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RESUMO

A inserção de objetos de conhecimento relativos à Física Moderna e
Contemporânea no Ensino Médio tem sido recomendada, tanto em documentos
oficiais do governo brasileiro quanto por pesquisadores na área de Ensino de Física.
Todavia, para que esta inserção não fique restrita a uma exposição conteudista,
faz-se necessária uma reflexão sobre as possibilidades do oferecimento de
elementos visuais a fenômenos que não possuem essa característica. Sendo assim,
neste trabalho, buscou-se avaliar a viabilidade da inserção de modelos pedagógicos
no ensino de Física Moderna e Contemporânea com o intuito de apresentar
alternativas acessíveis e de baixo custo em contraposição ao uso de equipamentos
sofisticados e também despertar a curiosidade dos alunos, incentivando-os à
participação efetiva nos processos de ensino e de aprendizagem. Para tanto, foi
realizada uma revisão bibliográfica sobre o uso de modelos pedagógicos, incluindo
os cuidados que devem ser levados em consideração nas práticas educativas para
evitar prejuízos à aprendizagem, ou seja, criação de concepções alternativas ou
confusões por parte dos estudantes. A possibilidade da exploração de modelos
pedagógicos como recurso didático no ensino de Física Moderna e Contemporânea
foi demonstrada por meio da apresentação de uma proposta de sequência de ensino
sobre Gravitação de Einstein que recorre a um arranjo confeccionado com materiais
simples e de baixo custo como modelo pedagógico para o estudo da deformação do
espaço. A sequência de ensino é enriquecida com a proposição de como
desenvolvê-la com os estudantes, incluindo a apresentação de outros recursos
didáticos e orientação ao professor sobre os procedimentos para a confecção do
modelo pedagógico. Cabe esclarecer que resultados decorrentes da aplicação da
sequência de ensino junto a estudantes do Ensino Médio foi inviabilizada pelo longo
período de suspensão das aulas presenciais devido à pandemia COVID-19.

Palavras-chave: Física Moderna e Contemporânea. Modelos pedagógicos.
Gravitação de Einstein. Deformação do espaço. Sequência de ensino.



ABSTRACT

The insertion of knowledge objects in relation to Modern and Contemporary
Physics in High School has been recommended, by both the official documents from
the brazilian government and by the researchers in the field of Physics Education.
Though, for this insertion not to be restricted to an exposition of content, it is
necessary that it is reflected upon the possibilities of offering visual elements to
phenomena that do not have this characteristic. Therefore, in this work, it was sought
to evaluate the feasibility of inserting models in the teaching of Modern and
Contemporary Physics with the intent of presenting accessible alternatives and of low
cost as opposed to the use of sophisticated equipments and also to arouse curiosity
in the students, so that their participation in the processes of teaching and learning is
encouraged. Therefore, a bibliographic revision about the use of models was made,
including the steps that need to be taken into consideration in the educational
practices to avoid impairment to the learning process, that is, the creation of
alternative conceptions or confusions by the students. The possibility of exploring
models as a didactic resource in the teaching of Modern and Contemporary Physics
is demonstrated through the presentation of a teaching sequence proposal about
Einstein’s Gravity that resorts to an apparatus confectioned with simple and low-cost
materials as a model for the study of space deformation. The teaching sequence is
enriched with the proposition on how to develop it with the students, including the
presentation of other didactic resources and orientation to the teacher about the
proceedings to confect the model. It is important to clarify that results arising from the
application of the teaching sequence to High School students was made unfeasible
because of the long period of suspension of face-to-face classes due to the
COVID-19 pandemic.

Keywords: Modern and Contemporary Physics. Models. Einstein's Gravity. Space
deformation. Lesson sequence.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO

Os conteúdos escolares de Física que vivenciei no Ensino Médio ficaram

restritos a uma física antiga, de pelo menos 300 anos de idade, apresentada de

forma expositiva e o aluno tendo um papel passivo. Apesar da importância e

relevância da Física Clássica para a formação do aluno e compreensão de diversas

situações, o seu corpo de conhecimento não é suficiente para explicar muitas

“coisas” da atualidade e que estão presentes no dia a dia.

Essa seleção de conteúdos que restringe a Física escolar ao ensino da

Física Clássica, combinado com uma abordagem tradicional, pode contribuir para

que o aluno tenha a percepção de que a Física é um conhecimento antigo sem

relação com a realidade, o que poderá desestimulá-lo do estudo.

Esse descompasso entre a evolução do conhecimento científico e a Física

ensinada na escola tem sido evidenciado por diversos autores, dentre os quais Pinto

e Zanetic (1999), que no final do Século XX já recomendavam que

[...] os vários campos abertos pela física deste século devem ter sua
presença garantida nos currículos de nossas escolas médias,
particularmente a Física Quântica e a Física Relativística que abriram novos
horizontes de exploração científica inimagináveis aos olhos dos cientistas
clássicos (p. 1).

Todavia, a Física Moderna e Contemporânea (FMC) contém temas

complexos, de modo que a abordagem no Ensino Médio exige práticas educativas

alternativas à simples exposição oral pelo professor, cujo estudo realizado por

Ostermann e Moreira (2000), a partir de revisão bibliográfica sobre o tema, sinaliza

que existem diferentes possibilidades metodológicas e estratégicas que dependem

do conteúdo que será abordado e das condições das escolas. Geralmente, não é

possível ou viável a realização de experimentos em sala de aula, então, uma

alternativa didática é o uso de modelos que replicam certas características dos

fenômenos, servindo como uma forma de analogia visual. Porém, esses modelos

podem causar confusões nos alunos, devido a características intrínsecas do mesmo,

gerando dificuldades nos processos de ensino e de aprendizagem. Assim, para

minimizá-las torna-se necessário ao professor conhecê-las para, então, construir

estratégias que facilitem as interações com os alunos na abordagem dos temas.
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Considerando inquestionável a necessidade de inserção de temas de FMC

no Ensino Médio, me motivei a investigar, neste estudo, as possibilidades e os

obstáculos para contemplar, como conteúdo escolar, uma física mais atual.

1.2 PRINCIPAIS ASPECTOS DO ESTUDO

A literatura pertinente à temática FMC no Ensino Médio é esclarecedora

quanto ao fato de, transcorridas as duas primeiras décadas do Século XXI, não ser

mais cabível a discussão sobre a necessidade de sua inserção no currículo escolar.

Nesse sentido, a questão que se coloca como atual e pertinente é como

contemplá-la como objeto de aprendizagem para os estudantes do Nível Médio,

última etapa da Educação Básica. Para tanto, no Capítulo 2 será apresentada uma

revisão bibliográfica sobre a defesa e as principais recomendações para a inserção

da FMC no Ensino Médio.

Colocam-se como objetivos desta monografia os seguintes: Geral –

contribuir para a inserção de FMC como objeto de aprendizagem no Ensino Médio;

Específicos – elaborar e aplicar uma proposta de sequência didática sobre

Gravitação de Einstein junto a estudantes do Ensino Médio; analisar sua eficácia na

motivação e aprendizagem dos estudantes; verificar quais são os principais

problemas e as dificuldades o professor poderá enfrentar nos processos de ensino e

de aprendizagem e, caso haja necessidade, apresentar sugestões para superá-las.

Todavia, a pandemia de COVID-19 e o consequente isolamento social trouxe

mudanças nos calendários das universidades e das escolas de modo que esses

objetivos foram reavaliados, e se limitou a apresentação de uma proposta de ensino

para o estudo da Gravitação de Einstein no Ensino Médio com relação a modelos.

Os procedimentos metodológicos adotados para o alcance dos objetivos são

descritos no Capítulo 3.

Com base em dois trabalhos, procuramos, no Capítulo 4, melhor significar

modelos pedagógicos, bem como trazer à tona questões que devem ser levadas em

consideração na proposição de sequências de ensino de Física com este recurso

pedagógico.

No Capítulo 5 será apresentada a sequência didática sobre a gravitação de

Einstein, da qual constam as sugestões para a abordagem dos diversos subtópicos

e as atividades para abordá-los, destacando-se a proposta de modelo pedagógico

voltado para o estudo da deformação do espaço.
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No Capítulo 6, como considerações finais, é apresentado um resgate dos

principais aspectos do estudo frente às perspectivas iniciais, aos objetivos e às

recomendações para a melhoria do ensino de Física no Nível Médio da Educação

Básica.

Por fim, são apresentadas as listas de obras citadas e consultadas que

forneceram subsídios e deram respaldo à elaboração deste Trabalho Final de

Conclusão do Curso de Licenciatura em Física, os Apêndices e Anexo.
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2 FMC NO ENSINO MÉDIO: RELEVÂNCIA, ARGUMENTOS E
RECOMENDAÇÕES PARA A SUA INSERÇÃO

Há décadas, pesquisadores, como Terrazzan (1992) e Pinto e Zanetic

(1999), vêm justificando a necessidade da inserção de FMC no Ensino Médio, mas

ainda assim podemos constatar que, mesmo com alguma atualização do currículo,

devido a problemas como falta de preparo dos professores, falta de estrutura das

escolas e pouco tempo de aula, na prática o ensino de FMC não tem acontecido, o

que justifica que continuemos defendendo tal inserção, apontando formas sobre

como fazê-la e como superar as dificuldades.

