidade de informação de um corpo de conhecimentos. 

Consistentemente de acordo com este ponto de vista, Ausubel destaca o 

processo de aprendizagem significativa como o mais importante na 

aprendizagem escolar. 

 Certamente, a ideia mais importante da teoria de Ausubel e suas 

possíveis implicações para o ensino e a aprendizagem possam ser resumidas 

na citação, de sua própria autoria: “Se tivesse que reduzir toda a psicologia 

educacional a um só princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante 

que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e 

ensine-o de acordo” (apud MOREIRA; OSTERMANN, 1999, p. 45) 
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 Vemos que quando Ausubel se refere àquilo que o aprendiz, ou o aluno, 

já sabe, ele está se referindo à “estrutura cognitiva” do aluno, ou seja, ao 

conteúdo total e à organização das ideias dos indivíduos. Para que esse 

conteúdo e organização existentes no aluno sejam realmente úteis, eles 

deverão ser aprendidos de uma maneira significativa, ou seja, de forma não-

literal e não-arbitrária. Também não podemos confundir o trecho da citação de 

Ausubel com a expressão muito utilizada no ensino: “pré-requisito”, pois esta 

expressão é altamente generalizada, e ele se refere aos aspectos específicos 

do conhecimento que são relevantes para a aprendizagem de novas 

informações. 

 “Averigue isso” é uma tarefa bastante complexa, pois significa desvelar 

os conceitos, ideias, proposições disponíveis na mente do indivíduo e sua 

organização, o que, com certeza, é realmente complicado de ser reproduzido 

com pleno sucesso, pois implica em uma completa análise da estrutura 

cognitiva. 

 Por fim, “ensine-o de acordo”, é outra tarefa bastante complicada, pois 

se é complexo perceber o que o aluno sabe, da mesma maneira, será difícil 

conduzir um ensinamento de acordo com que este já sabe, organizar os 

conceitos básicos do que vai ser ensinado e utilizar os recursos que servirão de 

base para facilitar o entendimento de uma maneira significativa. 

 Porém, para o educador atingir esse objetivo e construir com os 

estudantes conceitos, ideias e diálogos que promovam uma aprendizagem 

significativa, ele precisa analisar seu trabalho como docente, a maneira que 

implementará o conteúdo e seu relacionamento com os alunos, em outras 

palavras, o professor necessitará ser reflexivo. Pensar, na sua ação, e como 

ela irá modificar o modo com que os alunos irão aprender, relacionando a isso 

seu desempenho em sala de aula. 

 Na próxima seção, seguem as principais ideias e conceitos de um 

professor reflexivo, trabalho de Donald Schön. 
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4.3 Formação de Professores sob um ponto de vista Reflexivo 
 

Fazemos menção ao grande pedagogo Donald Schön, que, em seu livro 

“Os professores e sua formação”, discute três perguntas importantes: 

 

[...] Quais as competências que os professores deveriam ajudar as 
crianças a desenvolver? [...] 
 
[...] Que tipo de conhecimento e de saber-fazer permitem aos 
professores desempenhar o seu trabalho eficazmente? [...] 
 
[...] Que tipos de formação serão mais viáveis para equipar os 
professores com as capacidades necessárias ao desempenho do seu 

trabalho? [...] (p. 79-80) 
 

 Na tentativa de responder a essas questões, ele inicia sua 

argumentação discutindo um conflito que se caracteriza na área da educação: 

quando o conhecimento profissional entra em crise, o indivíduo desencadeia a 

busca de uma nova epistemologia da prática profissional. Em particular, a crise 

entre o saber escolar e a reflexão na ação dos professores e alunos. 

 Schön define saber escolar como: um tipo de conhecimento que os 

professores são supostos possuir, como o saber construído na Universidade, e 

com a posse dele deve promover a edificação do mesmo pelos alunos na 

estrutura cognitiva de cada um. Em seu livro ele não utiliza a palavra 

construção e sim, transmissão, mas esse termo é considerado antigo e 

inadequado frente às atuais correntes pedagógicas, pois o conhecimento não é 

uma via de mão única onde o professor transmite para o aluno como se fosse 

uma tabula rasa; na verdade, ele se edifica e constrói a partir da discussão em 

sala de aula com o professor e colegas. 

 O saber escolar é dito como certo ou verdade absoluta, e em geral 

quando os alunos se distanciam do saber escolar, os professores tradicionais 

os qualificam como errados, alunos que precisam estudar mais; tais 

professores não valorizam as concepções alternativas do aluno para, a partir 

delas, mediar a construção do conhecimento dito como correto. 

 Schön mostra uma segunda postura de ensino. Nela, o professor dará 

razão ao aluno, quando ele errar e atuará como um detetive que vai buscar 

entender o que leva o aluno a ter concepções alternativas. Este tipo de 
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professor esforça-se para ir de encontro ao aluno e tentar entender sua 

fundamentação teórica, ajudando-o a articular o seu conhecimento com o saber 

escolar através do diálogo, ponte necessária a ser construída. 

 E assim responde a primeira pergunta e parcialmente a segunda, pois o 

professor sabe que competências pretende que os alunos alcancem; no 

entanto, isso apenas será possível se, e somente se, o diálogo for estabelecido 

e os professores, a partir dele, saberem quais concepções alternativas as 

crianças possuem para, partindo delas, organizar a problematização de sua 

aula. Este tipo de ensino é uma forma como ele define a reflexão na ação que 

exige do professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção 

a um aluno, mesmo em uma turma de quarenta estudantes, que é, em geral, o 

que ocorre, tendo a noção do seu grau de desenvolvimento e das suas 

dificuldades. 

 Dessa forma, o professor será reflexivo e desempenhará seu trabalho, 

deixando ser surpreendido pelo aluno. Reformulando as suas aulas em função 

disto, reflete sobre esse ato, pensa sobre o que o aluno disse e procura 

compreender a razão porque foi surpreendido. Reformula o problema suscitado 

pelo aluno, transformando-o em uma problematização, testando a hipótese ou 

questionamento que o aluno fez, construindo com ele o novo conhecimento de 

maneira significativa. De fato, é impossível que o aluno aprenda sem ficar 

confuso, pois precisa, através do diálogo, confrontar suas ideias com as de seu 

professor e colegas, e então elaborar hipóteses sobre o que está sendo 

aprendido. O professor deve tentar lidar contra o grande inimigo da confusão 

que é a resposta que se assume como uma verdade única. 

 Schön ainda fala da reflexão sobre a ação, pois o professor, após seu 

trabalho como docente pode olhar retrospectivamente e refletir sobre sua ação, 

ou seja, a aula, e tentar reelaborar pontos que ficaram possivelmente obscuros, 

ou incrementar algo para a próxima prática. O professor pode pensar no que 

aconteceu, no que observou, no significado dos conceitos que elaborou 

durante sua prática; pensar sobre a reflexão na ação é, em si, uma ação, uma 

observação e uma descrição, que exige o uso das palavras. Então um 

professor reflexivo dá liberdade de diálogo ao aluno, pensa sobre a sua aula 



60 
 

 
 

(ação) e reflete sobre a ação; essas são as competências que o professor deve 

adquirir para construir o conhecimento com o aluno. 

 Mas como dar uma formação para esse profissional, ou seja, tentar 

formar um professor para que ele se torne mais capaz de refletir na e sobre a 

sua prática? Uma formação reflexiva. Tentando responder a última pergunta, 

Schön argumenta que é necessário investir mais em natureza artística do que 

com currículos profissionais normativos do sistema universitário de vocação 

profissionalizante; desenvolvendo um cidadão que atuará com os alunos, de 

maneira mais humanística e não somente técnica. No entanto, esta não é em 

geral a forma adotada nas Universidades para formar docentes. 

 Buscando entender as características de um professor reflexivo, 

tentamos incorporar essa visão em nosso projeto, e na aplicação desde a 

elaboração do material didático até a interação com o público-alvo no qual será 

aplicada a proposta de ensino, analisando como a relação professor (o autor 

dessa monografia)-alunos acontece, se existe diálogo, atividades diversificadas 

etc.  

4.4 Saberes Docentes 
 

 Nesta seção discutiremos sobre o quarto eixo teórico norteador da 

prática do professor, baseando-nos em Tardif (2002) que tenta responder a 

pergunta central: “Quais são os saberes que servem de base ao ofício de 

professor?”. 

Nas palavras de Tardif (2002), as atividades dos profissionais de ensino 

mobilizam diferentes ações, ou saberes, por exemplo:  

• O ensino é concebido, com frequência, como uma técnica; basta combinar, de 

modo eficaz, os meios e os fins, sendo estes últimos considerados não 

problemáticos (evidentes, naturais etc.) (p. 175). 

• Outros teóricos destacam muito mais os componentes afetivos, 

assemelhando o ensino a um processo de desenvolvimento pessoal ou mesmo 

a uma terapia (p. 175 e p. 176). 

• O ensino também é definido como uma interação social e necessita, por 

exemplo, de um processo de “co-construção” da realidade pelos professores e 
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alunos. Esse ponto de vista é defendido especialmente pelos enfoques 

socioconstrutivistas (p. 176). 

• Finalmente, determinadas concepções assemelham o ensino a uma arte cujo 

objetivo é a transmissão de conhecimentos e valores considerados 

fundamentais (p. 176). 

Tardif nos diz que os saberes são plurais, formados pelos saberes da 

formação profissional, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes 

experienciais. Para ele, o professor é “alguém que deve conhecer sua matéria, 

sua disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos 

às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 

baseado em sua experiência cotidiana com os alunos” (p. 39). 

Mas o que significa para Tardif cada um desses saberes? Na tentativa 

de compreender melhor esses conceitos, resumiremos a explicação elaborada 

por ele.  

• Saber da formação profissional – conjunto de saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores. Não se limitam a produzir 

conhecimentos, mas procuram também incorporá-los à prática do professor [...] 

esses conhecimentos se transformam em saberes destinados à formação 

científica ou erudita dos professores, e, caso sejam incorporados à prática 

docente, esta pode se transformar em prática científica, em tecnologia de 

aprendizagem. [...] A articulação entre essas ciências e a prática docente se 

estabelece concretamente através da formação inicial ou contínua dos 

professores (2002, p. 36 e 37). 

• Saber disciplinar – saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se 

encontram hoje integrados nas universidades, sob forma de disciplina [...]. Os 

saberes disciplinares (por exemplo, Matemática, História, Literatura etc.) são 

transmitidos nos cursos e departamentos universitários independentes das 

faculdades de educação e dos cursos de formação de professores (2002, p. 

38). 

• Saber curricular – estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e 

apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos 

da cultura erudita e de formação para a cultura erudita.  
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Apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares que os 

professores devem aprender a aplicar (2002, p. 38). 

• Saber experiencial – Baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento 

de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados 

(2002, p. 39). 

Tentamos de certo modo capturar essas formas de saberes, 

conectando-os de maneira única para que a aula seja rica e multifacetada e 

que isso se reflita na construção do material didático e na aplicação das 

metodologias utilizadas para os alunos entenderem o tema. No próximo 

capítulo será descrito o que é uma metodologia e quais serão exploradas 

nessa monografia e de que forma. 
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5 Metodologia  
 

 A Metodologia, pela sua definição morfológica, é o estudo dos métodos 

e as etapas a seguir num determinado processo. Seu principal objetivo é captar 

e analisar as características dos vários métodos indispensáveis, avaliar suas 

capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e criticar os 

pressupostos ou as implicações de sua utilização. Além de ser uma disciplina 

que estuda os métodos, a metodologia é também considerada uma forma de 

conduzir a pesquisa ou um conjunto de regras para ensino de Ciência e Arte. 

 A Metodologia é basicamente uma explicação minuciosa, detalhada, 

rigorosa e exata de toda ação desenvolvida pelo e no método do trabalho de 

pesquisa. É a explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos utilizados 

(questionário, entrevista etc), do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e 

da divisão do trabalho. 

 

5.1  Pesquisa em Ensino: Métodos Qualitativos 

 

 A pesquisa em educação em Ciências é compreendida como a produção 

de conhecimentos resultante da busca de respostas a perguntas sobre o 

ensino, aprendizagem e as metodologias utilizadas pelos professores para 

construir o conhecimento em sala de aula. 

 No entanto, o foco dessa disciplina é buscar as ferramentas e 

metodologias utilizadas para a abordagem do tema. No entanto, o nosso foco 

será a metodologia qualitativa. 

 Em geral a metodologia da pesquisa em educação em Ciências é a 

mesma da pesquisa em Educação, sendo que esta foi dominada no século XX, 

e se edifica em cima de dois paradigmas básicos: um inspirado na área de 

exatas, que fornece um tratamento empírico e quantitativo dos dados, às vezes 

até se utilizando estatística para a análise; essas ferramentas compõem o 

conjunto de metodologias quantitativas. A outra foi inspirada nas ciências 

humanas, dando ênfase no social, o conhecimento construído em grupo e suas 
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ligações com a sociedade; as ferramentas desse método são chamadas de 

metodologia qualitativa. 

Nosso foco na introdução da FMC no Ensino Médio será estudar de 

maneira qualitativa como os alunos aprendem e constroem seus 

conhecimentos, de maneira qualitativa utilizando alguns métodos que serão 

descritos mais adiante.  

Na Tabela 1, estabelecemos uma comparação entre as características 

de cada abordagem (MOREIRA, 2011). 

Tabela 1 – Comparações entre os paradigmas de metodologias quantitativa e qualitativa. 

 Paradigma quantitativo 

Realista/Racionalista 

Paradigma qualitativo 

Idealista/naturalista 

P
re

s
s

u
p

o
s
to

s
 

Realidade objetiva, independente de crenças, 

com existência própria. O pesquisar não afeta 

o que está pesquisando. Os instrumentos são 

uma maneira de alcançar medições precisas 

de objetos e eventos com existência própria; 

instrumentos válidos são os que produzem 

representações exatas da realidade. Se o 

pesquisador deixa de estudar algo, esse algo 

continuará existindo e permanecerá ligado a 

outras coisas da mesma maneira. Dualismo 

sujeito-objeto. Verdade é uma questão de 

correspondência com a realidade (SMITH, 

1983). 

Realidade socialmente construída; não há 

realidade independente dos esforços mentais 

de criar e moldar; o que existe depende da 

mente humana. O que se pesquisa não é 

independente do processo de pesquisa. Os 

instrumentos não têm lugar independente de 

aquilo que tem que medir, são extensões dos 

pesquisadores na sua tentativa de construir ou 

da formar a realidade. A realidade não tem 

existência prévia à pesquisa e deixará de 

existir se a pesquisa for abandonada. Não há 

dualismo sujeito objeto. Verdade é questão de 

concordância em um contexto (SMITH, 1983). 

O
b

je
ti

v
o

s
 

Procuram explicar causas de mudanças em 

fatos sociais, principalmente através de 

medição objetiva e análise quantitativa. Focam 

comportamentos de grupos ou indivíduos. 

Buscam a predição e controle de eventos, 

algoritmos, verdades, universais abstratos aos 

que se chega através de generalizações 

estatísticas de amostras para populações. 

Procuram a compreensão do fenômeno social 

segundo a perspectiva dos atores através da 

participação em suas vidas. Focam 

significados e experiências; ações em vez de 

comportamentos. Procuram a explicação 

interpretativa; heurísticas em vez de 

algoritmos; universais concretos alcançados 

através do estudo detalhado de um caso e da 

comparação com outros estudados com igual 

detalhe. 

M
é

to
d

o
s
 

Tomam emprestado o modelo das ciências 

físicas para pesquisar o mundo social e 

humano. Ocupam-se de desenhos 

experimentais, quase-experimentais e 

correlacionais; testes. 

Usam técnicas etnográficas, estudos de caso, 

antropologia. Ocupam-se de observação 

participativa; significados individuais e 

contextuais; interpretação; desenvolvimento de 

hipóteses; indicadores de baixa inferência; 

casos, grupos ou indivíduos.  
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P
a

p
e

l 
d

o
 

P
e

s
q

u
is

a
d

o
r 

Distante para evitar viés; objetivo. Limita-se ao 

que é. Quantifica registros de eventos. Faz 

uso de meios científicos. Busca facilidade e 

validade. 

Imerso no fenômeno de interesse; participante. 

Faz anotações, ouve, observa, registra, 

documenta, busca significados, interpreta. 

Procura credibilidade. 

R
e
tó

ri
c

a
 

Padronizada, estatística, objetiva. Extenso uso 

de tabelas e gráficos. Procura neutralizar a 

personalidade do pesquisador. Fria, científica, 

buscando convencer o leitor de que a análise 

feita é neutra impessoal. 

Persuasiva, descritiva, detalhada. Extenso uso 

de transcrições, vinhetas, documentos, 

exemplos, comentários interpretativos. Usa a 

linguagem cotidiana com suficiente detalhe 

para evidenciar que são válidas as 

interpretações dos significados tidos pelos 

atores. 

 

 O nosso interesse e foco na metodologia qualitativa está em uma 

interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos a suas ações em uma 

realidade socialmente construída, onde o professor possa atuar como 

pesquisador investigador. Instigando os alunos com o seu conhecimento, 

unindo-se ao deles, o professor explora seus saberes culturais e a partir do que 

eles trazem para o convívio em sala de aula, elaborar metodologias, como 

questionários, discussões abertas, em rodas, visualização de vídeos, entre 

outros, para que se edifique um conhecimento científico significativo na vida 

desses estudantes.  

 Quando professores e alunos, juntos, interagem, acabam adquirindo e 

compartilhando conhecimentos, criando significados não só através dos 

sistemas linguísticos e matemáticos, mas também por meio de outros sistemas 

como a ideologia política, os pressupostos das subculturas étnicas e sociais a 

respeito do papel de mulheres e homens, das relações adequadas entre 

adultos e crianças etc., isto é, por aculturação. Buscando esse tipo de relação 

com os cerca de seis alunos voluntários, tentamos construir a aula o mais 

dialógica possível e contextualizar o máximo. 
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5.2  Ferramentas Utilizadas para a exposição do tema 

 

5.2.1  Problematização 

 

 Buscando o diálogo com os alunos, tentamos expor o contexto histórico 

da Segunda Guerra, e perguntamos qual a imagem mais impressionante que 

eles viram sobre esse período histórico. A partir disso, questionamos qual foi o 

papel da Ciência durante a Segunda Guerra, e qual foi o papel da sua 

aplicação para o ganho da mesma. Esperamos que eles falassem acerca da 

bomba atômica.  

Após a discussão do tema, abordamos qual conexão a Relatividade 

possui com esse tema, e o que é Relatividade? Antes de qualquer exposição 

do tema, é aplicado um questionário de caráter investigativo para o professor 

(Apêndice 9.1), a respeito dos conceitos já vistos por eles nos outros anos da 

escolaridade, como por exemplo: tempo, espaço, energia, matéria e átomos, e 

qual sua conexão com a bomba atômica; será que possui alguma?  

 A discussão em roda e os questionários foram utilizados como a 

metodologia de abordar o tema em questão. 

 

5.2.2  Material Didático 
 

  O material didático (Apêndice 9.2) foi construído bem antes e durante a 

aplicação da proposta de ensino. Nele os alunos encontram as informações 

principais acerca dos conceitos básicos que precisam elaborar para entender a 

Relatividade, e a compreensão da mais famosa equação da Física E=mc². 

Constatamos que adotar um livro didático, ou material suplementar feito por 

outra pessoa, não seria o ideal, uma vez que o público alvo em questão era 

muito heterogêneo: seis jovens que já haviam concluído o ensino médio em 

épocas e contextos diferentes. Então, para elaborar o material didático, foram 

selecionados: dois livros didáticos do ensino médio (citados na seção 3.3.1), 

trechos de resenhas de artigos e as notas de aula Martins (2011). Assim, o 
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material ficou contextualizado, engajado e dinâmico para as discussões em 

sala de aula. 

 

5.3  Forma de Explicitar o Conteúdo 

 

 Foram selecionados dois vídeos7 que abordam conceitos de FMC e de 

Relatividade, de forma a complementar a proposta de ensino produto dessa 

monografia. Inicialmente são debatidos os conceitos clássicos a respeito de 

espaço e tempo. A partir de então, focalizamos o aspecto histórico que se 

configurou a partir do século XIX, quando a Mecânica Newtoniana entrou em 

conflito com o Eletromagnetismo de Maxwell, e partir daí construímos juntos o 

postulado mais fundamental de toda a Física, introduzido por Einstein, e que 

trouxe consigo grandes implicações ao senso comum. Depois disso, foram 

feitas exposições na forma tradicional, para enfocar um pouco a matemática. 

Por fim, abordamos energia, para analisar o que a equação E=mc² significa e 

como funciona o processo de construção da bomba atômica, e com ela o 

conceito de átomos. 

 Elaboramos uma espécie de minibook (Apêndice 9.2), contendo 

informações desde o conteúdo físico até sobre história dos conceitos físicos, 

para ser entregue aos estudantes. 

 A seguir selecionamos dois vídeos8 que falam sobre: o contexto da FMC 

em geral, e outro centrado na vida de Albert Einstein, objetivando  

contextualizar e mostrar aos alunos a evolução dos conceitos atrelados ao 

momento histórico e principalmente a influência da Ciência na sociedade e 

vice-versa, algo que é bem marcante, em função das guerras mundiais nesse 

período. 

 As atividades de ensino foram desenvolvidas, em uma fase piloto, ao 

longo de oito aulas, com duração de aproximadamente cinquenta minutos 

cada, exceto três aulas com cerca de noventa minutos. Alguns fatores 

dificultaram as aulas como, por exemplo, a incompatibilidade de horários, 

                                                             
7
 Aula 49: http://www.youtube.com/watch?v=XiOd_cNHZmw / Aula 50: 

http://www.youtube.com/watch?v=nf32ejhzTNQ. 
8
 Gênios da Ciência: Einstein E=mc²: https://www.youtube.com/watch?v=eZMUm53d6LY. 

Ciência- As 100 maiores descobertas da História: https://www.youtube.com/watch?v=3BGHEqP3aLY. 
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acarretando em uma não periodicidade dos encontros, já que o público 

abordado era constituído de jovens e adultos que trabalhavam. 

 Essas atividades se desenvolveram na forma de rodas de discussão, 

argumentativas e exploratórias a partir do diálogo mútuo. A abordagem do 

contexto matemático se deu por aulas expositivas, onde à medida que o 

assunto progredia, os alunos eram questionados para verificar se tinham 

entendido cada passo da operação. Foi muito discutida a Física necessária 

para compreender a Relatividade. Os conceitos de Relatividade Restrita 

tratados foram: os postulados, a simultaneidade, a dilatação do tempo, a 

contração do espaço e a nova visão da conexão energia-matéria. Utilizamos os 

vídeos das aulas 49 e 50 do Telecurso 2º Grau9. 

 Durante todos os encontros não nos preocupamos em analisar as 

atividades desenvolvidas através de testes ou medidas meritocráticas, afinal 

não estávamos em um ambiente formal de ensino e esse não era o foco do 

trabalho, pois a grande finalidade era tentar fazer com que pessoas distantes 

do mundo acadêmico tivessem a oportunidade de aprender uma teoria 

contemporânea, e que com posse da gama de ideias conectadas a ela, os 

alunos tivessem a capacidade de avaliar notícias, entender o funcionamento do 

GPS e porque e como construíram uma bomba nuclear, e como hoje a energia 

nuclear é utilizada. Porém, desde o primeiro encontro nos utilizamos de 

perguntas e questionários que não tinham intenção de atribuir certo ou errado a 

eles, para uma avaliação pessoal de suas concepções pré-existentes ou 

alternativas. 

 A cada encontro e exposição, o material didático foi sendo alterado, 

incluindo ou retirando tópicos à medida que os estudantes iam mostrando 

interesse por algum tema em específico, de certa forma também, tentando 

preencher algumas lacunas que possivelmente não ficaram adequadas para a 

compreensão do estudo. 

 Os alunos avaliaram essa experiência, pois questões objetivas foram 

aplicadas ao final de cada aula e discussões, para análise do autor das 

mesmas. Cada teste (Apêndice 9.3) continha em média três perguntas, cujas 

                                                             
9
 Aula 49: http://www.youtube.com/watch?v=XiOd_cNHZmw / Aula 50: 

http://www.youtube.com/watch?v=nf32ejhzTNQ. 
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respostas eram encontradas no material didático. O objetivo dos testes foi para 

verificar qual era a visão que o aluno possuía sobre FMC após ter estudado e 

ver o que os estudantes sabiam a respeito do assunto proposto. 

 Para elaboração e preparação dos materiais a serem utilizados durante 

as aulas, buscamos partir de conceitos clássicos, integrando a visão científica 

com a de outros saberes e tentando partir da experiência do aluno, assim como 

fomenta Gravina e Buchweitz (1994). Com a teoria de Ausubel obtivemos 

ajuda, pois pudemos fazer a ponte dos conceitos iniciais de Cinemática como, 

por exemplo, velocidade, distância e tempo e os conceitos do tópico a ser 

ensinado, objetivando atingir uma aprendizagem significativa. 

 

5.4  Descrição das Aulas 

 

 1ª Aula: Introdução 

 

 Antes de começarmos a trabalhar os tópicos envolvendo a Teoria da 

Relatividade, foi entregue aos alunos um questionário inicial (Apêndice 9.1), 

com perguntas a respeito sobre o que eles achavam da Ciência, ensino de 

FMC, qual a sua importância no ensino médio e a visão que tinham sobre 

alguns conceitos clássicos, com o objetivo de verificar o conhecimento prévio 

destes. Em seguida, sentamos em roda, e conversamos a respeito de como 

seria a proposta, e em poucas palavras foi explicada qual seria a linha do 

tempo que se segue à Física no ensino médio. 

 E no meio dessa exposição, todos os alunos indagaram qual era a 

importância do ensino de FMC e como ela seria dada, pois viram que a relação 

tempo versus conteúdo era muito desigual no ensino médio. E então, 

mostramos para eles que era possível, bastando começar o assunto como 

tema integralizador, e cujas aprendizagens dos conceitos anteriores fossem de 

fundamental importância para analisar os conceitos modernos, e a relevância 

do tema aparece, pois é fundamental que o indivíduo aprenda e consiga 

entender as principais tecnologias do século XXI, como o GPS, sendo possível 

apenas se tiver pequenos conceitos de FMC. Ao final da conversa, foi sugerido 
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que assistissem ao primeiro vídeo, sobre a evolução cientifica pela construção 

da Relatividade e Mecânica Quântica no início do século XX10. 

 

 2ª Aula: Revisitando Conceitos 

 

 De início foram levantadas algumas questões sobre o vídeo proposto 

como atividade domiciliar, e debatemos com os alunos. Essa aula foi um pouco 

mais extensa, durou cerca de uma hora e meia, algo que também ocorrerá na 

terceira aula. Os alunos receberam a primeira parte do material didático que 

tinha sido preparado e que continha os conteúdos clássicos necessários para 

iniciar a abordagem do tema. Foi utilizado um quadro branco, e começamos a 

discutir com os alunos alguns conceitos anteriores como referencial, espaço e 

tempo na Mecânica Clássica até entrar nas transformações de Galileu. Ao final 

da dedução das transformadas, citamos exemplos cotidianos em que elas se 

aplicam, para que na próxima aula pudéssemos aplicá-las de fato. Para 

consolidar o que foi visto em aula, foi pedido aos estudantes que vissem as 

aulas do Telecurso 200011, que abordam inicialmente o conceito físico de 

movimento, introduzindo assim o conceito de referencial. 

 

 3ª Aula: A Luz 

 

 Consideramos essa a aula que foi mais difícil. Aplicamos as 

transformações de Galileu a alguns exemplos, iniciando pelo exemplo contido 

no material e utilizando os conceitos da relatividade de Galileu, tentamos 

abordá-la para a luz. Vemos que ela leva a conclusões semelhantes quando 

aplicadas aos objetos mecânicos; porém, não é o que era observado em 

experimentos com a luz; utilizamos o material didático e contamos um pouco 

da história do éter, o caráter ondulatório da luz e as experiências ineficazes 

desse referencial. Depois de muita conversa, introduzimos os postulados de 

Einstein, para tentar solucionar o problema, e comentamos quais são suas 

consequências, quando aplicadas à teoria de Maxwell. Então, deduzimos os 

                                                             
10 Série: A saga do prêmio Nobel – Episódio: Da Relatividade ao Big Bang. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=psyySZb1gyU 
11 Aula 3 – Telecurso 2000: http://www.youtube.com/watch?v=EaBWPwraPRo. 
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principais fenômenos atrelados aos postulados. Essa parte foi muito difícil, pois 

os alunos tiveram que revisitar conceitos, que estavam adormecidos em suas 

mentes. Notamos que era necessária uma revisão; então demos uma pausa e 

revisamos até o teorema de Pitágoras. Porém, conseguimos chegar aos 

fenômenos da dilatação temporal e da contração espacial. No material didático, 

além da dedução utilizando conceitos de referenciais, existe um apêndice 

sobre as transformações de Lorentz, para o estudante mais apaixonado por 

matemática. Ao final da aula, discutimos o que aquelas equações significavam 

do ponto de vista físico, e foi muito engraçado o semblante de espanto, com os 

alunos dizendo: “ohhhh!, que bizzaro!”, e então fechamos a aula com um 

pequeno simulado com algumas perguntas sobre esses efeitos. Para casa 

finalmente, pedimos que assistissem as aulas 49 e 50 do Telecurso 2000. 