Por vivermos em uma sociedade que está em constante evolução, novas

tecnologias e descobertas científicas ocorrem com frequência, e para muitas delas

as explicações advêm da FMC, e como o Ensino Médio é o último contato formal

para a maioria dos alunos, mesmo para aqueles que ingressam no Ensino Superior,

para que uma pessoa possa atuar como um cidadão ativo, com a capacidade de

pensar de forma crítica, é necessário que essa última etapa da Educação Básica

oportunize aos estudantes a aprendizagem de conceitos fundamentais de FMC

(TERRAZZAN, 1992, p. 210; CAVALCANTE; BENEDETTO, 1999, p. 437), pois sem

esses conhecimentos o cidadão não possui autoridade para falar, sendo autoridade

para falar, no sentido que

A autoridade para falar aplica-se a muitos aspectos e situações e
estende-se à possibilidade de um auditório leigo ou de uma pessoa leiga
ingressar em um campo discursivo de especialistas como ‘orador e
contestar a pretensa verdade do discurso que justifica essas práticas’
(LARSON1, 1990, apud STEHR, 2000, p. 7).

Esta privação de conhecimento pelo cidadão perpetua e agrava a

desigualdade social presente hoje no Brasil, onde apenas uma elite é detentora de

certos conhecimentos e assim pode tomar decisões, informadas a respeito das

questões que o envolvem. Sobre esta questão, Stehr (2000) esclarece que:

1 LARSON, Magali Sarfatti. In the matter of experts and professionals, or how impossible it is to leave
nothing unsaid. In: TORSTENDAHL, Rolf; BURRAGE, Michael (eds.). The formation of professions.
Knowledge, state and strategy. Londres: Sage, 1990.
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[...] à medida que o conhecimento vai tomando o lugar da propriedade e do
trabalho como mecanismo constitutivo da desigualdade, a relação dos
indivíduos e dos grupos com o conhecimento passa a ter uma importância
fundamental para os padrões de desigualdade social nas sociedades
contemporâneas (p. 108-109).

Ademais, a Física ensinada hoje vai do século XIV até o final do século XIX,

efetivamente excluindo da sala de aula as descobertas científicas mais recentes,

ainda mais que esse conteúdo, muitas vezes, é apresentado de forma expositiva e

descontextualizada, resultando na apresentação de um conhecimento científico

antigo e desconexo com a realidade atual (OLIVEIRA; VIANNA; GERBASSI, 2007;

MUSIAU et al, 2017, p. 3), o que contribui para um problema antigo e recorrente que

é a falta de interesse dos alunos pela Física escolar. Nesse sentido, um aluno

desinteressado é um aluno que não participa ou sequer presta atenção na aula e,

consequentemente, não aprende, já que como menciona Labaree2 (2000, apud

MARTINS; PALMA; BOLDO, 2015, p. 5) “[...] o sucesso do docente depende da

cooperação ativa do aluno”.

Esse argumento não busca desmerecer a importância do ensino da Física

Clássica, mas sim mostrar que um ensino descontextualizado e que ignora os

conhecimentos de FMC que estão à volta do aluno, cria a imagem de uma Física

antiga e desconexa da realidade. E a escola perde a oportunidade de trazer para a

sala de aula aquilo que desperta a curiosidade do aluno, em contraposição ao seu

interesse em atividades fora do cotidiano escolar – o aluno vê em filmes, séries,

jogos etc, tecnologias e fenômenos físicos fascinantes –. Nas palavras de Terrazan

(1992), sobre as vivências do aluno fora da escola, é uma oportunidade perdida,

pois é “[...] a satisfação da curiosidade natural inerente ao ser humano, que o

impulsiona na busca do conhecimento, e a satisfação das solicitações incentivadas

pelos meios de comunicação” (p. 213).

Nas palavras de Torre3 (2008 apud OSTERMANN; MOREIRA, 2000, p. 25),

as razões para contemplar a FMC no Ensino Médio são:

conectar o estudante com sua própria história; protegê-lo do obscurantismo,
das pseudociências e das charlatanias pós-modernas; [possibilitar ao aluno]

3 TORRE, A. C.de la. Reflexiones sobre la enseñanza de la física moderna. Educación en Ciencias, v.
II, n. 4, p. 70-71, 1998.

2 LABAREE, David. “No exit: public education as an inescapably public good”. In: CUBAN, Larry;
SHIPPS, Dorothy. (org.) Reconstructing the common good in education. Stanford, CA: Stanford
University Press, 2000, p. 110-129.



12

localizar corretamente o ser humano na escala temporal e espacial da
natureza; FMC possui múltiplas e evidentes consequências tecnológicas;
por sua beleza, pelo prazer do conhecimento, porque é uma parte
inseparável da cultura, porque o saber nos faz livres e valoriza a
humanidade.

Nesse sentido, torna-se pertinente evidenciar que há um consenso entre

pesquisadores, docentes e discentes sobre a necessidade de inserção de FMC,

como pode ser constatado na citação de Jardim, Guerra e Chrispino (2011), na qual

os autores esclarecem que os “[...] trabalhos atuais [...] já passaram da etapa de

justificar a importância de tal assunto, para uma etapa posterior, de construção de

metodologias e propostas para uma real inserção de FMC no ensino médio” (p. 3).

A questão que fica é sobre o como a FMC deve ser inserida no Ensino

Médio. A maneira como será implementada como objeto de aprendizagem não pode

ser levada de forma leviana, pois há desafios que devem ser encarados para que a

inserção resulte no aprimoramento da formação dos estudantes em assuntos

relacionados à Ciência.

O primeiro desafio refere-se ao formalismo matemático. Apesar de a

matemática ser uma ferramenta muito poderosa para a compreensão dos modelos

físicos, quando se trata dos conteúdos de FMC, geralmente, a matemática

necessária está muito além daquela contemplada no currículo do Ensino Médio e,

sendo assim, tem sido usada como justificativa para a sua omissão como conteúdo

curricular (CHAVES, 2007). Todavia, o mesmo autor, baseado na análise de

Montenegro e Pessoa Júnior4 (2002), esclarece que

Os excessos [...] em um formalismo avançado da matemática não
colaboram para aprendizagem de conceitos em FMC. Mas é necessário
ressaltar que não se trata de uma Física matematizada em fórmulas,
axiomas ou postulados, mas sim de uma ferramenta elementar para a
compreensão do fenômeno (p. 10).

De maneira semelhante, D’Agostin (2008) explica que

[...] trabalhos sobre propostas de ensino testadas em sala de aula com
apresentação de resultados de aprendizagem indicam que conteúdos
relativos à Física Moderna e Contemporânea são, em geral, compreendidos
pelos alunos do Ensino Médio, desde que o formalismo matemático não
seja demasiadamente avançado [...] (p. 89).

4 MONTENEGRO, Roberto Luiz; PESSOA JÚNIOR, Osvaldo. Interpretações da teoria quântica e as
concepções dos alunos do curso de física. Investigações em Ensino de Ciências, v. 7, n. 2, 2002.
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É claro que a matemática é uma ferramenta extremamente importante para

se entender a Física e uma compreensão dessa ferramenta por parte do aluno

significa uma maior compreensão da Física, e por isso, sempre que possível, é

importante que a matemática faça parte do ensino de FMC mesmo que de uma

forma mais simples.

O segundo desafio mencionado na bibliografia tem relação com as

concepções alternativas dos alunos, já que os conceitos de FMC estão muito

distantes daquelas concepções que os alunos geralmente possuem, mais distantes

ainda que os conceitos da Física Clássica (PINTO; ZANETIC, 1999, p. 8), como por

exemplo, a Relatividade Restrita que introduziu novos conceitos para espaço e

tempo, que houve inclusive rejeição inicial pelos cientistas da época. Sendo assim,

as práticas educativas que tenham a pretensão de contribuir para a efetiva

aprendizagem de assuntos relativos à FMC não podem ignorar as concepções

alternativas dos alunos, como alertam Villani et al (1982) sobre o impacto e a relação

das concepções alternativas com os conceitos científicos.

Na realidade há um confronto entre a Física ensinada (oficial) e a
espontânea e sem dúvidas o objetivo do ensino é a aprendizagem da oficial;
este confronto muitas vezes se realiza de forma pouco harmoniosa e seu
resultado não é uma visão conceitual coerente e rica, mas a superposição e
justaposição de conceitos de diferentes origens e alcances, que prejudicam
qualquer pretensão de aprofundamento teórico (p. 46).