 

 4ª Aula: Equivalência Massa-Energia I  

 

 Essa aula nos surpreendeu, pois todos tinham assistido às aulas do 

Telecurso 2000 e tentado responder as questões; de certa forma, parece que a 

curiosidade instigou a todos pela busca de mais informações. O vídeo da 

teleaula chega até à equivalência massa-energia. Inicialmente, passamos o 

documentário da vida de Einstein, e os trechos mais importantes da aula do 

Telecurso novamente, onde retomamos algumas partes que percebemos que 

os alunos ficaram com dúvidas. Nesse momento, enfatizamos novamente os 

conceitos necessários para a compreensão do conteúdo, como por exemplo, 

referencial, velocidade da luz e os fenômenos relacionados aos postulados. 

Tudo isso para preparar o terreno para ensinar equivalência massa-energia. A 

aula durou aproximadamente sessenta minutos. Ao final da aula aplicamos um 

segundo simulado com os conceitos já vistos na aula anterior. Como eram 

questões objetivas, isso durou em torno de 10 minutos. 

 

 5ª Aula: Equivalência Massa-Energia II 

 

 A partir do estudo do material elaborado entregue ao público, essa parte 

do material foi formulada após a quarta aula, pois realizamos algumas 
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modificações e simplificações das notas de aula Martins (2011) e partir desse 

momento utilizamos o livro Universo da Física, Vol.3 dos autores Sampaio e 

Calçada, encontrado nas referências, nas quais nos apoiamos para realizar a 

confecção do material. Realizamos uma espécie de debate ou mesa redonda, 

onde os alunos elaboravam perguntas, com dúvidas que tiveram e nós 

tentávamos responder, algo que foi muito dinâmico, e durou em torno de vinte 

e cinco minutos. Depois disso, perguntamos aos estudantes qual era a relação 

entre o princípio de equivalência massa-energia e a bomba atômica; eles já 

haviam tido contato com a equivalência massa-energia na tele aula. 

Comentamos que seria a última dedução matemática feita no projeto, para 

demonstrar a equação matemática mais famosa. Então, definimos o que a 

Mecânica Clássica entende por momento, e o que a Física relativística precisa 

mudar para manter a lei de conservação de energia, associada a essa 

grandeza para a luz, pois ela carrega momento. Foi algo simples, porém 

trabalhoso, do ponto de vista matemático. Portanto, cortamos alguns passos, e 

simplificamos outros. Ao final da aula, fizemos os exercícios numéricos 

presentes no material, explicando a relevância do momento relativístico. E 

aplicamos um terceiro teste com 4 perguntas. 

 

 6ª Aula: Análise do princípio de equivalência-massa energia I 

 

 Começamos a aula revisando momento e as deduções presentes no 

material de estudo, onde falamos sobre a energia total, e como a energia 

cinética pode ser representada em termos da velocidade, mas também em 

termos do momento. E partimos daí para começar a dedução; essa parte foi 

um pouco mais complexa, e não tivemos como simplificar muito. Quando 

chegamos na expressão da energia relativística total, eles simplesmente 

fizeram um semblante que se traduziu como: “Ufa! Tudo isso, apenas para uma 

fórmula tão pequena.” 

 Mas o que é grande nela é a Física que ela guarda, é a parte associada 

à “inércia”, a chamada energia de repouso. Agora a energia podia ser 

convertida em matéria e vice-versa, ou matéria e energia na Mecânica 

Relativística, passavam a ser a mesma coisa. Os alunos inicialmente não 
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entenderam ou não enxergaram a profundidade da fórmula ainda, como 

queríamos, porém, na próxima aula foi aplicada a alguns exemplos. 

 

 7ª Aula: Análise do princípio de equivalência-massa energia II 

 

Começamos a discutir com os alunos a aplicação das ideias da 

equivalência massa e energia, e utilizamos os vídeos do canal Física Moderna 

UFF12, do professor Jorge Sá Martins. Após a aplicação dessa ideia a sistemas 

simples, entregamos aos estudantes um texto com o seguinte título: “Bomba 

atômica foi fecundada pela relatividade, mas nasceu de múltiplas descobertas 

científicas”13. No fim da aula falamos que precisávamos apenas de uma ideia 

para entender rapidamente o processo de fissão nuclear, conteúdo encontrado 

no material didático preparado. 

 

 8ª Aula: Fechamento da Proposta 

  

 Após discutirmos o processo histórico baseado no artigo lido 

anteriormente, comentamos: o processo de enriquecimento de Urânio; qual foi 

a importância da criação da bomba para a Ciência, do ponto de vista da Física 

Nuclear; e quais foram as consequências na sociedade após o lançamento da 

bomba. Além disso, algumas vertentes de geração de energia, através do 

processo de fissão. Concluímos assim a conexão histórica, social que a 

Ciência possui no entendimento de um dos acontecimentos mais importantes 

na história da humanidade. 

 

No próximo capítulo apresentaremos e comentaremos os resultados 

obtidos. 

 

                                                             
12Energia e Colisões Relativísticas. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=yarZ-Imtm3Q&list=PLCA5FDAACA5573B3C. 
 Conversão Massa-Energia. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VIOvI5dr6fc&list=PLCA5FDAACA5573B3C.  
13 http://www.comciencia.br/reportagens/2005/03/02_impr.shtml. 
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6 Apresentação dos Resultados 

 

 Nesse capítulo serão analisados quais foram os resultados colhidos da 

aplicação da proposta didática. 

 

6.1  Análise dos Questionários 

 

 Foram aplicados dois questionários: um de caráter investigativo das 

concepções alternativas e outro, ao final da proposta, para sondar a validade 

da mesma. 

Inicialmente, precisamos salientar que a proposta foi pensada para ser 

aplicada a uma turma regular no Colégio de Aplicação da UFRJ, a uma turma 

do primeiro ano, porém, ocorreu incompatibilidade de horário. A partir daí, 

surgiu a ideia de aplicar a proposta a um grupo de alunos voluntários, oriundos 

de lugares distintos e com diferentes formações. Ao total foram seis voluntários 

e amigos que fizemos. 

Verificamos logo de início que todos os alunos, inclusive os que 

gostavam de Ciências, tiveram uma experiência ruim no ensino secundário, e 

mesmo a turma sendo não homogênea no quesito idade, foi bastante 

gratificante ver que eles possuíam uma curiosidade em relação ao ensino do 

tema. Apesar de a grande maioria iniciar dizendo: “Ah, tudo é relativo mesmo!”. 

Queríamos que ao final da proposta ocorresse uma mudança nessa 

concepção. 

 Assim como os questionários, todos os outros testes foram entregues 

aos alunos; não consideramos relevante qualificar os resultados em tabelas 

estatísticas, até mesmo porque esse não era o foco da proposta e uma vez que 

ela não foi aplicada a uma turma regular. 

 

6.2  Análise dos Testes  

 

 O primeiro teste teve um resultado ruim; percebemos que os estudantes 

não gostam muito de ser avaliados; no entanto, alguns alunos conseguiram 
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responder corretamente. Analisamos os resultados que dependiam das 

relações matemáticas para serem feitos, e verificamos um pouco de 

dificuldade, e atribuímos ao longo tempo fora do âmbito escolar, pois suas 

áreas não eram especificamente de exatas. Então, após esse primeiro teste, 

fizemos uma revisão e principalmente correção abordando as dúvidas na 

terceira aula. Algo que nos surpreendeu foi que no segundo teste formal, os 

alunos inexplicavelmente acertaram as questões propostas. Ocorreu uma nítida 

empolgação por parte dos alunos; apenas um errou, e foi o que não tinha visto 

o vídeo do Telecurso anteriormente. 

 

6.3  Análise das Aulas 

 

 Os alunos durante as aulas demonstraram bastante envolvimento com 

os temas propostos, e a evolução e interesse aumentavam nitidamente a cada 

aula, mesmo sendo apenas um encontro semanal. Muitas vezes passamos 

rapidamente à parte um pouco matemática, pois não possuíam a base 

necessária, e víamos que a explicação por essa via poderia prejudicar ao invés 

de ajudar o entendimento das relações mais importantes. Os alunos gostaram 

muito do material, pois além de fornecer informações físicas, continha história 

dos conceitos, visões mais aprofundadas sobre alguns temas, e principalmente 

com referências importantes sobre outros tópicos. 
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7 Considerações Finais 

 

A revisão dos artigos, teses e dissertações mostrou que existe bastante 

discussão a respeito da inserção de Tópicos de FMC no Ensino Médio, embora 

tenhamos notado que a implementação no contexto escolar ainda não ocorre 

com a mesma força, pois muito pouco tem sido relatado a respeito dessa 

inserção, em termos de propostas implementadas. 

 Os próprios livros, por exemplo, que são utilizados nas escolas de 

Ensino Médio revelam que existe ainda certo esquecimento dos assuntos de 

FMC, pois muitos deles os tratam de forma resumida e isolada na parte final do 

livro. O problema desses livros que não abordam o assunto, caso o professor 

não trabalhe os tópicos devido ao currículo existente ser extenso, ou à falta de 

tempo, os alunos não terão acesso a essas informações porque seus livros não 

relatam nenhuma descoberta e estudo mais recente. Por isso a necessidade da 

criação de um material. 

 Também buscamos informações sobre a inserção de tópicos de FMC 

junto aos documentos oficiais, verificando a importância e principalmente a 

necessidade da inclusão desses tópicos. Percebemos que alunos se 

mostraram motivados e desafiados a interpretar e compreender tópicos atuais. 

Os testes aplicados mostraram bons resultados no geral, o que contraria a 

opinião de uma parte conservadora de professores, que considera impossível 

um aluno do EM aprender os tópicos relacionados à FMC. 

 Ao implementarmos, em nosso caso, a Relatividade Restrita, notamos 

que tivemos um aliado importante, que foram as chamadas novas tecnologias 

de ensino, pois não é concebível o professor ficar ancorado ao ensino 

tradicional de quadro e giz, perante o mundo de informações que a Internet, 

programas de computadores e vídeos têm a nos fornecer. 

 A elaboração de um material didático (Apêndice 9.2), passando pelas 

fases de pesquisa, elaboração, reformulação, discussão, até o momento de 

sua versão final, foi um fator primordial para o bom andamento das aulas e 

para a compreensão do mesmo pelos estudantes, pois hoje perante o contexto 

no qual as escolas aos poucos deixam de adotar livros, principalmente as 

estaduais e municipais, uma ferramenta deste tipo torna-se imprescindível. 
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Tanto esse texto como os demais materiais foram utilizados na perspectiva de 

serem potencialmente significativos e seu uso em sala de aula ocorreu à luz do 

modelo de um professor reflexivo, segundo a teoria de Donald Schön. 

 Outra conclusão durante a pesquisa da proposta, é que consideramos 

que grande parte dos alunos do ensino médio estudam apenas tópicos de 

Física Clássica nos três anos de ensino nesse nível; isso impossibilita que 

tenham contato com o conhecimento construído pela ciência do século XX. 

Esse contato, além de possibilitar a compreensão dos fenômenos ligados a 

situações que ocorrem na vida de vários estudantes, contribui para atrair 

jovens a seguir a carreira científica, estudando o que de mais recente acontece 

no campo da Ciência. Percebemos que é possível um estudante, em qualquer 

idade entender Relatividade, mesmo com dificuldades de cunho matemático ou 

afastamento do ambiente escolar. Pois esse tema gera muita curiosidade e 

com isso move o imaginário e a vontade de aprender de cada estudante. 

 De fato, ocorreu uma evolução das concepções dos estudantes, algo 

que foi muito frisado por eles no início da proposta era de que tudo era relativo, 

e após eles falaram: “não é bem assim, tem eventos que independem do 

referencial”. Outra coisa que ficamos felizes foi ver o interesse por Física; 

mesmo que a maioria não tenha gostado da parte matemática da proposta, 

ainda assim tentaram realizar os exercícios propostos. O grande diferencial 

dessa proposta foi o envolvimento, dedicação e atenção dos alunos a cada 

passagem e elaboração de um novo conceito. Viram agora que o tempo não 

era mais absoluto e dependia do referencial em que fosse medido. 

 Teve um aluno que escreveu no segundo questionário: “Se a Física do 

Ensino Médio, que aprendi levasse a Relatividade, me sentiria muito mais 

motivado a aprender”. 

 Por fim, para que esse trabalho possa servir de subsídio para outros 

professores, elementos fundamentais em qualquer tipo de mudança que se 

queira fazer na educação, surge neste século a necessidade de um profissional 

que conheça os avanços mais recentes da Ciência que ensina e que domine, é 

claro, as ferramentas que possibilitam repensar o currículo numa perspectiva 

de sua atualização propondo uma formação de caráter ampla e integralizadora. 
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9 Apêndices 
 

Segue agora o material preparado para a elaboração da proposta, 

contendo questionários, testes e o material didático. 

9.1  Questionários 
 

9.1.1 Questionário: Sondagem e Concepções Alternativas 

 

Questionário Informativo 

Nome:                                                                  Turma/Série:         

1. Para você por que é importante aprender Física? 

 

          

          

          

 

2. Qual sua relação com a disciplina? Explique. 

 

          

          

 

3. Qual tema de Física que desperta o seu maior interesse? Por quê? 

 

          

          

          

 

4. Na sua profissão ao sair do Colégio, você acha que utilizará os conceitos físicos 

aprendidos? Quais? 
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5. O que você sabe sobre o que faz um pesquisador em Física atualmente? 

 

          

          

 

6. Você conhece os nomes de linhas de pesquisa em Física? Quais? (Ex: Física 

Nuclear) 

          

          

  

7. Defina resumidamente o que você entende por tempo, espaço e se vê alguma 

conexão entre eles?  

 

          

          

 

          

          

 

8. O que você já ouviu falar a respeito sobre Relatividade? 
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9.1.2 Questionário: Relatividade Restrita 

Esse foi o questionário final do curso, onde pretendemos avaliar se o objetivo 

da proposta foi satisfatório. 