Ainda sobre as concepções alternativas, Ostermann e Moreira (2000), por

meio de revisão bibliográfica, com constatação mais recente por outros autores,

avaliam que é “[...] reduzido o número de publicações que tratam de concepções

alternativas sobre tópicos de FMC” (p. 32), sendo possível, contudo, mencionar que

em algumas investigações essas concepções têm relação com “[...] informações

veiculadas pela mídia” (IBID).

O extenso conteúdo programático da Física previsto no currículo do Ensino

Médio versus o número de aulas e os objetivos das escolas se apresenta como o

terceiro desafio, já que para os professores que atuam neste Nível de Ensino esse

fato se constitui em um obstáculo à inserção de FMC, conforme constatação de

Marques et al (2019, p. 5), na qual os professores expressaram que “[...] na rede

privada o enfoque principal em conteúdos cobrados em vestibular faz com que FMC
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não seja parte da grade curricular; na rede pública a carga horária diminuta foi

apontada como maior entrave para adoção de novos conteúdos e abordagens”.

De certo modo, a inserção de tópicos de FMC implicaria na retirada de

conteúdos da Física Clássica, associada à reflexão e prática sobre quais temas

seriam contemplados e como inseri-los. Algumas possibilidades têm sido apontadas

para a abordagem dos conteúdos: exploração dos limites da Física Clássica; sem

referências aos modelos clássicos; escolha de tópicos essenciais (TERRAZZAN,

1992, p. 212; OSTERMANN; MOREIRA, 2000, p. 27).

Carvalho Neto, Freire Júnior e Rocha (1999, p. 54) são defensores da

abordagem da FMC a partir dos limites da Física Clássica, ou seja, a partir da

colocação dos limites dos conceitos clássicos, conforme vão sendo construídos ao

longo do Ensino Médio e, consequentemente, a FMC não ficaria concentrada no fim

do 3° ano, próximo ao vestibular, o que, na opinião desses autores, prejudicaria um

contraste entre a Física Moderna e a Clássica.

Já autores como Fischler e Lichtfeldt5 (1992, apud OSTERMANN;

MOREIRA, 2000, p. 28), defendem uma abordagem da FMC desconexa da Física

Clássica, pois para eles o ensino de FMC é dificultado pelo uso de analogias a

Física Clássica, o que acaba se tornando um obstáculo ao aprendizado do aluno.

A outra possibilidade para a exploração da FMC no Ensino Médio refere-se

à escolha de tópicos essenciais, ou seja, “[...] através de inserções pontuais, fato

que se configuraria como elemento facilitador, minimizando as discussões sobre a

questão curricular” (REZENDE JÚNIOR; CRUZ, 2003, p. 3), considerada por

Ostermann e Moreira (2000, p. 28) como a contribuição de Arons6 (1990), na qual

há a defesa de que o aluno precisa ser apresentado apenas a alguns conceitos

fundamentais de FMC, usando apenas o necessário da Física Clássica como base

para o ensino do assunto de FMC (TERRAZZAN7,1994 apud OSTERMANN;

MOREIRA, 2000, p. 28). Em outras palavras “[...] na metodologia sugerida por Arons

(1990) tem-se, como sugestão, o tratamento de tópicos escolhidos e que podem se

assemelhar ao que tradicionalmente é trabalhado nos cursos de Estrutura da

7 TERRAZZAN, Eduardo Adolfo. Perspectivas para a inserção de física moderna na escola média.
São Paulo: Curso de Pós-Graduação em Educação - USP, 1994. Tese.

6 ARONS, A. B. A guide to introductory physics teaching, New York: John Wiley, 1990.

5 FISCHLER, H., LICHTFELDT, M. Modern physics and students’ conceptions. International Journal of
Science Education, London, v. 14, n. 2, p. 181-190, Apr/June, 1992.
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Matéria e Física Moderna no Ensino Superior” (REZENDE JÚNIOR; CRUZ, 2003, p.

3).

Em relação às estratégias para a inserção de FMC no ensino da Física

escolar, em relação a abordagem através dos limites da Física Clássica, além de

permitir uma abordagem ao longo do Ensino Médio, abre espaço para a abordagem

de tópicos importantes como a construção do conhecimento científico e a validade

dos modelos científicos, porém em situações em que o aluno não teve acesso ao

conhecimento de Física Clássica respectivo ao tópico de FMC abordado, essa

estratégia já não é a mais adequada visto que introduzir um novo conceito de Física

Clássica para abordar FMC pode ser inviável seja pelo tempo ou seja porque o

conceito vai muito além do que se propõe ensinar no Ensino Médio, então nessa

situação a abordagem sem envolvimento da Física Clássica é mais apropriada.

E para finalizar essa fala, Ostermann e Moreira (2000, p. 28) ressaltam o

posicionamento de Terrazzan (1994), descrevendo-o como uma defesa para que

haja “[...] uma abertura para a adoção de metodologias adequadas para cada tópico

a ser abordado. É o professor que deve ‘refinar’ a escolha metodológica de acordo

com seu estilo e predileção”.

Nesse sentido, vale mencionar o ensino de Física através de uma visão

histórico-filosófica. Já que a História e Filosofia da Ciência (HFC) trata do processo

de construção do conhecimento, dando ao aluno a oportunidade de obter uma visão

mais realista do desenvolvimento da ciência, mostrando seu caráter não-linear e

desconstruindo a ideia de que a ciência é um conjunto de fatos imutáveis. Sobre o

enfoque História e Filosofia da Ciência, Chicória, Camargo e Toppel (2015) explicam

que o mesmo “[...] traz aspectos relevantes para a compreensão de fenômenos, pois

quebra com o caráter imutável e estável da ciência, promovendo um intenso debate

sobre a evolução das ideias e as contradições científicas” (p. 2).

Cabe evidenciar que diversos outros autores, como Pinto e Zanetic (1999),

Morais e Guerra (2013) e Guerra, Braga e Reis (2007), defendem o caminho

metodológico para a inserção da FMC a partir de uma abordagem

histórico-filosófica. Como argumentam Guerra et al (1998, p. 35), “Conhecendo a

ciência a partir de uma visão histórico-filosófica será possível compreender os

conceitos científicos e, principalmente, usar este conhecimento para entender o

mundo contemporâneo”. Assim sendo, esta metodologia tem sido considerada como
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um caminho viável para o alcance dos objetivos de ensino mencionados

anteriormente.

O último desafio recai nos recursos didáticos, já que o uso de experimentos

em contraposição às aulas expositivas esbarra na impossibilidade, na maioria das

vezes, de reprodução dos experimentos realizados pelos cientistas em sala de aula,

devido à complexidade e custos financeiros dos equipamentos, à necessidade de

condições específicas para a reprodução e, também à abstração que dificulta a

aproximação entre modelos teóricos e realidade.

Em relação a este desafio, Pietrocola e Brockington (2003) defendem que,

[...] uma excelente forma de contornar este problema é através do uso de
simulações computacionais que além de contribuir para esta atualização
curricular também traz à luz uma discussão acerca da atualização dos
mecanismos que podem ser utilizados para o ensino de Física (p. 2).

O uso desta alternativa vem sendo explorada há décadas por diversos

autores, como, por exemplo, por Veit et al (1987) que utilizam um software que

simula o efeito fotoelétrico e por Terini et al (1994) que apresentam o software

GEIGER 1.0 que permite comparar os resultados obtidos no mesmo com as

previsões na teoria de Rutherford.

Uma justificativa apresentada para o uso das simulações computacionais

refere-se à constatação que, contanto que haja disponibilidade do software, as

mesmas permitem a realização de qualquer experiência, funcionando, assim, como

um laboratório de Física virtual. Nas palavras de Sales8 (2005 apud SALES et al,

2008),

O uso de um ambiente informatizado servindo de laboratório virtual de física
justifica-se pela relação custo-benefício. Pois muitas vezes, montar
experimentos, alternativos ou não, implicam elevados investimentos
financeiros, sejam em equipamentos e/ou infraestrutura, sem contar as
limitações de ordem operacional, que exigem pré disposição e qualificação
de profissional capacitado.

Outro recurso computacional que tem sido sugerido para auxiliar no desafio

da inserção de FMC no Ensino Médio é a animação, seja ela produzida pelo aluno

ou pelo professor. As produzidas pelos estudantes permitem a expressão de suas

8 SALES, Gilvandenys Leite, Quantum: um software para aprendizagem dos conceitos da Física
Moderna e Contemporânea. Dissertação de Mestrado, CEFET-CE, (2005).
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ideias sobre o conceito, de maneira que favorecem ao professor verificar a

existência de concepções alternativas. Quando produzidas pelo professor, as

animações podem ter a intencionalidade de uso como um recurso visual, dando

“vida” a ideias abstratas que muitas vezes são difíceis de visualizar, como

mencionam Pietrocola e Brockington (2003),

As animações são capazes de fazer o refinamento de um conceito dando
vazão à necessidade visual que temos. Um aluno ao tentar ilustrar uma
ideia ou conceito, pode encontrar uma certa dificuldade em fazê-lo, pois
trata-se de algo não familiar a ele ou, simplesmente, ele não consegue se
expressar. Assim, o computador consegue dar conta de uma eventual falta
de destreza dele, fazendo o que ele não consegue fazer, melhorando uma
habilidade que um aluno possui. Uma animação fornece liberdade à
imaginação, a torna mais real, tangível, sendo capaz de dar uma forma ao
pensamento (p. 4).

Em relação ao uso de simulações e animações é necessário verificar se as

escolas possuem acesso às tecnologias necessárias, e o TIC Educação de 2019

mostra que 99% das escolas brasileiras, em regiões urbanas, possuem

computadores, mas para as regiões rurais a situação é bem diferente, apenas 49%

das escolas possuem computadores, e por isso a implementação dessa alternativa

nem sempre é possível.

E mesmo para as escolas que têm acesso a computadores, o TIC Educação

de 2019 mostra também que, para as regiões urbanas, a maioria das escolas possui

um número muito alto de alunos por computador, o que também dificulta o uso de

simulações visto que o professor nem sempre poderá levar os alunos ao laboratório,

outros pontos também devem ser considerados, como o tamanho do laboratório (se

é adequado para uma turma inteira), número de computadores funcionando (de

forma apropriada, não apenas ligando) e mesmo que esses não sejam problemas,

no caso da simulação, o professor ainda fica a mercê da existência de um programa

de qualidade para poder realizar a atividade.

Logo uma outra alternativa a experimentos concretos mais acessível é o

uso de modelos pedagógicos, compreendidos como a “[...] representação

simplificada de uma ideia, objeto, evento, processo ou sistema que se constitua em

objeto de estudo, com o objetivo de facilitar a compreensão significativa, por parte

dos alunos, destes mesmos objetos” (p. 193).
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Estes modelos podem ser construídos pelo professor individualmente ou em

conjunto com a turma. Como replicam algumas características do fenômeno que

representa, atuam como uma representação visual das ideias que são abstratas e

de difícil visualização por parte do aluno. Nesse sentido, os modelos

representacionais têm se mostrado adequados como recurso didático para o ensino

de FMC, como por exemplo, o modelo construído por Garcia e Corrêa (2015) que

representa a distorção do espaço causada pela presença de objetos massivos.

Relatamos algumas das inúmeras dificuldades que são apontadas na

bibliografia pertinente à temática FMC no Ensino Médio que deverão ser enfrentadas

por aqueles docentes que não desejam apenas cumprir uma recomendação ou

exigência colocada em documentos oficiais, por exemplo, Parâmetros, Diretrizes e

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (MEC, 2018).

Em relação à BNCC, apesar da apresentação muito vaga, na sua maior

parte, sobre o conteúdo de Física que deve ser abordado no Ensino Médio, há a

evidência da necessidade da inserção de FMC nesta etapa final da Educação

Básica, como pode ser constatado, respectivamente, nos textos da primeira e

terceira competência específica previstas para a área de Ciências da Natureza,

[...]os fenômenos naturais e os processos tecnológicos são analisados sob a
perspectiva das relações entre matéria e energia, possibilitando, por
exemplo, a avaliação de potencialidades, limites e riscos do uso de
diferentes materiais e/ou tecnologias para tomar decisões responsáveis e
consistentes diante dos diversos desafios contemporâneos (MEC, 2018, p.
554).

Em um mundo repleto de informações de diferentes naturezas e origens,
facilmente difundidas e acessadas, sobretudo, por meios digitais, é
premente que os jovens desenvolvam capacidades de seleção e
discernimento de informações que lhes permitam, com base em
conhecimentos científicos confiáveis, investigar situações-problema e
avaliar as aplicações do conhecimento científico e tecnológico nas diversas
esferas da vida humana com ética e responsabilidade (IBID, p. 558).

Logo fica claro, segundo a BNCC, que no Ensino Médio o aluno deve

desenvolver competências e habilidades que o permitam entender conhecimentos

científicos e tecnológicos atuais, para que ele seja capaz de tomar decisões de

forma consciente sobre o mundo em que vive. Porém, na BNCC, tanto no que se

refere à Física Clássica como à FMC, há um tratamento superficial sobre o que deve

ser ensinado. Nesse sentido, enquanto há menção direta a alguns conteúdos de
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FMC, dentre os quais, fissão e fusão nuclear, espectro eletromagnético, modelos

atômico, subatômicos e cosmológicos, outros são deixados em aberto, como quando

são recomendados tópicos como: sistemas de automação; equipamentos elétricos e

eletrônicos.

Esta falta de clareza exige um trabalho, por parte de professores e

pesquisadores, na definição sobre quais e como os conteúdos devem ser abordados

para que as competências e habilidades mencionadas na BNCC sejam

desenvolvidas.

Por fim, estes desafios deverão ser enfrentados na perspectiva de um

ensino de FMC que favoreça a formação dos estudantes para o exercício pleno da

cidadania. E como mencionam Ostermann e Moreira (2001, p. 136), “[...] é preciso

investir na possibilidade de introduzir alguns desses tópicos no Ensino Médio,

verificando resultados de aprendizagem em condições reais de sala de aula.”
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3 METODOLOGIA: PRINCIPAIS ASPECTOS

Frente às dificuldades já mencionadas sobre o professor recorrer à

realização de atividades experimentais no ensino de conteúdos de FMC, assumimos

que a abstração pode ser um obstáculo à aprendizagem dos estudantes. Sendo

assim, em contraposição às atividades experimentais, optamos, como já

mencionado, por recorrer aos modelos pedagógicos como recurso didático.

Desse modo, se configurou como primeira etapa metodológica um

aprofundamento teórico, com base em literatura pertinente, sobre o significado e o

uso de modelos pedagógicos e se estes reforçam as concepções alternativas do

aluno ou ajudam a superá-las.

A segunda etapa metodológica foi dedicada à elaboração da sequência de

ensino sobre Gravitação de Einstein, incluindo a proposição de um modelo

pedagógico que representa o fenômeno de deformação do espaço, trazendo assim

um elemento visual ao fenômeno.

Sobre o modelo pedagógico, cabe esclarecer que para o processo de

criação do modelo pedagógico buscamos privilegiar a simplicidade e o uso de

materiais de baixo custo e instrumentos e ferramentas básicas. Nesse sentido, o

processo se subdividiu nas seguintes etapas: planejamento, produção, testagem,

validação frente ao resultado esperado e elaboração de texto para a reprodução por

outros sujeitos interessados.
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4 MODELOS PEDAGÓGICOS: SIGNIFICADO E QUESTÕES
RELEVANTES

A definição do termo modelo no ensino de ciências é um tema passível de

investigação, já que seu significado varia dependendo do que está se tratando,

Krapas et al (1997) fizeram essa investigação por meio de uma revisão literária de

diversos artigos, tomando como base para a análise a classificação adotada por

Gilbert e Boulter9 (apud KRAPAS et al, 1997, p. 191), na qual o termo modelo foi

analisado segundo 5 categorias, cada uma com o seu respectivo significado: modelo

mental, modelo consensual, modelo pedagógico, meta-modelo e modelagem.

Esclarecemos, então, que nesta monografia será adotado para modelo

pedagógico o significado atribuído por Krapas et al (1997): “[...] modelo construído

com o propósito de promover a educação” (p. 192) e, sendo assim, em uma

perspectiva mais ampla “[...] um modelo pedagógico inclui os processos de

mediação didática, isto é, os processos de transformação de conhecimento científico

em conhecimento escolar” (IBID).

Ademais, modelos são representações de um fenômeno com validade

limitada ao que o próprio busca representar, seja um fenômeno como um todo ou

aspectos do mesmo. Essas limitações podem prejudicar os processos de ensino e

de aprendizagem do aluno, logo invoca-se a necessidade de que a construção do

modelo seja de acordo com a turma em que será utilizado, levando em consideração

o conhecimento e a experiências dos alunos e o objetivo de aprendizagem a ser

alcançado. Nas palavras de Souza (200610, apud LOPES, 2017),

Um modelo de ensino tem de buscar ser fiel ao que este se propõe modelar,
busca essa que é árdua e ao mesmo tempo dinâmica, por isso a escolha
dos modelos a serem apresentados deve também ao mesmo tempo, ser
pensados levando em conta as experiências e conhecimentos prévios dos
alunos, tal como suas habilidades de relacionar o concreto apresentado com
o abstrato que o professor pretende alcançar [...] (p. 3).

10 SOUZA, Vinícius Catão de Assis; JUSTI, Rosária da Silva; FERREIRA, Poliana Flávia Maia.
Analogias utilizadas no ensino dos modelos atômicos de Thomson e Bohr: uma análise crítica sobre o
que os alunos pensam a partir delas. Investigações em Ensino de Ciências, v. 11, n. 1, p. 7-28, 2006.