 

Questionário de Sondagem Final 

Nome:                                                                  Turma/Série:         

Assinale a alternativa com “X” , a que corresponde à sua opinião, com os seguintes 

códigos: 

O - Ótimo 

MB – Muito Bom 

B – Bom 

R – Regular 

I - Insatisfatório 

1) O conteúdo de Relatividade, estudado em sala de aula, despertou meu interesse em 

procurar novas informações sobre Física. 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

2) Qual sua opinião sobre o ensino desse tópico e a utilização de técnicas, como vídeos, 

textos e leituras ao invés de apenas quadro e giz. 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

3) O material escrito estava em uma linguagem acessível para vocês. 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

4) Qual foi seu aprendizado em relação tema 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

4) Houve aumento do seu interesse depois de aprender Relatividade Restrita 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

6) Considerou o assunto difícil de ser estudado em sala de aula 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

7) O enfoque nas ideias, e utilizando a matemática apenas quando necessário, foi: 
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(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

 

8) Após a apresentação do conteúdo você começou a gostar mais de Física 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

9) Você acredita que é importante inserir tópicos de Física Moderna na proposta 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

10) A duração das aulas e o tempo gasto em cada item foi bom para o aprendizado 

(   ) O  (    ) MB (    ) B  (    ) R  (    ) I 

 

Se você qualificou algum item como insatisfatório, redija um pequeno comentário, 

explicando o motivo, e se quiser, fornecendo uma possível solução. 
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9.2 Material Didático 

 

 

A Teoria da Relatividade é fascinante, surpreendente e desafiadora. Também é vital 

para a compreensão do Universo em que vivemos. As ideias de Einstein forçaram uma 

revisão dos conceitos de espaço e tempo. A exploração delas culmina na talvez mais 

famosa equação da Física: E=mc², obtida por Einstein, que é utilizada pelos reatores 

nucleares para gerar 20% da eletricidade dos EUA. Mas de fato, o que ela significa e 

quais são suas implicações? 

A Teoria da Relatividade Especial de Einstein, pelo menos a parte que iremos estudar, 

não é, de forma alguma matematicamente difícil. O desafio é conceitual. Para entendê-

la, basta que antigos pressupostos relacionados ao senso comum não nos desviem do 

caminho. 

1. Relatividade: afinal, do que se trata? 

A Relatividade é uma teoria que propõe uma mudança da concepção de grandezas tidas 

como parte do nosso cotidiano: o espaço e o tempo. Algumas das ideias da Relatividade 

vêm da mecânica newtoniana, como os conceitos de referenciais e transformações de 

Galileu. 

 Einstein, no entanto, queria expandir esses conceitos a todas as áreas da Física, e 

não só à Mecânica. A dificuldade é que alguns aspectos da relatividade galileana 

entravam em conflito com as leis do Eletromagnetismo: as equações de Maxwell, 

especialmente as leis que governam a propagação de ondas luminosas. 

O que tem de especial na Relatividade Especial? 

Em 1905, Einstein publicou seu trabalho restringindo sua teoria a uma classe de 

referenciais: os inerciais. Dez anos mais tarde ele lançou um novo artigo abrangendo 
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referenciais acelerados e sua relação com a gravidade. Por ser uma teoria mais 

abrangente, ficou conhecida como Teoria da Relatividade Geral. 

E a teoria inicial, por ser válida apenas em referenciais inerciais, ficou sendo 

chamada de Teoria da Relatividade Especial, pois era um caso restrito da teoria geral, e 

não uma teoria diferente no sentido usual em que se emprega a palavra especial. 

2. Relatividade de Galileu 

Para compreender o que há de novo na Relatividade de Einstein, é preciso ter um 

entendimento sólido sobre a Relatividade de Galileu, iniciando por uma revisão sobre o 

conceito de referenciais. 

2.1. Movimento e Repouso 

O que significa dizer que “um corpo está em movimento”? Em nossa experiência diária 

não temos dificuldades em responder a essa pergunta. Pois, se olharmos um poste na 

rua, diremos com convicção: “Esse poste não está em movimento; ele está em repouso”. 

Se virmos uma pessoa andando de bicicleta, diremos com a mesma convicção: “Essa 

pessoa está em movimento”. Mas o que diria do poste e da pessoa um observador que 

estivesse na Lua? Vamos fazer uma forçinha para imaginarmos que ele possuísse um 

potente telescópio, então ele veria o poste girar junto com a Terra, da mesma maneira 

que na figura abaixo: 

 

Figura 4: Observador A fixo no solo, vendo a mesa girar. 
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Figura 5: O observador B, dirá que é o solo que está girando. 

O observador A vê o indivíduo B girar com a plataforma. Portanto esse observador na 

Lua diria: “O poste está em movimento”. Se utilizarmos um pouco mais argumento 

físico diríamos: 

 O poste está em repouso em relação à Terra; e  

 O poste está em movimento em relação à Lua. 

Vamos considerar outro exemplo, clássico, o qual trouxe uma revolução aos paradigmas 

existentes no século XVII. Com o advento da astronomia e as ideias sobre movimento 

que Galileu Galilei lançou, conseguimos desvendar o seguinte mistério. 

 Mais uma vez peço que utilize sua mente para abstrair a seguinte experiência de 

pensamento: imagine um observador fixo em relação ao Sol, ou seja, uma pessoa fixa 

sobre a superfície do Sol; para ela, a Terra move-se em torno dele. No entanto, para um 

observador fixo na Terra, é o Sol que se move. Como na figura abaixo: 

 

 
 

Figura 6: Um observador fixo ao Sol, veria a Terra girando em torno dele. 
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Figura 7: Um observador fixo na Terra irá ver o Sol nascer e se pôr. 

 Esse era o pensamento que Aristóteles possuía; como ele via o Sol nascendo em 

um ponto do horizonte e se pondo no outro, para ele era muito claro que a Terra ficava 

parada e era o Sol que se movia em torno dela. No entanto nessa visão faltava a noção 

de referencial, em relação ao qual ele analisava o movimento. Para ele, o movimento era 

absoluto. 

 Vemos então que os conceitos de repouso e movimento são relativos, isto é, não 

há sentido em perguntar simplesmente se um objeto está em repouso ou em movimento. 

Devemos especificar em relação a qual corpo o objeto está em repouso ou movimento; 

ao corpo que serve de referência damos o nome de referencial. 

 

2.2 Referenciais 
 

Bom, e a velocidade desse movimento? Pois para um corpo estar em repouso sua 

velocidade precisa ser nula, mas será  que um corpo em movimento pode estar 

também em repouso? 

Considere o seguinte exemplo: 

Suponha que dois carros estejam 

trafegando em uma rodovia, no 

mesmo sentido, e que o carro A 

ultrapasse o carro B. O velocímetro 

do carro A marca 100 km/h e o do 

carro B, 80km/h. Será que a 

velocidade observada pelo motorista 

no velocímetro do carro A é a velocidade “verdadeira” e única? 

Certamente ela é a sua velocidade em relação a 

alguém parado na estrada; entretanto sua 

velocidade em relação ao automóvel B será 

menor: de 20 km/h. E, em relação a um motorista 

que se aproxime em sentido contrário, a 100 
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km/h, o valor da velocidade de A referente a esse motorista será de 200 km/h. 

Ainda não foi mostrado como essas velocidades foram determinadas numericamente; no 

entanto, esse exemplo será retomado quando for abordada a Transformação de Galileu. 

Mas, intuitivamente, vê-se que isso acontece com a nossa percepção.  

Conclui-se que NENHUM OBJETO POSSUI UMA VELOCIDADE 

VERDADEIRA.  

A partir da definição de velocidade: 

    
   

  
 

considera-se sempre um sistema de referência em relação ao qual, durante um intervalo 

de tempo ∆t, o deslocamento ∆x é medido. O máximo que se consegue medir é a 

velocidade de um objeto em movimento relativamente a um sistema de coordenadas, ou 

referencial, usado para medi-la. 

Assim, define-se um referencial como: 

 

 

  

Dessa definição estão implícitas duas características: 

 Todo referencial estende-se infinitamente em todas as direções; 

 Os observadores estão em repouso em relação ao seu referencial. 

 

 Portanto, um corpo que em um referencial tinha velocidade v diferente de zero, 

em outro referencial pode estar em repouso. Para uma análise mais quantitativa, 

estudaremos adiante a transformação de Galileu, criado por ele para relacionar 

velocidades de objetos em diferentes referenciais que se movem entre si.  

 

Nota: Por enquanto, estamos apenas tateando no escuro, e criando definições a partir de 

exemplos que ocorrem em nosso cotidiano. Na Física e em qualquer outra ciência, 

precisamos estabelecer nossos argumentos em bases sólidas, o que não depende de um 

exemplo específico.  

 

Vamos agora construir um raciocínio um pouco mais abstrato, e, portanto geral, sobre 

referenciais e especificamente a classe nos quais iremos estudar: 

 

 

Sistema de coordenadas em que observadores medem a posição e a 

velocidade de objetos em movimento. 
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Considere a figura acima que mostra dois referenciais chamados de S e S’. Os eixos de 

coordenadas de S são: x e y; os de S’ são x’ e y’. O referencial S’ tem velocidade v em 

relação a S ou, o que é equivalente, S move-se com velocidade –v em relação a S’. No 

instante zero, quando os observadores começam a contar o tempo, é naquele instante em 

que as origens coincidem. 

Considere que a velocidade relativa entre os referenciais seja constante. Neste caso essa 

classe de referenciais são denominados Referenciais Inerciais.  

É para esse caso que a Relatividade Especial de Einstein se aplica. São nesses 

referenciais em que as Leis de Newton são válidas em sua forma mais simples. 

Qualquer referencial que se mova com velocidade constante em relação a um outro 

referencial inercial, também constitui por sua vez, um referencial inercial. 

OBSERVAÇÃO: Referenciais Inerciais são idealizações. Na prática, um laboratório 

fixo na superfície da Terra é o que mais se aproxima de um referencial inercial, uma vez 

que as acelerações associadas à rotação terrestre e ao seu movimento em torno do Sol 

são muito pequenas para influenciar a maioria dos experimentos. 

PENSE SOBRE ISSO 1: Entre os itens abaixo, identifique quais deles são referenciais 

inerciais (ou em boa aproximação): 

a. O seu quarto de dormir. 

b. Um carro que desce uma ribanceira. 

c. Um trem que se move de modo uniforme em um trilho horizontal. 

d. Um foguete durante o lançamento. 

e. O carrinho de uma montanha-russa que passa pelo topo de uma subida. 

f. Um paraquedista em queda com a velocidade terminal. 

2.3 Trajetória 
 

 Imagine um corpo muito pequeno (de 

tamanho desprezível), ou do qual você está tão 

distante que só enxergue um ponto; suponha que 

o corpo esteja se movendo em relação a algum 

referencial. Em cada instante a posição desse 

corpo será dada por um ponto no espaço; a linha 

formada por todos esses pontos é chamada de 

trajetória. No caso de o corpo estar em repouso, 

sua trajetória será representada por um ponto.  

Figura 8 
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Na Figura 8 percebemos a trajetória de uma moto. Essa é uma foto de exposição 

múltipla ou estroboscópica. Ela foi obtida usando-se uma câmera fotográfica que abre e 

fecha o obturador, em intervalos de tempos iguais e muito pequenos. 

 Podemos perceber que a trajetória também depende do referencial adotado. 

Vejamos, por exemplo, o caso representado nas Figuras 9 e 10. Uma moça, dentro de 

um trem que se move em linha reta e com velocidade constante (em relação à Terra), 

solta uma bola e a vê cair, descrevendo uma trajetória retilínea e vertical. No entanto, 

para alguém que está fora do trem e parado em relação à Terra, a trajetória é uma linha 

curva. 

 
 

Se você se interessou pelo conceito de movimento, pode ler a resenha abaixo para entender 
um pouco mais sobre a evolução desse conceito.  
 

2. 4 Tópico Especial – Evolução do conceito de Movimento 
 

Resenha: A Evolução do Pensamento sobre o Conceito de Movimento 

BAPTISTA, José Plínio; FERRACIOLI, Laércio. A Evolução do Pensamento sobre o 

Conceito de Movimento. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 21, nº.1, p. 187-

194, 1999. 

Ideia Central: O artigo apresenta a evolução histórica do pensamento científico sobre o 

conceito de movimento 

I. Introdução 

 A noção de movimento como estado da matéria provocou ao longo da História 

da Ciência profundas reflexões dos pensadores da civilização ocidental. O estudo do 

movimento ganha um rompante matemático com a Mecânica Analítica iniciada por 

Newton no século XVII, mas esse desenvolvimento iniciou-se com Aristóteles no 

século IV a.C. De Aristóteles a Newton a evolução da ideia de movimento aconteceu de 

fato, com a construção da Teoria do Impetus desenvolvida na Idade Média.  

Figura 9:Para a moça, a trajetória da bola é retilínea 
e vertical. 

Figura 10: Para o observador A, a trajetória é parabólica. 
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 A Mecânica Analítica diz que podemos descrever todo movimento ao longo do 

espaço, se dadas a posição e velocidade de um corpo no instante t0 denominadas 

condições inicias (x0,v0,t0). Determinaremos a posição e velocidade desse corpo num 

instante posterior qualquer. A partir de princípios ou leis gerais, chegavam a uma 

equação diferencial, e ao resolvê-la se obtinha a solução do problema e essa solução 

será única, assegurada pelo Teorema da Unicidade. 

 No entanto, até a Mecânica Analítica construir esse raciocínio com um grau 

matematicamente avançado acerca do que é o movimento, foi necessário percorrer um 

longo percurso. Tentando mostrar como ocorreu, o autor divide o artigo em três fases: 

 Primeira Fase (VII a IV a.C): movimento como atributo de modelos 

cosmogônicos (criação do Universo) propostos; 

 Segunda Fase (IV a.C-...): movimento como objeto de análise, iniciado por 

Aristóteles; 

 Terceira Fase: período com marco inicial. No advento conceito de Impetus, a 

partir de então o movimento começa a adquirir a sua forma atual. 

II. Os Físicos 

 As primeiras ideias envolvendo a matéria dinâmica primordial preenchendo todo 

o cosmos, denominada de Princípio, partiram de filósofos entre os séculos VII e IV a.C, 

posteriormente denominados por Aristóteles como “Físicos”. Para esses físicos o 

movimento era um estado permanente da matéria. As principais características e 

conceitos propostos sobre o movimento, são descritos a seguir. 

 Para Platão, Heráclito de Éfeso, Thales de Mileto e Anaximandro o movimento 

em geral era algo fundamental para o entendimento da formação da natureza. Apesar de 

alguns crerem que o movimento configuraria alma aos objetos, outros diziam que tudo 

se move e, portanto, não podíamos nos banhar no mesmo rio duas vezes. A visão desses 

filósofos foi importante para a física, pois mostra a evolução do período arcaico da 

Grécia Clássica para a época pós-socrática propriamente dita. 