9 GILBERT, John; BOULTER, Caroltn. (no prelo) Learning science through models and modelling. In:
FRAZER, Barry; TOBIN, Kenneth (Eds). The International Handbook of Science Education. Dordrecht,
Kluwer.
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Essa definição de modelo pedagógico torna possível uma ligação entre

modelos e analogias, primeiramente, pelo papel central da analogia na construção

de modelos, conforme expressam Setúval e Bejarano (2009),

Inferem nestas articulações um conceito de modelos como processo
representacional utilizando-se de imagens, analogias e metáforas, para
auxiliar alunos e cientistas a visualizarem e compreenderem um conteúdo,
que pode se apresentar de difícil entendimento, além de complexo e
abstrato (p. 03).

Em segundo, pela própria ideia de que modelos são em si uma forma de

analogia, como evidência Borges (1997),

Analogias são, portanto, ferramentas para o raciocínio e para explicação.
Um modelo pode ser definido como uma representação de um objeto ou
uma ideia, de um evento ou de um processo, envolvendo analogias.
Portanto, da mesma forma que uma analogia, um modelo implica na
existência de uma correspondência estrutural entre sistemas distintos
(p.207).

O uso de analogias no ensino de Ciências não é um assunto novo e, sendo

assim, torna-se pertinente adotá-lo como ponto de partida para a análise sobre como

os modelos podem impactar o processo de ensino aprendizagem frente às formas

de utilização. Nesse sentido, entendemos que uma melhor compreensão sobre as

limitações dos modelos se faz necessária.

Andrade, Zylbersztajn e Ferrari (2002), baseando-se na epistemologia de

Bachelard, revelam que um dos problemas sobre a utilização de analogias trazido

por Bachelard refere-se ao momento de uso no processo de ensino aprendizagem,

ou seja, quando é utilizada de forma imediata, a analogia pode acabar tomando o

lugar do próprio conceito que se busca explicar e, consequentemente, pode ocorrer

a formação ou reforço de concepções alternativas. Desse modo, a primeira

atenção/cuidado deve se voltar para a análise sobre o momento correto/ideal para a

utilização de uma analogia. Na perspectiva de Bachelard, os autores Andrade,

Zylbersztajn e Ferrari (2002, p. 191) explicam que a analogia deve ter um papel de

transição, ou seja, deve atuar como um meio para ajudar o aluno a entender um

conceito novo que lhe foi apresentado.



23

Assim, é possível argumentar que o aluno necessita de uma base formal

antes de ser apresentada a analogia, para que, então, haja a possibilidade de

reconhecimento por parte do estudante de que a analogia e o objeto de estudo são

de fato “coisas” diferentes (que possuem similaridades). Logo, o momento ideal para

a introdução da analogia seria após a introdução do conceito por outros meios que

não remetem a mesma, a fim de que a analogia tenha um papel transitório que traz

o objeto de estudo do abstrato para o concreto. Para ilustrar essa questão, Andrade,

Zylbersztajn e Ferrari (2002) recorrem a um exemplo de Bachelard (1996)11, no qual

ele faz a seguinte colocação:

[...]ciência moderna serve-se da analogia da bomba para ilustrar algumas
características dos geradores elétricos, mas é para tentar esclarecer as
ideias abstratas de diferença de potencial e de intensidade de corrente. [...]
no pensamento pré-científico a analogia hidráulica entra antes da teoria [...]
enquanto [...] que no pensamento científico a analogia entra depois da teoria
(BACHELARD, 1996, p. 100 apud ANDRADE; ZYLBERSZTAJN; FERRARI,
2002).

Assim, Bachelard (1996) alerta que “[...] o perigo das metáforas imediatas

para a formação do espírito científico é que nem sempre são imagens passageiras;

levam a um pensamento autônomo, tendem a completar-se, a concluir-se no reino

da imagem” (IBID, p. 101).

Mas é necessário trazer uma outra forma de introdução que seja válida para

uso do modelo pedagógico (uma forma de analogia visual), que é através da

construção dos conceitos sobre modelo na ciência, abordando a construção desses

modelos, a sua importância na ciência e as limitações que possuem. Se o aluno tiver

construído esses conceitos, ou seja, se ele entender o que é um modelo e como

pode ser utilizado, e se o modelo permitir uma exploração investigativa do que

propõe representar, é possível utilizar o modelo pedagógico como uma ferramenta

para introduzir o conceito. Visto, essas duas alternativas é necessário do professor

refletir sobre as possibilidades do uso do modelo pedagógico que pretende utilizar, e

buscar a forma que mais se adequa ao seu objetivo de ensino e ao próprio modelo

proposto.

11 BACHELARD, Gaston (1996). A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise
do conhecimento. ABREU, Estela dos Santos (Trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 316p. Tradução
de: La formation de l'esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la connaissance.
Paris/FRA: Librairie Philosophique J. Vrin, 1938.



24

Souza, Justi e Ferreira (2006) constataram alguns outros problemas na

utilização de analogias ao realizarem uma aplicação e análise do uso das analogias

do pudim de passas e do sistema solar para o ensino do modelo atômico de

Thomson e Bohr, respectivamente.

Em relação ao primeiro problema, os autores mencionam que os alunos não

reconhecem que a comparação feita entre um pudim de passas e o modelo atômico

de Thomson é de fato uma analogia, já que foi constatado que para uma parte dos

alunos não fazia sentido comparação entre um átomo e um pudim de passas ou o

sistema solar, pois são “coisas” completamente diferentes e realisticamente tal

comparação não poderia ser feita. Vale ressaltar que os autores não utilizaram o

termo analogia, pois temiam que a não atribuição de significado ao termo analogia

“[...] poderia comprometer a expressão das ideias dos alunos” (IBID, p. 22).

É passível de questionamento se a não contextualização do termo analogia

pode ter contribuído para a confusão dos alunos, visto que o termo “comparação”

evocou a ideia da não pertinência de comparar objetos que são “completamente

diferentes” um do outro, aspecto que indica que há a necessidade de considerar o

que o aluno entende por comparação e analogia.

Outra questão evidenciada refere-se aos alunos não terem conseguido

perceber as limitações das analogias na explicação dos modelos atômicos, fato que

é preocupante considerando que o papel das analogias é ressaltar características

específicas do objeto de estudo. Nesse sentido, apresenta-se novamente o

problema da mistura entre as características do modelo que está sendo utilizado e

as do objeto de estudo (SOUZA; JUSTI; FERREIRA, 2006).

Depreendemos, então, que para a superação de tais problemas, uma

explicação sobre o que é uma analogia e como esta é utilizada de modo geral e na

Ciência deve preceder a apresentação das analogias para garantir que os alunos

entendam que tipo de comparação será feita quando, por exemplo, é dito que a

distribuição dos planetas no sistema solar é similar a um átomo no modelo de Bohr.

Além disso, é essencial que a analogia utilizada seja familiar aos alunos e

que o professor tenha total consciência das relações que podem ser feitas e das que

não podem. Por fim, no que se refere aos cuidados, é necessária uma discussão

para construir a relação entre a analogia utilizada e o objeto foco do estudo, a fim de

elucidar o fato de que analogias possuem limitações no que buscam explicar, que há

elementos na analogia que são parecidos e elementos que não possuem relação
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com o objeto de estudo. A discussão sobre as limitações específicas do modelo que

está sendo utilizado pode ser levada para depois de sua utilização, servindo,

respectivamente, como exercício para os alunos aprofundarem o entendimento do

objeto de estudo e como uma forma de verificação do aprendizado dos alunos para

o professor (SOUZA; JUSTI; FERREIRA, 2006).

Para a abordagem da FMC no Ensino Médio há a necessidade pela busca

de metodologia e estratégias de ensino que sejam estimulantes para os alunos,

motivadoras para o estudo da Física e que possibilitem o aprendizado, conectando o

que é ensinado à realidade dos alunos. Nesse sentido, não basta simplesmente

introduzir FMC no Ensino Médio. A escolha pelas diferentes formas de inserção

deve ser balizada pelo potencial de se contrapor à abordagem tradicional, visto que

se não tem se mostrado adequada para o ensino da Física Clássica, pode se

pressupor que também não o será para FMC (GARCIA; CORRÊA, 2015).

Quanto a estimular os alunos a quererem estudar Física e assim se

envolverem na aula, no artigo de Garcia, Corrêa e Orofino (2017), onde consta o

relato de aplicação de uma sequência didática sobre deformação do espaço, com a

utilização de um modelo pedagógico, foi observada “[...] uma relevante apreciação

dos alunos numa perspectiva de interesse e motivação para os estudos dos

conceitos da proposta” (p. 7), apesar de contar como um pequeno número de

sujeitos envolvidos, essa constatação pode ser considerada como um indicativo de

que os modelos possam ser uma forma estimulante de introduzir FMC na sala de

aula do Ensino Médio.

A partir desta análise de analogias será construída a ideia do uso de

modelos pedagógicos no Ensino Médio, visando explorar uma alternativa para o

ensino experimental que seja adequado e acessível às escolas brasileiras.

Referente a modelos pedagógicos, há duas formas de utilizar tal ferramenta,

a primeira é através da modelização, que segundo Lopes et al (2017) pode ser

definida, de forma geral, como “[...] um processo de construção/apropriação de

modelos, sejam de situações físicas, teóricos ou de utilização de conceitos” (p. 2); a

segunda forma, decorre do uso de um modelo pronto (construído apenas pelo

professor), que, neste caso, atuaria como uma analogia entre o objeto de estudo e

conceitos/objetos que são familiares aos alunos.

Para tratar do uso da modelização, será referenciado o artigo de Lopes et al

(2017), que traz uma proposta que foi aplicada no Ensino Médio, baseada no uso da
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ferramenta da modelização para o processo de ensino dos modelos da luz de

Huygens e Newton, conceitos estes que são abstratos.

Primeiramente, levando-se em conta que a construção da Física é toda

baseada em modelos, recorrer à modelização no ensino pode ser compreendida

como uma oportunidade para a apreensão de um conhecimento mais profundo da

Física, ou das ciências como um todo, pois evidencia como ocorre o processo de

construção do conhecimento científico, assim entrando em aspectos que,

geralmente não são muito abordados no ensino, como: a generalização dos

fenômenos através da modelização; o porquê que certos modelos são válidos para

determinadas situações e inválido para outras; o processo de construção de

modelos; entre outros fatores (LOPES et al, 2017).

No uso da modelização na sala da aula, o professor deve atuar como um

intermediário (mediador), ou seja, não participar diretamente do processo de

construção dos modelos, para que os alunos frente a este processo, possam

questionar o processo de construção do conhecimento científico, a exemplo do que

foi apresentado por Lopes et al (2017) ao fazerem referência aos questionamentos

dos alunos quando estavam frente à situação em que observavam diferentes

modelos que buscavam explicar o mesmo fenômeno – “qual modelo está certo?”, o

que possibilita ao professor no papel de mediador, aproveitá-lo para suscitar um

debate sobre os fatores levantados anteriormente sobre os modelos físicos.

Outro aspecto do uso da modelização que Lopes et al (2017) extraíram da

prática com os alunos refere-se à postura dos alunos na continuidade do ensino nas

aulas seguintes. Nas palavras dos autores, os “[...] resultados dessa abordagem

[modelização] ficaram ainda mais visíveis nas aulas seguintes, quando a sequência

didática continuou sob outros assuntos, e os alunos demonstraram propriedade

quando o diálogo retomava à discussão sobre modelos” (p. 8). Logo, como os

alunos conseguiram aprender os conceitos científicos apresentados e o processo de

construção dos modelos e todo o debate em volta, facilitando o processo de

aprendizagem, o que, a nosso ver, ratifica a pertinência da utilização de modelos

pedagógicos no ensino de Física e, mais especificamente para a inserção de FMC

no Ensino Médio.

Ademais, os autores recomendam ainda que os alunos façam uma redação

sobre as similaridades entre o modelo construído e o objeto de estudo da aula,

recomendação esta que vai de acordo com o que foi levantado anteriormente, sobre
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a necessidade de um debate sobre as limitações dos modelos pedagógicos

(analogias).

A proposta referenciada, foi composta, de forma resumida, de uma primeira

aula onde foi discutido o modelo de Huygens e Newton como uma apresentação

inicial para os alunos destes conceitos, no final da primeira e parte da segunda

houve a construção da caixa preta (o modelo) pelos alunos e no restante da

segunda houve um debate sobre modelos, sua validade e a evolução dos mesmos

com o avanço da ciência/tecnologia. E na última aula o professor entrou em mais

detalhes sobre os modelos de Huygens e de Newton.

O formato desta aula é compatível com o que foi levantado anteriormente,

da necessidade de um conhecimento inicial dos fenômenos abordados, antes da

apresentação do modelo (analogia) e após a utilização do modelo, uma discussão

sobre as limitações do modelo (recomendação dos autores) e uma explicação mais

profunda sobre o fenômeno físico, para que assim os modelos não atuem como

reforço para as concepções alternativas dos alunos.

Agora, referente à utilização de modelos prontos, como já mencionado, uma

apresentação direta de uma analogia pode ser prejudicial à aprendizagem do aluno,

já que pode reforçar/construir concepções alternativas, o que faz com que a

construção de um modelo tenha que ser pensada em conformidade com o perfil da

turma em que será usado. Sobre esta questão, Paz et al (2006) alertam que

[...] é necessário que nos objetivos de ensino sejam considerados não
apenas os modelos conceituais ensinados, mas os modelos mentais
construídos pelos alunos, visto que os modelos mentais ensinados devem
produzir as mesmas explicações, por exemplo, sobre uma cadeia alimentar
gerada pelo modelo conceitual (p. 167).

Além destes fatores, também é necessária a reflexão sobre a forma

[metodologia e estratégia] de exploração do modelo em sala de aula, já que o

modelo pedagógico será adotado como uma forma alternativa de experimento, em

decorrência da inviabilidade de experimentações ‘reais’. De acordo com Paz et al

(2006), é “[...] importante que o aluno compreenda que o modelo representa uma

espécie de “sistema experimental in vitro”, sobre o qual se pode raciocinar,

manipular, observar, mas que esse não é a realidade em si (p. 168)”.

Pelo exposto, depreendemos que uma das metodologias apropriada para a

utilização de um modelo pedagógico seria a investigativa, visto que a mesma



28

permite que o professor, junto com os seus alunos, explore os pontos positivos e

negativos do modelo, favorecendo aos estudantes a percepção de que o modelo é

de fato uma representação simplificada do fenômeno e não o fenômeno em si.

Garcia e Corrêa (2015) também analisaram a aplicação do uso de modelos

em aulas de Física no ensino sobre deformação do espaço em uma sequência

didática que integrou um programa maior. A sequência didática foi constituída de 3

etapas: a primeira, discussão em torno de um filme Einstein e Eddington12

(HBO/BBC, 2008); a segunda, apresentação de conceitos, dentre os quais, a

gravitação de Newton, a precessão do periélio de Mercúrio e o desvio da luz; a

terceira, discussão em torno do modelo pedagógico, no artigo chamado de modelo

representacional, que é constituído por uma recipiente de vidro, cheio de gelatina

incolor, com um papel milimetrado em baixo do recipiente, onde se põe objetos

chumbados em cima da gelatina e é possível observar a deformação do espaço

(gelatina) no próprio papel que se encontra por baixo(GARCIA; CORRÊA, 2015),

conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Modelo representacional – deformação do espaço.
Fonte: GARCIA; CORRÊA (2015, p.5).

Pelo relato de Garcia e Corrêa (2015), foi possível constatar que a aplicação

desta sequência didática foi bem sucedida em estimular a participação dos alunos,

12É uma [...] produção da HBO e da BCC [que] relata como o astrônomo inglês Arthur Eddington
conseguiu comprovar a teoria de Albert Einstein sobre a gravidade [...] o filme usa uma linguagem
acessível, e mesmo um espectador muito mal informado sobre esses temas [...] acaba tendo
facilidade de compreender ao menos os conceitos mais básicos (VAZ, 2008).
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bem como na evolução conceitual sobre deformação no espaço, exemplificada pelas

respostas inicial e final de um estudante a um questionário, nas quais as

percepções inicial e final foram, respectivamente: “[…] a luz fazia curva, isso

significa que os astros causaram uma curva na gravidade […]”; “[…] na verdade a

gravidade estava em um tecido e os astros eram objetos que ficavam em cima

desse tecido e faziam os objetos que ficavam ao seu redor girar […]” (IBID, p. 6).

Apesar de os resultados obtidos, conforme explicação dos referidos autores,

serem parciais e de natureza qualitativa, observamos, por um lado, uma evolução

conceitual e, por outro, que houve uma possível construção de concepção

alternativa provinda do modelo utilizado, pois quando o aluno A menciona “[...] a

gravidade estava em um tecido [...]” se percebe que o aluno não entendeu que a

gravidade resulta da própria deformação do espaço e que esta deformação ocorre

em um plano (propriedade do modelo).

A primeira concepção alternativa pode ser fruto de um não aprofundamento

dos conceitos de deformação do espaço, mas a segunda é provinda de uma

propriedade do modelo, visto que nesta sequência didática muito provavelmente não

foi destinado um tempo para a discussão sobre as limitações do modelo.