 Um filósofo, no entanto, que realizou uma contribuição muito maior na História 

da Ciência foi Demócrito, que por suas convicções de movimento criou dois conceitos: 

o de vazio (vácuo) e o de átomo. Isto gerou séculos mais tarde uma grande mudança na 

ciência em função desses dois conceitos. Para ele, o vácuo permeava os átomos, o que 

possibilitava o movimento perpétuo do mesmo, sendo um atributo da sua própria 

existência. 

 Já citada a ideia desses “físicos”, onde o movimento aparece como atributo 

desses modelos cosmogônicos, iremos analisar a fase do movimento, quando passa pela 

sua definição restrita e local, dada através de Aristóteles. 

III. Aristóteles 
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 É o primeiro a analisar com rigor e sistematização o conceito de movimento. Por 

suas crenças rejeita a existência do vácuo, para isso não se utiliza da teoria do ser de 

Parmênides, mas da observação do movimento, não passível de experimentos. 

 Aristóteles elabora uma definição geral a respeito da ideia de movimento. 

Segundo ele, cada objeto tem seu estado natural, para o qual permanentemente se dirige. 

Baseado nessa ideia define o movimento como: 

 Movimento Natural: movimento que tende a levar os objetos a seus locais 

naturais. 

o Exemplo: Fogo e ar tendem a subir. A terra e água movem-se para baixo, 

em direção ao centro do universo (que era o centro da Terra). 

 Movimento Violento ou Forçado: onde o corpo se move sob a ação contínua de 

um agente motor ou externo. 

Para Aristóteles, em qualquer questão envolvendo o movimento, era fundamental o 

conceito de motor. A alma é o motor dos seres vivos, de maneira análoga os corpos em 

movimento deverão ser “empurrados” por um motor. Concebe o movimento, como 

resultado do motor e que só desaparece com o repouso do corpo. 

IV. A Descrição Aristotélica do Mundo 

 Introduz o conceito de sistema isolado: o corpo material, o meio no qual ele irá 

se mover e o agente (o motor) que provocará o movimento, deixando de lado qualquer 

fator influir no mesmo. A experiência nesse caso resume-se em apenas um registro 

visual dos acontecimentos. 

 Aristóteles apresenta a ideia de movimento em seu Livro IV, da “Física”: 

“O motor impulsiona o corpo, superando a resistência do meio e conferindo-lhe uma 

velocidade de deslocamento”. 

 Em relação ao movimento forçado, como no caso do projétil que se move 

mesmo após ter perdido contato com a mão do lançador, Aristóteles afirma: 

“o ar que está em contato permanente com o  corpo, recebendo o impulso do agente 

motor, se põe em movimento e recebe também e ao mesmo tempo um poder motor e 

com isso coloca em movimento o corpo superando a resistência da camada de ar que 

está na dianteira do corpo”. 

 

A ideia da presença constante do motor em contato com o móvel é reafirmada em seu 

Livro VII, da “Física” com a frase: 

“tudo que se move deve ser movido por alguma coisa” 

Formula ainda a Lei de sua Dinâmica em palavras da seguinte maneira: 

“A velocidade de um móvel que se desloca em um meio é diretamente proporcional à 

força aplicada ao corpo e inversamente proporcional à resistência do meio”. 
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Seguindo esta visão a existência do vácuo seria impossível, pois para Aristóteles o 

vácuo seria um meio com resistência nula. 

 Atualmente sabemos que as grandezas físicas envolvidas na descrição do 

movimento não se restringem unicamente à velocidade, à força e à resistência do meio. 

Para se alcançar esse grau de compreensão precisou evoluir o conceito de movimento, o 

que só ocorreu, com o advento do conceito de Impetus. 

 

V. A Teoria do Impetus 

      

i. Introdução 

 As críticas sobre a teoria aristotélica do movimento se estenderam até à idade 

média. Já no século XI, o filósofo Philiponos rejeita a teoria de Aristóteles, pois supõe 

que o meio representaria para o movimento apenas um efeito resistivo. 

 A velocidade seria proporcional ao saldo entre a força motriz e a força resistiva 

do meio. Em linguagem matemática, 

Vα(F-R) 

Pode-se notar que nessa formulação o vácuo não introduz nenhuma contradição na 

descrição formal do movimento. No entanto, ainda tinha-se a concepção de que a 

velocidade era proporcional à força e não à aceleração. 

 Os trabalhos mais significativos foram realizados nos séculos XIII e XIV. O 

autor destaca em seu trabalho os personagens científicos, que em sua visão, 

contribuíram de maneira significativa para a construção do conceito de movimento. 

ii. Jean Buridan 

 Apresenta críticas pesadas a respeito da teoria aristotélica, como por exemplo: 

“Uma roda persiste no seu movimento de rotação mesmo após ter cessado a ação 

motora externa”. 

Buridan formula então o conceito de Impetus. Assim para ele: “ o Impetus impresso 

pelo projetor sobre o projétil varia, por um lado, com a velocidade do projétil e, por 

outro, com a quantidade do corpo em movimento”. 

 Esse conceito se assemelha muito ao conceito de força. O sucesso dessa teoria 

levou Buridan a acreditar que o movimento celeste seria decorrente da impressão do 

Impetus de Deus no momento da criação.  

 

iii. Nicole d’Oresme 

 Retoma a teoria do Impetus, mas rejeita a ideia do Impetus divino. Concebe uma 

nova técnica, que é uma representação gráfica para o movimento. Alguns pesquisadores 
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acreditam que essa ideia contenha a origem da teoria cartesiana. Com ela conseguiu 

obter o espaço percorrido por um corpo com velocidade uniformemente variada sendo 

que o espaço percorrido seria a área de um paralelogramo. 

 A partir daí, as ideias modernas a cerca do movimento estava a um passo para 

que Galileu Galilei elaborasse o conceito de inércia, para posteriormente Newton 

sistematizar as em leis da Mecânica.  

VI. Conclusão 

 O estudo do movimento feito por Aristóteles caracterizou de maneira clara e 

precisa os conceitos que ele acreditava ser verdade. Foi precursor no campo das 

ciências, pois é considerado o primeiro a pensar em forma de Gedanken Experiment, um 

método muito utilizado por físicos de hoje. 

 A partir de Aristóteles, muitos pensadores reformularam ideias sobre o 

movimento, o que permite caminhar ao longo da construção de como o conceito de 

movimento evolui no pensamento científico. 

VII. Comentários Finais 

 O autor mostra de maneira clara como evolui o pensamento e o conceito a 

respeito do movimento, com muitos detalhes e de forma bastante didática. No entanto, 

ele poderia falar sobre os conceitos de Mecânica na forma dada por Lagrange e 

Hamilton, onde se baseia toda Física Clássica, chegando aos conceitos e ideia de 

movimentos formulados por Einstein em 1905. 

 Outro ponto fundamental foi apresentar trechos essenciais sobre as concepções 

de Aristóteles sobre o porquê ele rejeitou a existência de vácuo, algo que nunca 

encontramos pelo menos tão claramente e resumidamente nesse artigo. 

2.5 Transformações de Galileu 
 

Suponha que uma bomba exploda no 

instante t. Observadores no referencial S 

determinam que a explosão ocorreu na 

posição x. De maneira similar, os 

observadores em S’ determinam que a 

explosão ocorreu em x’ com relação ao seu 

referencial. Qual é a relação entre x e x’? 
 

A Figura 11 mostra a explosão e os dois 

referenciais. Observando a figura, vemos que 

x=x’+vt; portanto: 
 

                           
 

     ou      
 

                        z    ou      

Figura 11: A posição da explosão de uma bomba é medida nos 
referenciais S e S'. 
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Essas equações são chamadas de Transformações de Galileu para posições. Se você 

conhece a posição medida pelos observadores em um referencial inercial, você pode 

calcular a posição correspondente que seria medida em qualquer outro referencial 

inercial. 

 Vamos avançar em nosso raciocínio. Suponha 

agora que os observadores em ambos os referenciais 

acompanhem o movimento de um objeto medindo, a 

posição em diferentes instantes de tempo (Figura 12). 

Os observadores em S constatam que a velocidade do 

objeto é    . Durante o mesmo intervalo de tempo ∆t, 

os observadores em S’ medem a velocidade como       . 

OBSERVAÇÃO: A letra v representa a velocidade 

de um referencial em relação a outro.     e      serão 

usados para representar as velocidades dos objetos em 

relação, respectivamente, a S e a S’.  

Podemos determinar a relação entre     e      dividindo 

as equações acima por ∆t e usando a definição de 

velocidade      
   , temos: 

   
  

  
 

   

  
         

   
  

  
 

   

  
     

 

A equação para    é semelhante à equação da componente y. O resultado final é: 

  
       

  
     

       

As equações acima são as chamadas Transformações de Galileu para velocidades. Se 

você sabe a velocidade de uma partícula medida em relação a um determinado 

referencial inercial, pode usar as equações acima para determinar a velocidade que seria 

medida para esta partícula em qualquer outro referencial inercial. 

Vamos aplicar essa ideia clássica a um exemplo e posteriormente propomos um mini-

teste para você pensar. 

 
 

Figura 12: Velocidade de um objeto em 
movimento medida nos referenciais S e S' 
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PROBLEMA 1: A velocidade do som 

Um avião voa a uma velocidade de 200m/s em relação ao solo. Uma onda sonora 1 se 

aproxima do avião pela frente, a outra onda sonora 2, pela traseira. Ambas propagam-se 

a 340m/s em relação ao solo. Qual é a velocidade de cada onda em relação ao avião? 

 

MODELO: Suponha que a Terra (referencial S) e o avião (referencial S’) sejam 

referenciais inerciais. O referencial S’, em relação ao qual o avião está em repouso, 

move-se com uma velocidade v=200m/s relativa ao referencial S. 

 

VISUALIZAÇÃO: A figura abaixo mostra um esquema do avião e as ondas sonoras. 

 

 
Figura 13: Observador dentro do avião medem velocidades diferentes daquelas 

obtidas pelo observador no solo. Fonte: KNIGHT, Randall D. Física em uma abordagem 
estratégica. São Paulo: Bookman, 2009. 

RESOLUÇÃO: A velocidade de uma onda mecânica, como uma onda sonora ou uma 

onda em uma corda, é a sua velocidade em relação ao meio em que ela se propaga. 

Assim, a velocidade do som é a velocidade de propagação de uma onda sonora no ar 

medida com o uso de um referencial em relação ao qual o ar esteja parado. Este é o 

referencial S, em relação ao qual o ar esteja parado. Este é o referencial S, em relação ao 

qual a onda 1 propaga-se com velocidade u1=-340m/s, e a onda 2, com velocidade 

u1=+340m/s. Observe que as transformações de Galileu relacionam velocidades, com 

seus sinais algébricos apropriados, e não apenas valores de rapidez (os módulos das 

velocidades envolvidas). 

 O avião move-se para a direita junto com o referencial A’, a uma velocidade v. 

Podemos usar as transformações de Galileu para velocidades e obter as velocidades de 

duas ondas sonoras em relação ao referencial S’: 

u’1=u1-v=-340m/s-200m/s=-540m/s 

u’2=u2-v= 340m/s-200m/s=140m/s 

AVALIAÇÃO: Isso não nos surpreende. Quando você está dirigindo a uma velocidade 

de 80 km/h, e um carro vem em sentido oposto a 88 km/h, ele se aproxima de você a 

uma velocidade de 168 km/h. Outro carro que esteja atrás do seu, a 88 km/h parecerá 

estar ganhando de você em apenas 8 km/h. As velocidades das ondas sonoras se 

comportam da mesma maneira. Observe que uma onda mecânica parece ser estacionária 
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para uma pessoa que se move com a mesma velocidade da onda. Para um surfista, por 

exemplo, a crista de uma onda do mar permanece em repouso sob seus pés. 

PARE E PENSE 2: Ondas chegam à costa com uma velocidade de 10m/s. Um barco 

parte da costa em direção ao alto mar a 6m/s. Qual é a velocidade das ondas em relação 

ao referencial do barco? 

a)16m/s 

b)10m/s 

c)6m/s 

d)4 m/s 

 

 Observadores que usam os referenciais S e S’ obtêm valores diferentes para 

posição e para velocidade. E quanto à força exercida sobre a partícula da figura e à sua 

aceleração? A intensidade da força pode ser medida através de um dinamômetro. 

Observadores em ambos os referenciais, S e S’, fazem a mesma leitura do dinamômetro 

“supondo-se que ele seja dotado de um mostrador luminoso visível a todos os 

observadores”. Assim, ambos concluem que a força é a mesma, F = F’. 

 Podemos comparar as acelerações medidas nos dois referenciais dividindo por 

∆t a equação de transformação de velocidades, u’ = u-v. (Para simplificar, consideramos 

que as velocidades e as acelerações estejam todas ao longo do eixo x.) A velocidade 

relativa v entre os dois referenciais é constante, com        ; logo, 

   
   

  
 

  

  
   

 

Observadores nos referenciais S e S’ obtêm diferentes valores para a posição e para a 

velocidade de um objeto, porém eles concordam quanto ao valor da aceleração.  

Se F = ma em relação ao referencial S, então F’ = ma’ também em relação ao 

referencial S’. Em outras palavras, se a segunda lei de Newton é válida em um 

referencial inicial, então ela é válida em qualquer outro referencial inercial. 

Uma vez que outras leis da mecânica, tais como o princípio da conservação, advêm das 

leis de Newton do movimento, podemos reescrever a conclusão acima como o princípio 

da relatividade de Galileu: 

 

PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DE GALILEU: As leis da Mecânica são as 

mesmas em relação a todos os referenciais inerciais. 

 

O princípio da relatividade de Galileu é fácil de ser 

descrito, mas para entendê-lo devemos 

compreender o significado da expressão “as 

mesmas” no enunciado acima. Como um exemplo 

específico, considere o princípio de conservação do 

momentum. A Figura 14 mostra duas partículas 

prestes a colidir. O momentum total em relação ao 

referencial S, no qual a partícula 2 encontra-se em 

repouso, é Pi=9,0Kg m/s. Por ser um sistema 

isolado, o princípio de conservação do momentum 

nos diz que, após a colisão, o momentum será 

Pf=9,0 Kg m/s. 