Depreendemos com isso haver a necessidade de tal discussão junto com o debate

sobre os fenômenos observados no modelo para que a construção do conhecimento

seja direcionada ao conhecimento científico atualmente aceito.
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5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRAVITAÇÃO DE EINSTEIN

Esta proposta de sequência didática volta-se para o ensino de conceitos de

FMC, por meio da proposição de diferentes atividades pautadas na promoção do

aluno como agente ativo no seu processo de aprendizagem. Para tanto, e a fim de

contemplar a variedade de conceitos, são sugeridos diferentes recursos e

estratégias, com destaque para a sugestão de modelo pedagógico – deformação do

espaço – originado no âmbito desta monografia, cuja descrição para a sua produção

se encontra no Apêndice 9.1.

A sequência didática é composta por três etapas. A primeira, além de

objetivar a promoção da construção dos conceitos científicos (velocidade da luz,

equivalência massa-energia, deformação do espaço, desvio da luz e gravitação de

Einstein) pelos estudantes, procura fornecer aos alunos as ferramentas necessárias

para evitar, por parte deles, a má interpretação dos resultados durante a exploração

do modelo pedagógico. As segunda e terceira etapas referem-se, respectivamente:

à visualização do fenômeno de deformação do espaço associada ao fomento de

percepções dos estudantes e discussões sobre os conceitos envolvidos e sobre o

próprio modelo e à avaliação da aprendizagem.

Sobre a avaliação da aprendizagem que se inicia com o debate a ser

realizado na segunda etapa, o professor poderá aproveitar da discussão realizada

não apenas para perceber a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos

abordados, mas também se houve construção de conceitos alternativos e também

obter feedback dos alunos quanto ao modelo utilizado. Na terceira etapa (avaliação

da aprendizagem propriamente dita), os alunos expressarão o que entenderam

através de material ou forma de sua própria escolha, seja por meio de texto, história

em quadrinhos, desenhos ou até mesmo uma encenação. A forma de expressão

ficará a cargo dos alunos com a intermediação do professor, dando espaço para a

criatividade.

Para o desenvolvimento completo da sequência didática são previstos 8

tempos didáticos, de 45 min cada, ou 8 h/aula de 45 min, dos quais, 6 tempos serão

utilizados na etapa 1 e os 2 tempos restantes na etapa 2, cuja distribuição da carga

horária encontra-se discriminada na descrição das atividades. Para a etapa 3 não é
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atribuído tempo para a sua realização porque a necessidade desse tempo

dependerá de cada situação em específico.

Etapa 1: Formalização de conceitos base (6 h/aula)

(1 h/aula)

1) Velocidade da luz: os alunos receberão o texto “Velocidade da Luz”

(Apêndice 9.2), elaborado a partir de Hewitt (2015, p. 661- 662); em

seguida, farão a leitura e responderão as perguntas que se encontram ao

longo do texto. A partir da análise das respostas às perguntas iniciais, o

professor avaliará se há a necessidade de uma discussão sobre a

Relatividade de Galileu. Para as perguntas referentes à velocidade da luz,

o professor apresentará o primeiro postulado da Relatividade Especial e

então abordará a ideia dos limites de modelos, com essas ferramentas o

professor utilizará a fórmula para calcular a velocidade ( ) para𝑣 = ∆𝑠/∆𝑡

levantar o seguinte questionamento para os estudantes “nas situações

apresentadas no texto, se a velocidade da luz é sempre c, quais fatores

aqui devem mudar para que isso seja verdade?”, e daqui dar espaço para

os alunos em grupos ou individualmente levantarem suas hipóteses, o

intuito é construir os conceitos de dilatação do tempo e contração do

espaço, devido a natureza anti intuitiva desses conceitos talvez seja

necessário uma interferência maior do professor, mas é importante que os

alunos tenham espaço para levantarem suas hipóteses e questionarem

uns aos outros.

(2 h/aula)

2) Equivalência massa-energia: ao final da aula sobre velocidade da luz, os

alunos receberão, para a leitura como atividade extraclasse, o texto

“Conceito de Energia-Massa” (Apêndice 9.3).

3) A nova aula tem seu início dedicado a um debate sobre o texto da leitura

extraclasse, o professor atuará como mediador e para iniciar ou dar

continuidade ao debate pode utilizar de perguntas como: A quais

tecnologias podemos associar o conceito de liberação de energia? Qual é
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o significado atribuído à equação de Einstein?. E também o professor

deve utilizar das respostas do texto para levantar outras perguntas e

também verificar a aprendizagem.

4) Geometria no espaço: no processo de ensino e de aprendizagem deste

conceito será utilizada uma bola de vinil com figuras geométricas fixadas

sobre a sua superfície, que teve como parâmetro de criação a proposta

de Wood, Smith e Jackson (201613, apud PÖSSEL, 2018, p. 20) e cuja

descrição, para qual foi tomado o trabalho de Pössel (2018), se encontra

no Anexo 10.1. É sugerida a utilização do recurso pelo professor que

deverá provocar nos alunos a percepção sobre as figuras fixadas sobre a

superfície da bola não obedecerem às regras da geometria euclidiana, e

então o professor levanta a seguinte pergunta “qual é o formato da linha

de menor distância, entre dois pontos, em uma esfera?”, e quando os

alunos chegarem, com o auxílio do professor, a ideia de que é uma curva,

introduzir uma outra questão: "E isso se aplica no espaço?”. A partir daqui

o professor deve formalizar o conceito de geodésica.

(3 h/aula)

5) Deformação do espaço e desvio da luz por objetos massivos (abordagem

de HFC): para a abordagem deste conhecimento, o professor, levantará a

seguinte hipótese: "Lembrando da equação de Einstein E=mc², podemos

imaginar que algo como o Sol, que possui uma massa de

aproximadamente 1,989 x 10^30, possui uma energia extremamente alta,

ou seja, nesse caso temos uma quantidade muito grande de energia

concentrada em um lugar. Agora, imagine o espaço como um tecido, o

que pode acontecer com ele por causa dessa energia toda?”, então o

professor dá espaço e tempo para os alunos levantarem as suas

hipóteses, o intuito é chegar a ideia de que o espaço é deformado (o

tempo deve ser incluído depois que este conceito estiver mais bem

fundamentado).

Após isso, o professor levanta um questionamento: "Como que

poderíamos provar que essa deformação existe?”, dando o mesmo

13 WOOD, Monika, SMITH, Warren; JACKSON, Matthew. Curvature of spacetime: a simple student
activity. The Physics Teacher, 54, 2016, p. 572–573.
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espaço e tempo, o professor deixa os alunos debaterem sobre a

viabilidade de suas propostas. O objetivo é dar a oportunidade para os

alunos não só desenvolverem os conceitos abordados, mas também

compreenderem um pouco sobre o que é fazer ciência.

E então, o professor apresentará qual foi a ideia dos cientistas da

época de como provar essa teoria, e então questionará os alunos sobre o

por que essa ideia funcionaria (se necessário dando dicas com os

conceitos abordados anteriormente), e então utilizará do material de apoio

descrito no Apêndice 9.4 e elaborado a partir de Hewitt (2015, p. 687 -

689), Feynman (2017, p. 279 - 283) e o artigo sobre a história da

Relatividade de Kerns (2017), para introduzir a história de como Einstein

chegou a Relatividade Geral, dando espaço para os alunos poderem

responder ao experimental mental descrito no texto, e também explorando

a primeira comprovação científica sobre a temática entrelaçada à

abordagem das questões históricas sobre o período conturbado de

quando isto ocorreu – Primeira Guerra Mundial – e como tudo isto

afetou/influenciou a todos envolvidos. Com todos esses conceitos

desenvolvidos, o professor pode formalizar o conceito de lente

gravitacional e introduzir o funcionamento do GPS como uma das

aplicações tecnológicas provindas da Relatividade Geral.

6) Gravitação de Einstein: E a partir das conceitos tratados anteriormente, o

professor deve construir a ideia de que a própria deformação do espaço é

responsável pela gravidade, e que esta é a Teoria da Gravitação de

Einstein.

Etapa 2: Utilização do modelo (2 h/aula)

1) Definição de analogia e modelo pedagógico: Mostrar e exemplificar o

que é uma analogia e explicar como o modelo pedagógico é um tipo de

analogia, concluindo que os modelos pedagógicos possuem limitações

no que buscam explicar.

2) Apresentação dos modelos: Apresentar o modelo aos alunos (mostrar

o que é e o que representa) e então construir com os alunos a ideia de

que as paredes de elásticos são como o espaço a nossa volta e para
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imaginarmos vários relógios em todas essas paredes e então levantar

o questionamento “como que o espaço e o tempo se comportam no

modelo da mecânica clássica e da Relatividade Especial?” e após

levantar essas ideias trazer o seguinte questionamento: "Isso será

diferente na Relatividade Geral? Como?”. Após esses

questionamentos, realizar uma demonstração investigativa do modelo

e fazer uma discussão com os alunos, aprofundando nas ideias

levantadas e conceitos abordados anteriormente, e também

levantando os limites desse modelo em relação ao fenômeno

abordado.