Figura 14: (a) Colisão vista no referencial S. 
(b) Colisão vista no referencial S'. 
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 Na Figura 14 foi utilizada a transformação de velocidades para as mesmas 

partículas no referencial S’, no qual a partícula 1 está em repouso. O momentum inicial 

em S’ é P’i =18 kg m/s. Logo, não é o valor do momentum que é o mesmo em todos os 

referenciais inerciais; o princípio da relatividade de Galileu nos diz que é o princípio de 

conservação do momentum que é o mesmo em todos os referenciais inerciais. Se Pi=Pf 

no referencial S, então deve ser verdadeiro que Pi’=P’f no referencial S’. 

Consequentemente, pode-se concluir que P’f será igual a -18Kg m/s após a colisão em 

relação a S’. 

 

3 Princípio da Relatividade de Einstein  
 

O século XIX foi a era da Ótica e do Eletromagnetismo. Thomas Young demonstrou em 

1801 que a luz é uma onda, e em pouco tempo depois os cientistas desenvolveram 

técnicas para medir a velocidade da luz. Faraday descobriu a indução eletromagnética 

que desencadeou, em 1862, a conclusão de Maxwell de que a luz é uma onda 

eletromagnética. 

Mas, se a luz é uma onda, qual é o meio em que ela 

se propaga? O meio no qual se supunha que as ondas 

luminosas se propagavam foi chamado de éter 

luminífero, no entanto, os esforços feitos para 

detectar o éter ou medir suas propriedades
14

 não 

produziram resultados. 

 A teoria de Maxwell do eletromagnetismo 

não colaborou muito. O aspecto mais importante 

dessa teoria foi prever que as ondas luminosas se 

propagavam com a velocidade 

  
 

     
           

   

Onde    e    são constante do eletromagnetismo. No 

entanto, em qual referencial a luz possuiria essa velocidade? 

Pois, antes de Einstein, pensava-se que a luz se propagava com uma velocidade c em 

relação ao referencial do éter. Se tal hipótese fosse verdadeira, a luz certamente viajaria 

com outro valor de velocidade em relação a um referencial que se movesse através do 

éter. Afinal, ela estaria sujeita às transformações de Galileu, vistas na seção anterior. 

 Então, pareceu que apenas no referencial do éter as leis do eletromagnetismo 

pareciam ser válidas. Porém, nenhum observador conseguiu identificar o referencial em 

                                                             
14

 Para mais detalhes do experimento mais famoso realizado acesse: 
http://cmup.fc.up.pt/cmup/relatividade/RR/node3.html. 

Figura 15: É como se a velocidade da luz devesse 
ser diferente de c em um sistema de referência em 
movimento através do éter. 
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relação ao qual as leis de Maxwell funcionavam no contexto da Mecânica Newtoniana, 

pois não existia um referencial privilegiado. 

 Vários anos de reflexão sobre a relação entre o eletromagnetismo e os 

referenciais levaram Einstein a concluir que TODAS as leis da Física, e não apenas as 

leis da Mecânica, obedeceriam ao princípio da relatividade. O princípio da relatividade 

passa a ser um postulado fundamental do universo físico. 

PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE: Todas as leis físicas são iguais em relação a 

qualquer referencial inercial. 

Todos os resultados da Teoria da Relatividade de Einstein derivam-se desse postulado 

simples, porém profundo. 

3.1 A constância do módulo da velocidade da luz? 
 

Se as equações de Maxwell do eletromagnetismo são leis da Física, e há muitas razões 

para se acreditar que realmente o sejam, então de acordo com o Princípio da 

Relatividade de Einstein, seguindo a lógica, temos: 

 1. As equações de Maxwell são verdadeiras em todos os referenciais inerciais. 

 2. As equações de Maxwell prevêem que as ondas eletromagnéticas, inclusive a 

luz, se propagam com a velocidade c=3,00x10
8
 m/s, no vácuo. 

 3. A luz se propaga com a velocidade c em relação a todos os referenciais 

inerciais. 

3.2 Como é possível? 

 Se você é uma daquelas pessoas que acha impossível acreditar nisso, não está 

sozinho. Suponha que eu esteja dirigindo a uma velocidade de 30m/s e, ao passar por 

você, lance uma bola para frente com 50m/s. Certamente você veria a bola mover-se a 

uma velocidade de 80m/s em relação a você e o solo. O que dizemos aqui em relação à 

luz equivale dizer que a bola se moveria a 50m/s relativamente ao meu carro e, ao 

mesmo tempo, a 50m/s relativamente ao chão, embora o carro esteja se movendo a 

30m/s. Isso parece ser logicamente impossível. 

 Na verdade, o que realmente ocorre é que a luz se propaga a 3,00x10
8
m/s em 

relação a qualquer referencial inercial, independentemente da velocidade com que os 

referenciais se movam uns com relação aos outros. Não se trata de um truque. Nesse 

caso só há uma maneira de escaparmos das contradições lógicas. 

 A definição de velocidade é      
   , ou seja, a razão entre distância 

percorrida e o intervalo de tempo no qual essa distância ocorre. Suponha que você e eu 

estejamos efetuando medições de um certo objeto em movimento, mas com você em 

movimento relativamente a mim. Talvez eu esteja parado em uma esquina, você passe 

de carro e nós dois tentamos medir a velocidade de uma bicicleta. Suponha, ainda, que 
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nós combinemos previamente que iremos medir a velocidade da bicicleta no percurso 

entre uma árvore e um poste, conforme mostra a Figura 16. O ∆x’ que você mede difere 

do ∆x que eu meço porque o seu movimento é relativo ao meu; logo, a velocidade da 

bicicleta u’, em relação ao seu referencial, será diferente da velocidade u medida em 

relação ao meu referencial. Mais uma vez nos deparamos com as transformações de 

Galileu. 

 

 
Figura 16: Medindo a velocidade de um objeto utilizando a definição básica u=∆x/∆t. 

 Agora vamos repetir as medições, mas desta vez mediremos a velocidade de 

uma onda luminosa que percorre a distância entre a mesma árvore e o mesmo poste. Seu 

∆x’ novamente vai ser diferente do meu ∆x, embora a diferença seja bem pequena, a 

menos que seu carro esteja se movendo bem acima do limite de velocidade permitido. A 

conclusão óbvia é de que a velocidade que você mediu para a luz, u’, difere da 

velocidade da luz medida por mim, u. Mas isso não ocorre. As observações mostraram 

que, para uma onda luminosa, obteremos os mesmos valores: u=u’. 

 A única maneira de isso ser verdadeiro é se o ∆t que transcorre para você não for 

o mesmo ∆t para mim. Se o tempo decorrido para a luz percorrer a distância da árvore 

até o poste, em relação ao seu referencial, que a partir de agora chamaremos de ∆t’, for 

diferente do tempo ∆t transcorrido para a luz se mover da árvore até o poste em relação 

ao meu referencial, então poderemos obter          
      Isto é, u’=u, embora você 

esteja em movimento em relação a mim. 

Desde o início da construção da Física, o tempo é simplesmente o tempo. Ele flui como 

um rio. Todos os observadores e todos os referenciais simplesmente usam o tempo.  

Suponha, por exemplo, que a árvore e o poste tivessem relógios bem grandes. Seríamos 
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capazes de observar o mesmo intervalo de tempo ∆t que a luz precisa para ir da árvore 

até o poste, não é mesmo? 

 Talvez não. É verdade que ∆x ∆x’. É possível demonstrar experimentalmente 

que u’=u para ondas luminosas. Algo deve estar errado com as hipóteses que fizemos 

acerca da natureza do tempo. O princípio da relatividade não nos deixa outra saída 

senão reexaminar nossa compreensão sobre o tempo. 

 No final do material didático você poderá encontrar um panorama histórico da 

visão sobre o que é o tempo e inclusive a evolução histórica da Física no contexto da 

criação da Relatividade. Na próxima seção abordaremos algumas consequências desse 

princípio físico tão simples, a Invariância das Leis da Física. 

 

4. Consequências dos Postulados 

 
 Antes de introduzirmos vamos definir a entidade fundamental da Relatividade: o 

evento - uma atividade física que acontece em um ponto definido do espaço e em um 

instante definido no tempo. Podemos quantificar onde e quando um evento acontece, 

fornecendo um conjunto com quatro números, as coordenadas espaciais (x,y,z) e o 

instante t, que são as coordenadas espaço-temporais do evento. Estas coordenadas (x, y, 

z, t) medidas no referencial S vão diferir das (x’,y’,z’,t’) medidas em um referencial S’! 

Veremos que os postulados da relatividade implicam em uma relação entre essas 

coordenadas diferente da transformação galileana, porém se reduz a essa quando a 

velocidade comparada for muito menor que a velocidade da luz, ou seja, v c. 
 

4.1. Dilatação Temporal 

 
 Vamos supor que queiramos medir o intervalo de tempo gasto para ocorrer um 

fenômeno. Uma das consequências dos postulados de Einstein é que o valor desse 

intervalo de tempo vai depender do referencial em que está o observador. Se tivermos 

dois observadores situados em dois referenciais inerciais diferentes, um tendo 

velocidade constante em relação ao outro, os intervalos de tempo medidos por esses 

observadores serão diferentes. Para demonstrar isso, consideremos as situações abaixo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nas figuras 17 e 18 representamos um 

Figura 17 

Figura 18 
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trem que se move com velocidade constante v em relação ao solo. Dentro do vagão há 

um observador O2, fixo em relação ao vagão, e fora dele há um observador O1, fixo em 

reação ao solo. 

 O observador O2 (Figura 17) aciona uma fonte de luz que emite um pulso para 

cima. Esse pulso é refletido por um espelho e volta para a fonte. Para o observador O2, 

na ida e na volta o pulso de luz gasta um intervalo de tempo ∆t’ dado por: 

            (i)  

em que c é a velocidade da luz. 

Na Figura 18 representamos o trajeto da luz como é visto pelo observador O1, o qual 

mede um tempo ∆t para o percurso da luz. Nesse intervalo de tempo, para o observador 

O1, o deslocamento do trem foi igual a v.(∆t) enquanto o deslocamento da luz (Figura 

18) é: 

          (ii) 

pois a velocidade da luz é mesma (c) para os dois observadores. Das equações (i) e (ii), 

obtemos: 

                  
   

 
 

               
  

 
 

Pela Figura 19 vemos que d’<d, temos então: 

  ’     

 Daí, podemos concluir que um relógio que está 

em um referencial que se move em relação a nós “anda” 

mais devagar do que nosso relógio. Essa relação vale para 

todos os processos físicos, incluindo reações químicas e 

processos biológicos. 

 O intervalo de tempo ∆t’, em que os dois eventos 

(emissão e recepção da luz) ocorrem no mesmo local, é 

chamado de tempo próprio. Para qualquer outro 

referencial inercial o intervalo de tempo (∆t) é maior do 

que o tempo próprio. 

 Vamos agora encontrar uma equação que 

relacione ∆t com ∆t’. Aplicando o teorema de Pitágoras 

ao triângulo retângulo sombreado na Figura 19, temos: 

     ’    
        

 
  

Ou:  
 

 
        

 
   

         

 
   

        

 
  

Figura 19: Trajeto percorrido pela luz, em cada 
referencial. 
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Portanto, 

 

   
   

         
 

 

Evidências da dilatação temporal 

 Uma das primeiras evidências da dilatação temporal foi obtida por meio de 

experimentos com uma partícula chamada múon. Quando fazemos experimentos no 

laboratório com múons em repouso, obervamos que eles se desintegram com uma vida 

média de 2,2.10
-6

 s. Muitos múons são criados na alta atmosfera, como resultado do 

bombardeio dos raios cósmicos. Esses múons movem-se com velocidade próxima à da 

luz: 

               

Portanto, entre o momento em que são criados e o momento em que se desintegram, 

deveriam percorrer, em média, uma distância de: 

d = v . (∆t) 

            
 

 
             

       

No entanto, a experiência mostra que múons criados a quase 10 km de altitude são 

detectados na superfície da Terra. Isso acontece por causa da dilatação temporal. Para 

um referencial fixo no múon, o tempo de desintegração é: 

 

              
 

Para um referencial fixo na Terra, temos: 

   
   

         
 

Como: 
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Portanto: 

 

   
   

         
           

 

Assim, para um observador na Terra, a distância percorrida pelo múon antes de se 

desintegrar é: 

D= v. (∆t) 

D = (2,994.10
8
m/s)(35.10

-6
s) 

D ≈ 10 000m 

 

Outro tipo de teste consistiu em comparar relógios atômicos, que marcam intervalos de 

tempo muito pequenos. Um foi mantido no solo, enquanto outro foi colocado em um 

avião que percorreu uma grande distância a uma grande velocidade em relação à Terra. 

Terminando o voo, os relógios foram comparados e constatou-se que o relógio do avião 

estava ligeiramente atrasado em relação ao relógio que foi mantido no solo. 
 

4.2 A Relatividade do Comprimento 
 

Suponhamos que um objeto tenha comprimento L’ quando em repouso em relação a um 

observador (Figura 20). Einstein mostrou que, quando se move com velocidade    (em 

relação a esse mesmo observador) na mesma direção em que foi medido o comprimento 

(Figura 20), esse objeto apresenta um comprimento L tal que: 

     

Observe que o comprimento h não se altera. Dizemos então que houve uma contração 

de comprimento. A equação que liga L’ e L será obtida por: 

 

  

  
 

   

   
 

 

Mas sabemos a relação entre ∆t e 

∆t’ dada pela dilatação temporal:  

 

   
   

         
 

 

Portanto, a relação entre L e L’ 

será: 
  

  
 

   

      
 
    

   

             
 
   

 

Figura 20: Contração do Espaço. 
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E assim verificamos a relação que Einstein deduziu. Porém, se um corpo se apresentar 

com comprimento menor, não significa que necessariamente iremos vê-lo diferente. 

Para maiores discussões leia: Randall D. Knight, p,1167. 

 

5. Tópico Especial – Transformações de Lorentz 
 

Vimos que as transformações de Galileu não são adequadas para o eletromagnetismo e 

isto levou a reformulação do princípio da relatividade newtoniana. Os postulados de 

Einstein são incompatíveis com estas transformações, sendo necessária a existência de 

uma transformação que se adequasse ao eletromagnetismo, à mecânica e, o mais 

importante, aos postulados. 

 Em 1904, H. A. Lorentz descobriu uma transformação curiosa e extraordinária 

que deixa inalterada a forma das equações de Maxwell, desde que se alterem as 

componentes dos campos. Lorentz não descobriu as consequências transcendentes da 

Relatividade, pois ainda acreditava na existência do éter, tentando ajustar, arduamente, 

sua transformação. Esta transformação recebeu o nome de Transformação de Lorentz, 

em homenagem ao seu descobridor. As equações corretas para um referencial inercial 

linha que se desloca com módulo da velocidade v no eixo x em relação a um outro 

referencial inercial sem linhas são dadas por 

 

 

no qual   é o fator de Lorentz e  = v/c é o parâmetro de velocidade. As transformações 

nas direções y e z são as mesmas, pois o movimento se dá apenas na direção x. A 

diferença desta transformação é de que além do fator de Lorentz, o tempo depende da 

posição e da velocidade, abandonando a ideia de magnitude absoluta. Se v << c, estas 

transformações recaem nas de Galileu, tornando a relatividade newtoniana como um 

caso particular da relatividade especial (restrita), para baixas velocidades. Suponha que 

uma lâmpada seja acesa na origem do referencial que adotamos no tópico Relatividade 

Newtoniana, S em t = 0. Como estamos supondo que as origens coincidem em t = t' = 0, 

a lâmpada também é acesa na origem de S' em t'= 0. A luz se expande a partir das duas 

origens na forma de uma onda esférica. Do ponto de vista de um observador em S, a 

equação da frente de onda é 
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enquanto do ponto de vista de um observador em S' é 

                            

Estas equações são compatíveis com os postulados uma vez que a velocidade da luz é a 

mesma nos dois referenciais e que a quantidade x² + y² + z² = c²t² é invariante frente às 

transformações de Lorentz, que obedecem rigorosamente ao primeiro postulado. 

 As velocidades de um referencial em relação a outro também são obtidas através 

da transformação de Lorentz. Por exemplo, a velocidade em x de um referencial em 

relação a outro é dada por 

 

 

A partir desse momento, iremos utilizar os livros dos autores: Randall D. Knight, 

Física: Uma Abordagem Estratégica; Sampaio & Calçada. Universo da Física, vol 3. E 

as notas de aula do professor Jorge Sá Martins, de Física Moderna. Seguem agora 

tópicos especiais sobre um pouco da história da ciência, para que você possa entender 

um pouco mais sobre essa construção. 

 

6. Tópico Especial – Evolução das Ideias da Física 

Resenha: Origens e Evolução das Ideias da Física 

FREIRE JR. , Olival. Novo Tempo, Novo Espaço, Novo Espaço-Tempo: Breve história 

da relatividade. In: ROCHA, José Fernando M. (Org.). Origens e Evolução das Ideias 

da Física (Cap. IV). Salvador: EDUFBA, 2002. 

1. A Origem do Problema 

 Sem dúvida a Teoria da Relatividade é a mais famosa teoria da física, e a sua 

fama ultrapassa as fronteiras da Ciência. Muito pela contribuição do cientista de cabelos 

brancos e língua para fora como ficou conhecido, Albert Einstein. Ele provocou sem 

dúvida uma revolução na ciência, mudando os conceitos sobre o espaço e o tempo. 

 No entanto, devido a espaço e tempo serem conceitos ligados à mecânica, foi de 

problemas ligados à dinâmica ou cinemática que surgiu a criação da Relatividade de 

Einstein? Este equívoco o autor desfaz logo no início do capítulo, pois o problema 

surgiu das vertentes relacionadas ao desenvolvimento do Eletromagnetismo, no século 

XIX. 

 Quando Maxwell e Hertz unificaram o Eletromagnetismo à Ótica, demonstraram 

que a luz podia ser entendida como um fenômeno eletromagnético. Este feito trouxe 

alguns problemas que se acumularam na Ótica ao longo do século XIX. 
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 O problema principal surgiu nos trabalhos de Young e Fresnel, que implicaram 

na existência de um meio no qual a Luz se propagava. O autor afirma, e com toda 

certeza, que a crença em um meio no qual a luz se propagar, fazia parte da “fé” sem 

limites dos cientistas da época na Mecânica Newtoniana. 

 E se agravou quando os cientistas realizaram uns experimentos, para detectar o 

movimento da Terra em relação ao éter, e obtiveram resultados que contrariavam suas 

expectativas. A experiência que mais se destacou, primeiro pelo nível de sofisticação e 

segundo por princípios físicos medidos diretamente, foi o experimento desenvolvido em 

1887 pelos físicos norte-americanos Michelson e Morley. 

 

2. A Solução Einsteiniana 

 Apesar das tentativas dos cientistas para acomodar a teoria aos dados 

experimentais, a solução proposta por Einstein fascinou, pela sua generalidade. Ele não 

se apegou às transformações de Galileu e postulou que todas as Leis da Física, tanto as 

da mecânica quanto as do eletromagnetismo deveriam ser as mesmas em qualquer 

referencial inercial. Ele chamou esta exigência de “Princípio da Relatividade”. 

 Einstein apoiou-se neste princípio, mudando os cálculos e deduziu novas 

transformações em que espaço e tempo aparecem mesclados de um modo 

completamente novo na história da ciência.  

 As expressões matemáticas das transformações obtidas por Einstein já haviam 

sido obtidas por um físico holandês, Lorentz. No entanto, ele se recusou a dar uma 

interpretação física a elas, pois se recusava a deixar de lado a mecânica newtoniana.  

 Einstein, por outro lado, acreditou que elas estavam dotadas de significado 

físico, pois decorria de um princípio mais fundamental, ou seja, a invariância das leis 

físicas em relação aos referenciais inerciais, reformulando conceitos tão simples e 

criando uma nova cinemática. As consequências para o Eletromagnetismo foram 

também revolucionárias, pois o campo elétrico e o campo magnético deixam de ser 

entes independentes e se unem em um só, o campo eletromagnético. Então, o problema 

de detectar a presença do éter desapareceria, porque não era fundamental a importância 

daquele meio para que as ondas eletromagnéticas se propagassem. 

 Um pouco depois da publicação do artigo em 1905, Einstein lança outro artigo 

mostrando que a energia podia ser convertida em massa, outra consequência da 

invariância das leis físicas em referenciais inerciais. E assim fechou-se o arcabouço, 

colocou-se o último tijolo sobre a teoria. Em 1908, o matemático Minkowski, 

aperfeiçoa a teoria, criando um aparato matemático mais abstrato, no qual o espaço e o 

tempo passaram a ser o espaço-tempo, um único ente físico e matemático, no qual toda 

a relatividade se apoia. 

3. A acolhida da Nova Teoria 
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 Einstein publicou sua teoria da Relatividade em 1905, dez anos depois seu nome 

já surgia no meio científico, como possível indicado ao prêmio Nobel. Em 1920, a 

Academia Sueca de Ciências decide premia-lo, e assim o fez por seus trabalhos sobre o 

efeito fotoelétrico e não pela Relatividade. Pois, a decisão pesou no fato de que a teoria 

precisa passar por comprovação experimental. 

 O problema é que só na década de 1920 cessou a resistência a esta nova teoria, e 

de fato, apenas em 1950 passou e ser lecionada nas universidades. Na decisão dos que 

aceitaram inicialmente a Teoria da Relatividade, alguns fatores influenciaram como sua 

generalidade, simplicidade e elegância. Alguns cientistas foram atraídos por aplicar a 

teoria a sistemas físicos distintos, como o físico Sommerfeld, que aplicou a teoria ao 

átomo de Bohr, em 1913, e obteve as confirmações experimentais mais tarde. 

 Isso mostra como os cientistas escolhem uma teoria, dentre outras rivais, e esta 

escolha não se baseia apenas em resultados experimentais, mostrando que, a atividade 

científica possui um apego social muito forte. 

 

4. A busca da Relatividade Geral. 

 

 Einstein logo depois de publicar sua Teoria da Relatividade, que era válida 

apenas a uma classe de referenciais, os chamados referenciais inerciais, pensou em 

expandir o limite desta teoria para referenciais acelerados. 

 Para conseguir, ele precisou formular uma nova ideia que ele publicou ser a 

ideia mais feliz de sua vida. Se considerarmos um passageiro dentro de um elevador 

(em queda livre) e efeitos gravitacionais (peso dos passageiros), seria impossível 

distinguir fisicamente os efeitos entre essas acelerações. 

 Assumir esta ideia como verdade implicaria a reformulação da Gravitação 

Universal de Newton, uma ousadia que apenas Einstein poderia fazer naquele momento. 

Teve dificuldades a serem superadas, pois precisava de uma Matemática em que não 

dominava como a geometria diferencial e cálculo tensorial. 

 Graças a esta teoria, teve duas implicações imediatas, a primeira é que foi 

possível explicar os desvios da órbita de Mercúrio, que não era explicada pela Física 

newtoniana, e o segundo mais surpreendente, é o desvio da trajetória da luz ao se 

aproximar de grandes massas, algo completamente incompatível com a Física até então 

estabelecida. Desde o anúncio da teoria da Relatividade Geral, levantou-se a questão: 

quem estava certo, Einstein ou Newton? 

 

5. Einstein versus Newton 

 

 Essa discrepância de previsões poderia ser submetida a um teste experimental, 

quando ocorresse um eclipse do Sol. E em novembro de 1919, quando a Royal 

Astronomical Society, em Londres, analisando os dados, confirmou a teoria da 

Relatividade Geral em relação à teoria da Gravitação Universal, a repercussão na 

opinião pública foi imediata. 
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 A mudança que a Relatividade Geral criou sobre a nossa visão de mundo foi 

considerável. O impacto desta nova teoria cresceu bastante nos anos seguintes e as 

teorias contemporâneas sobre o “Big Bang”, que estariam na origem do Universo que 

conhecemos, são descendentes diretas da Relatividade Geral. 

6. Uma imagem mais real da ciência 

 A Teoria da Relatividade contribuiu para mostrar como se forma o 

conhecimento humano e como a Física se constitui como Ciência. Não sendo um 

processo estático, mas dinâmico, onde existe a contribuição do cientista e da 

comunidade. 

 Além disso, mostrou que a Física é uma Ciência constituída com diversos dados 

experimentais e observações. Obtendo leis e conceitos por generalização, ou seja, um 

processo indutivo. 

 Einstein disse: “A experiência pode nos sugerir conceitos, mas estes são livres 

criações do intelecto humano que devem naturalmente, passar depois pelo crivo das 

experiências”. 

 

7. A Relatividade e o Brasil 

 

 Quando as teorias do século XX foram publicadas, praticamente não existiam 

pesquisas em Física sendo realizadas no Brasil. Começaram a se desenvolver a partir da 

criação da Universidade de São Paulo, em 1934. 

 Mesmo com o atraso, dois acontecimentos contribuíram para fomentar o 

interesse de alguns matemáticos, engenheiros e filósofos. O primeiro foi o eclipse em 

Sobral, em 1919, e o segundo a vinda de Einstein em 1925, quando realizou 

conferências sobre sua nova teoria. 

 O mais empolgante foi que um número significativo de brasileiros defendeu a 

nova teoria com argumentos que evidenciavam uma efetiva assimilação dos conceitos. 

O defensor que mais se destacou foi o matemático Manoel Amoroso Costa, que 

publicou em 1922, o livro “Introdução da Relatividade”, o qual nos dias atuais pode ser 

considerado uma introdução ao tema. 

Comentários: 

O livro é muito didático e explica ainda alguns conceitos físicos como o interferômetro 

de Michelson-Morley, alguns conceitos e fórmulas matemáticas sobre a Relatividade. 

No entanto existem duas informações que ele enfatiza no texto e não indica claramente 

a bibliografia onde é possível comprovar tais informações. A primeira cita que a teoria 

da relatividade restrita, possuía teorias rivais tão boas quanto ela, em explicação, mas 

não em generalidade e simplicidade. No entanto, não menciona quais e nem que 

cientistas criaram outras teorias. O segundo ponto obscuro é o cunho das experiências 

que afirma existir poucas evidências experimentais sobre a relatividade geral. Na 

verdade naquela época apenas uma ocorreu. 
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8. Tópico Especial – Tempo 

Resenha: O Conceito de Tempo, do misticismo aos dias modernos. 

Autor: Elcio Abdalla 

1. Introdução 

 Devido ao homem possuir inteligência, ele desde os tempos mais remotos se 

perguntou sobre a origem de todas as coisas, inclusive a sua. Também movido por uma 

vertente um tanto mística, se perguntava sobre a origem do cosmos, sobre a 

compreensão do início do mundo e fazia parte, na época, de suas crenças religiosas e 

mitológicas. Os mitos de criação mencionam o tempo diretamente e têm uma conexão 

direta nas diversas interpretações do tempo em Física. 

2. O Tempo na Mitologia 

 Acreditava-se que Caos e Noite geraram  Érebo (escuridão). Depois vieram Éter 

(luz) e Hemera (dia). Hemera e Eros criaram Ponto(Mar) e Gaia (Terra), que gerou o 

céu (Urano). Essa fase caracteriza o tempo caótico, sem início ou fim, sem uma 

interpretação direta. 

 Gaia e Urano geraram os doze Titãs, entre eles Cronos e Rhea. Urano foi traído 

por Cronos que com uma foice o castrou, a pedido de Gaia farta de seu apetite sexual. 

Urano o almaldiçoa, dizendo que seus filhos iriam traí-lo. Cronos casa-se com Rhea e 

come seus filhos com medo da maldição. Cronos, na mitologia, personifica o tempo, 

aquele que cria para posteriormente destruir. Representará o tempo na Relatividade 

Geral, com a criação de algo desconhecido e portanto caótico. 

 De seus filhos, Rhea consegue salvar Zeus que mais tarde retorna e tranca 

Cronos e os Titãs no Tártaro e casa-se com sua irmã Hera, abrindo a época dos deuses 

do olímpo. É a era do tempo clássico, sem inicio ou fim, como o tempo absoluto de 

Newton. 

 Mediante esta visão grega de tempo, a visão psicológica e científica sobre ele se 

fundem profundamente. Algo que a ciência moderna irá criticar, separando durante 

séculos o tempo objetivo, mas que com o desenvolvimento da ciência essa objetividade 

fica colocada em questão. Como isso irá ocorrer envolve uma série de fatores. 

 

3. A Construção do Tempo ao longo da História 

 

 Para Platão existe uma imagem divina para a origem de tempo, uma ideia, 

semelhante a interpretação biblica. No entanto, Aristóteles considera tempo como 

movimento passivel de enumeração ou contabilidade. 

 Na década de 1980, o físico David Bohm e o pensador indiano Jiddu 

Krishnamurti, discutiram o tema sobre o tempo de forma bastante particular e 

aprofundada, suas opiniões mesmo diferentes convergiam a um ponto, no sentido do 
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tempo psicológico, que era algo que corria de modo diferente para cada ser diferente. 

Então, pode ser o tempo algo tão sutil? Distinto daquele tempo clássico medido em 

laboratório? 

 O autor irá dividir a discussão em partes, analisando incialmente como a ciência 

viu a evolução sobre o conceito de tempo até seus últimos desenvolvimentos sobre o 

tema.  

 O primeiro conhecimento dito científico proveniente do entendimento do 

cosmos veio através dos filósofos gregos que deixaram a ideia de que a Terra fosse 

plana. Desde da Antiguidade havia relatos de que fosse redonda e seria o centro do 

Universo. Pois foram analisados os movimentos da sombra de uma vara fixada ao solo, 

denomida gnomom. O movimento da sombra indicava não apenas o horário do dia, mas 

o movimento do sol durante o ano. 

 O conhecimento mais detalhado do cosmos evoluiu bastante. Os babilônios 

introduziram um ano de 360 dias, corrigido para 365 dias pelos antigos egipcios. Mais 

tarde Julio Cesar introduz o calendário juliano, onde acrescentava a novidade, de um 

ano bissexto. Esse calendário se manteve vigente durante 1500 anos. A criação desse 

calendário teve uma grande importância na compreensão da Física na medida de tempo, 

pois através dele eles conseguiam prever as estações corretamente para colheitas e 

entendimento das fases da lua. O calendário solar, o qual previa as melhores épocas para 

colheitas e plantio, não era condizente com o calendário juliano de 365 dias e um 

quarto, uma mudança era necessária a ser feita. 

 Foi Nicolau Copérnico, astronômo polonês, utilizando o heliocentrismo como 

hipótese de trabalho, que posteriormente foi aceito como realidade física, realizou essa 

mudança. O calendário de Copérnico foi aceito no século XVI pela Papa Gregório XIII 

e foi chamado de calendário gregoriano. 

 A grande vantagem dessa época não era o calendário em si, mas à medida que o 

modelo heliocêntrico passou a ser aceito, e Tycho Brahe observou que esse sistema 

fazia sentido, Johannes Kepler lançou três leis para governar o sistema planetário. Isso 

mais tarde possibilitou a Newton deduzi-las a partir das leis fundamentais da Mecânica 

Clássica. 

 O tempo agora passa ter um caráter absoluto, algo que flui sem muitas 

especulações, o tempo de Zeus. Conforme Laplace, acreditando tanto na mecânica 

clássica foi capaz de dizer: “Se um ser for capaz de saber todos os detalhes do universo 

hoje, assim com as leis da mecânica todo o futuro estará determinado assim como seu 

passado, para aquele ser”. A Mecânica Clássica então ergue suas bases e se consagra 

como teoria descritiva de qualquer sistema físico, até o o final do século XIX. 

 

4. Abalo da Mecânica Clássica e a reestruturação do conceito de tempo 

 Existia uma pequena incoerência entre a Mecânica Clássica e o 

Eletromagnetismo, pois todas as experiências detectavam que a velocidade da luz era a 

mesma para todos os observadores, ou seja, se alguém correr atrás da luz jamais a 

alcançará, e se for em direção a ela, não a encontrará mais rápido. Foi quando Albert 

Einstein teve a grande ideia de interpretar o resultado dizendo que o tempo e o espaço 
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estão reunidos de forma inseparável, o espaço-tempo. Era a teoria da relatividade 

especial, formulada no anus mirabili de 1905, quando Einstein revolucionou a Física. 

 O problema na interpretação do tempo era que, em primeiro lugar ele já não era 

mais absoluto, era diferente dependendo do movimento relativo entre os observadores. 

Os objetos físicos, também ao se movimetarem, se comportavam estranhamente, 

passando a se comprimir com velocidade muito alta em relação à velocidade da luz. 

 Mas a ruptura com o conceito newtoniano de tempo ainda estava por vir. 

Einstein logo após propor sua teoria restringindo a uma classe de referenciais, os 

inerciais, tentou estender seus resultados de modo a incluir forças gravitacionais, 

formulando a Relatividade Geral. A confirmação positiva da Relatividade Geral 

permitiu descrever o Cosmos, gerando uma procura de uma solução cosmológica da 

teoria. Na verdade procurava uma métrica, na qual pudesse entender o porque a luz 

distorcia sua trajatória ao se aproximar de grandes massas, ou seja, uma régua e um 

relógio específicos. A solução necessitou de geometria diferencial, se libertando da 

geometria Euclidiana e cálculo tensorial. Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker 

descrevem um espaço em evolução, com uma régua que se alonga com o tempo. Ou 

seja, o Universo expande-se continuamente! 

 Einstein não aceitou esses resultados, pois para ele o Universo era estático. Na 

tentativa de modificar suas equações introduz uma constante cosmológica, confirmada 

por Edwin Hubble. Então, começou a se especular se o Universo estava se expandindo, 

através da visão da Mecânica Clássica vinda de Laplace. Então em um instante todo o 

Universo estaria concentrado em um único ponto, seria o instante inicial do universo, a 

criação do próprio espaço-tempo, o instante da criação do Universo! É a própria criação 

do tempo, o tempo de Cronos. Assim, após o tempo de Zeus, o tempo clássico, 

olímpico, compreendeu o tempo criado, o tempo de Cronos. O tempo da Relatividade 

Geral aproxima-se da noção de criação, da ideia de ciclo. Contrapõe-se ao tempo de 

Zeus, que, sem início ou fim, concorda melhor com as ideias clássicas de determinismo. 

 

5. Conclusão e Comentários 

 

 O artigo vai mais além e menciona a mecânica quântica e a teoria da relatividade 

geral conectadas, dando origem à teoria das cordas e multiuniversos. No entanto, para 

os objetivos acerca da evolução do conceito de tempo e a relação no que tange o 

interesse do autor pela relatividade e sua história e criação ir até esse ponto é o 

suficiente. 

 Percebe-se que nesse ponto o conceito de tempo retorna das várias formas 

daqueles da mitologia, onde se começou a discutir o que era de fato o tempo. Na 

verdade o artigo mostra brilhantemente como surgiu e como foi evoluindo, de maneira 

muito clara, e conclui o artigo afirmando que uma definição definitiva e precisa a 

respeito do tempo a Física não possui, e, conforme as teorias atuais foram construídas, 

seja impossível definir. Mas como a Ciência não é feita de apenas suposições, no futuro 

talvez o tempo possua outra interpretação ou significado em outra teoria a respeito da 

descrição do cosmo.  
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9.3 Testes 

 

9.3.1 Teste 1- Relatividade de Galileu e de Einstein  
 

TESTE 1 – RELATIVIDADE DE GALILEU E DE EINSTEIN (Parte 1) 

Nome: 

1) Como testaríamos um referencial proposto para saber se ele é ou não um 

referencial inercial? 

2) (RANDALL D. KNIGHT): Entre os itens abaixo, identifique quais deles são 

referenciais inerciais (ou em boa aproximação): 

a. O seu quarto de dormir. 

b. Um carro que desce uma ribanceira. 

c. Um trem que se move de modo uniforme em um trilho horizontal. 

d. Um foguete durante o lançamento. 

e. O carrinho de uma montanha-russa que passa pelo topo de uma subida. 

f. Um paraquedista em queda com a velocidade terminal. 

3) (RANDALL D. KNIGHT): Ondas chegam à costa com uma velocidade de 10 

m/s. Um barco parte da costa em direção ao alto mar a 6m/s. Qual é a 

velocidade das ondas em relação ao referencial do barco? 

a. 16 m/s 

b. 10 m/s 

c. 6 m/s 

d. 4 m/s 

4) (RANDALL D. KNIGHT):  Uma espaçonave passa pela Terra a 2,0 x 108 m/s. 

Logo após passar pela Terra, um raio laser é emitido da traseira da 

espaçonave. Com que velocidade o raio laser se aproxima da Terra? Explique. 

5) (RANDALL D. KNIGHT):  A figura abaixo mostra duas bolas. Quais são o 

módulo e a orientação da velocidade de cada bola; 

(a) em relação ao referencial que se move junto com a 

bola 1; 
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(b) em relação ao referencial que se move junto com a bola 2. 

DICA: Faça desenhos assim como os da apostila, e os discutidos em aula para 

resolver as questões. 

9.3.2 Teste 2: Relatividade Restrita (Parte 1) 
 

TESTE 2 – RELATIVIDADE RESTRITA (Parte 1) 

Nome: 

1) (Unimat-MT) Com o advento da Teoria da Relatividade de Einstein, alguns 

conceitos básicos da física newtoniana, entre eles, o tempo e o espaço, tiveram 

que ser revistos. Quais as principais diferenças desses conceitos para as duas 

teorias? 

 

2) (Telecurso 2000) Complete as lacunas: 

 Uma das consequências do fato de a velocidade da luz ser constante é 

que o tempo deixou de ser ...................... Pois, para objetos com velocidades 

consideravelmente altas (comparadas à velocidade da luz) o tempo de duração 

da viagem medido por um observador externo em repouso na Terra 

transcorrerá em um tempo ..................  do que para um observador situado no 

interior da nave. Esse fenômeno é conhecido como .............. do tempo. Uma 

outra consequência da Teoria da Relatividade é conhecida como ............ do 

espaço. Isso quer dizer que um observador em repouso em relação à Terra 

medirá que as dimensões de um objeto ............ quando ele está em 

movimento. 

a) constante; menor; contração; dilatação; diminuem 

b) diferente; maior; contração; dilatação; aumentam 
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c) constante; maior; dilatação; contração; aumentam 

d) constante; menor; dilatação; contração; diminuem 

e) diferente; menor; dilatação; contração; diminuem 

3) (U.E. Londrina-PR) A teoria da Relatividade Restrita, proposta por Albert 

Einstein (1879-1955) em 1905, é revolucionária porque mudou as ideias sobre 

espaço e tempo, mas em perfeito acordo com os resultados experimentais. Ela 

é aplicada, entretanto, somente a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein 

propôs a Teoria Geral da Relatividade, válida não só para referenciais inerciais, 

mas também para referenciais não inerciais. 

 Sobre os referenciais inerciais, considere as seguintes afirmativas: 

I- São referenciais que se movem, uns em relação aos outros, com velocidade 

constante. 

II- São referenciais que se movem, uns em relação aos outros, com velocidade 

variável. 

III- Observadores em referenciais inerciais diferentes medem a mesma 

aceleração para o movimento da partícula. 

Assinale a alternativa correta: 

a) As afirmativas II e III são verdadeiras. 

b) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 

c) As afirmativas I e II são verdadeiras 

d) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

e) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

4) (UFRN) Nos dias atuais, há um sistema de navegação de alta precisão que 

depende de satélites artificiais em órbita em torno da Terra. Para que não haja 

erros significativos nas posições fornecidas por esses satélites, é necessário 

corrigir relativisticamente o intervalo de tempo medido pelo relógio a bordo de 

cada um dos satélites. A teoria da relatividade especial prevê que, se não for 

feito esse tipo de correção, um relógio a bordo não marcará o mesmo intervalo 

de tempo que outro relógio em repouso na superfície da Terra, mesmo 

sabendo que ambos os relógios estão sempre em perfeitas condições de 

funcionamento e foram sincronizados antes de o satélite ser lançado. Se não 

for feita nenhuma correção relativística para o tempo medido no relógio a 

bordo: 
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a) ele se adiantará em relação ao relógio em terra enquanto ele for acelerado 

em relação à Terra. 

b) ele ficará cada vez mais adiantado em relação ao relógio da terra. 

c) ele se atrasará em relação ao relógio em terra durante metade de sua órbita 

e se adiantará durante a outra metade da órbita. 

d) ele ficará cada vez mais atrasado em relação ao relógio em terra. 

e) ele permanecerá parado. 

9.3.3 Teste 3: Relatividade Restrita (Parte 2) 

 

TESTE 3 – RELATIVIDADE RESTRITA (Parte 2) 

Nome: 

1) (UFRN) A teoria da Relatividade Especial ou Restrita prediz que existem 

situações nas quais dois eventos que acontecem em instantes diferentes, para 

um observador em um dado referencial inercial, podem acontecer no mesmo 

instante, para outro observador que está em um outro referencial inercial. Ou 

seja, a noção de simultaneidade é relativa e não absoluta. A relatividade da 

simultaneidade é uma consequência do fato de que: 

a) a Teoria da Relatividade Especial só é válida para velocidades pequenas em 

comparação com a velocidade da luz. 

b) a velocidade de propagação da luz no vácuo depende do sistema de 

referência inercial em relação ao qual é medida. 

c) a teoria da Relatividade Especial não é válida para sistemas de referência 

inerciais. 

d) a velocidade de propagação da luz no vácuo não depende do sistema de 

referência inercial em relação ao qual é medida. 

e) a Teoria da Relatividade Especial só é válida para velocidades 

extremamente superiores em comparação com a velocidade da luz. 
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2) (D. Halliday, R. Resnick e J. Walker, Fundamentos de Física, 4 ed., cap. 42. 

Probl. 8). Desejamos fazer uma viagem de ida e volta, viajando numa 

espaçonave com velocidade constante e em linha reta, durante seis meses, e, 

então, retornar com a mesma velocidade. Desejamos, além disso, ao retornar, 

encontrar a Terra como ela seria após 1.000 anos contados do início da 

viagem. (a) Com que velocidade devemos viajar? (b) Importa, ou não, que a 

viagem se faça em linha reta? Se, por exemplo, viajássemos em círculo 

durante um ano, ainda assim, ao retornarmos, teriam decorridos 1.000 anos 

pelos relógios da Terra? 

3) A seguir representamos uma reação de fusão em que três núcleos de Hélio-

4 se unem para formar um núcleo de Carbono-12. 

   
     

     
      

   

As massas dos núcleos de Hélio e Carbono são: mHe=4,002603 u e 

mc=12,000000 u. Adotando 1u =1,66.10-27 kg e c=3,00x108 m/s, calcule: 

a) a energia liberada nessa fusão. 

b) a energia potencial armazenada no núcleo do Carbono-12. 

c) a energia de ligação do núcleo do Carbono-12. 

4) Uma das possíveis reações em que ocorre fissão do núcleo de Urânio está 

representada a seguir: 

     
           

          
   

em que um nêutron atinge o núcleo de Urânio-235 de modo que após a fissão 

temos um núcleo de Cério-140, um núcleo de Zircônio-94 e dois nêutrons. São 

dadas as seguintes massas: 

mn=1,00867u   mCe=139,91u 

mU=235,04u    mZe=93,91u 
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Adotando 1u =1,66.10-27 kg e c=3,00x108 m/s e desprezando as energias 

cinéticas iniciais no nêutron e do Urânio, calcule a energia liberada nessa 

fissão: 

a) em joules; 

b) em Mev.  

 