Etapa 3: Avaliação

1) A discussão prevista na etapa anterior faz parte da avaliação. O

professor deve ficar atento à fala dos alunos e observar se houve a

construção ou não de concepções alternativas devido ao uso do

modelo. As relações que os alunos fizerem entre o modelo e os

conceitos abordados também se constituirão em parâmetros para

avaliar a qualidade da aprendizagem.

2) Por meio de trabalho individual ou em grupo de alunos, realizado como

atividade extraclasse, os estudantes deverão explicar de forma lúdica

os conceitos aprendidos. A intenção é verificar se os alunos

conseguem conectar estes conceitos às suas experiências de vida sem

que criem concepções alternativas. As formas de apresentação deste

trabalho podem ser um resumo, uma história escrita ou encenada, uma

carta, história em quadrinhos etc. A escolha ficará a cargo do

aluno/grupos com a intermediação do professor. A ideia é dar espaço

aos alunos para escolherem a forma que se sintam mais à vontade

para expressarem o que aprenderam.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi realizada uma análise teórica do uso de modelos

pedagógicos no ensino de Física, com base nas ideias de Andrade, Zylbersztajn e

Ferrari (2002) que se baseia nas concepções de Bachelard (1996), Paz et al (2006)

e Souza, Justi e Ferreira (2006), procuramos perceber a viabilidade da proposição

dessa ferramenta nos processos de ensino e de aprendizagem de Física, mais

especificamente, em temas de FMC no Ensino Médio. Isto, com o objetivo de

incentivar o uso de uma ferramenta que tem a capacidade de oferecer um recurso

concreto, geralmente, não disponível para o ensino de determinados conceitos,

como no exemplo deste próprio trabalho, o conceito de deformação do espaço que

não possui um elemento visual ao fenômeno que se possa detectar diretamente.

Nesse sentido, cabe evidenciar que, em contraposição a um ensino

meramente expositivo, o modelo pedagógico para o estudo da deformação do

espaço apresentado neste trabalho se mostra adequado a todo tipo de escola, seja

pública ou privada, já que a sua produção demanda materiais de baixo custo e

ferramentas simples e não exige habilidades manuais especiais, oportunizando aos

professores que não têm acesso às outras alternativas (computadores,

equipamentos para experimentos, etc) um recurso didático de qualidade.

Concluímos que se o modelo pedagógico é utilizado como um recurso

adicional no processo de ensino, ou seja, após a apresentação do conceito em foco

e com os alunos entendendo o que é e como se apresenta uma analogia, há o

potencial para o oferecimento para o aprofundamento do conceito no processo de

aprendizagem, pois auxilia o aluno na construção de um modelo mental mais

próximo ao modelo científico.

Infelizmente, devido à pandemia do Covid-19, ficamos impedidos de avaliar

o potencial do modelo pedagógico na aprendizagem dos estudantes, todavia,

entendemos que os objetivos propostos neste trabalho – contribuir para a inserção

de FMC no Ensino Médio e apresentar uma proposta de ensino para o estudo da

Gravitação de Einstein no Ensino Médio com o uso de um modelo pedagógico

concreto foram alcançados.

Nesse sentido, os nossos resultados são parciais e se configuram como

elementos para o prosseguimento da investigação pelo próprio autor ou por outros
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professores de Física em formação inicial, continuada ou em atuação no magistério

do Ensino Médio.
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9 APÊNDICES
9. 1 DESCRIÇÃO DO MODELO PEDAGÓGICO: DEFORMAÇÃO DO ESPAÇO

● Materiais necessários:

✔ 1 tubo de cola de madeira;

✔ 8 pregos de 2,2 cm com cabeça;

✔ 2 ripas de madeira de 120 cm x 2 cm x 1 cm (tipo 1);

✔ 2 ripas de madeira de 120 cm x 1 cm x 1 cm (tipo 2);

✔ 20 metros de elástico de poliéster e elastodieno, de largura 6 mm;

● Ferramentas e instrumentos necessários:

✔ Serra de mão;

✔ Martelo;

✔ Grampeador de papel (25 folhas) com grampos 26/6;

✔ Régua;

✔ Bomba de bexiga manual.

● Procedimentos para a construção

✔ Com a serra de mão, obtenha das ripas tipo 1, quatro pedaços de 22 cm e

quatro pedaços de 20 cm;

✔ Do mesmo modo, obtenha das ripas tipo 2, quatro pedaços de 12 cm e

oito de 20 cm;

✔ Com os pedaços das ripas tipo 1, monte duas molduras (Figura 1). Para

fixar as ripas entre si use os pregos e a cola de madeira;

✔ Corte 12 pedaços de 30 cm de elástico e amarre 6 em cada moldura

(Figura 2);
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✔ Cole 2 pedaços dos 8 de 20 cm da ripa tipo 2 em cada moldura, usando

os elásticos amarrados como guia para medir a distância, conforme

ilustrado na Figura 2;

✔ Cole os 4 pedaços de 12 cm da ripa tipo 2 em cada aresta de uma das

molduras (Figura 3), espere cerca de 20 minutos, junte com a outra

metade também usando cola e deixe secar de um dia para o outro;

✔ Corte 10 pedaços de elásticos de 20 cm e amarre-os nas ripas

complementares, conforme posicionamento ilustrado na Figura 3;

✔ Para concluir a formação de um cubo com as faces no formato de grades

de elásticos, corte mais 8 pedaços de elástico de 8 cm e use o

grampeador para fixá-los conforme ilustrado na Figura 4;

Figura 1: Montagem das molduras.
Fonte: Autor.
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Figura 2: Amarração dos pedaços de elástico na moldura e colagem dos pedaços de ripas
complementares.

Fonte: Autor.

Figura 3: Amarração da segunda série de pedaços de elástico.
Fonte: Autor.
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Figura 4: Fixação do restante dos pedaços de elástico.
Fonte: Autor.

● Funcionamento do Modelo Pedagógico:

✔ Coloque uma bexiga na bomba;

✔ Insira a bexiga dentro do cubo formado pelos pedaços de elástico;

✔ Use a bomba para encher a bexiga até que os elásticos comecem a

deformar (Figura 5);

✔ Amarre a ponta da bexiga e retire a bomba.

Figura 5: Ilustração do Modelo Pedagógico.
Fonte: Autor.

A intencionalidade na proposição deste modelo pedagógico é oferecer aos

estudantes uma visualização do fenômeno de deformação do espaço por causa de
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objetos massivos. Sendo assim, a bexiga deve ser enchida lentamente, a fim de

possibilitar uma analogia entre a quantidade de ar dentro da bexiga (modelo

pedagógico) e a quantidade de massa de um objeto-causa da deformação do

espaço (modelo teórico), ou seja, o quanto a bexiga estiver cheia é equivalente ao

quão massivo é o objeto. Com isso, é esperada a construção da relação entre a

massa do objeto e o quanto o espaço é deformado ao redor dele.

Vale ressaltar que há alguns pontos que podem causar confusões nos

alunos devido à natureza limitada do modelo, mas que também podem ser usados

como questões para reflexão pelo professor, como: a deformação não-uniforme dos

elásticos por causa da forma não uniforme da bexiga, esta não-uniformidade

também pode ocorrer se o cubo de elásticos não for perfeito; a relação entre massa

e densidade, onde pode haver uma situação em que o objeto muito pequeno, porém

causa uma deformação grande no espaço; o fato de que o que causa a deformação

nos elásticos é a pressão exercida pelo ar dentro da bexiga e não a massa total do

corpo.

Uma visualização dos procedimentos descritos para uso do recurso é

encontrada no vídeo "Utilização modelo de deformação do espaço"14.

Por último será abordado algumas formas de explorar o modelo que vão

além da simples demonstração do fenômeno, que não é uma atividade necessária

para aplicação do modelo mas que é recomendada por permitir uma abordagem

mais profunda dos conceitos ensinados.

Primeiro: construir com os alunos a ideia de que os elásticos no modelo

representam o espaço a nossa volta, pode ser utilizada a comparação desses

elásticos com as coordenadas de um plano cartesiano (que representam o espaço),

ou podendo fazer a comparação das paredes do elástico com as paredes da sala de

aula, e então imaginar em vários pontos desses elásticos pequenos relógios.

Segundo: levantar com os alunos o seguinte questionamento “como que o

espaço e o tempo vão se comportar nos modelos da Mecânica Clássica e da

Relatividade Especial (o referencial é em repouso)?”, o objetivo desse

questionamento é chegar a ideia de que podemos nos mover dentro desse espaço

sem que ele seja afetado de qualquer maneira, e como nesses modelos os relógios

14 Disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1lMG9eE-3mMgtGE_BrpmmuprhyeCY4AVQ/view?usp=sharing
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batem todos ao mesmo tempo, considerando que estes estejam sincronizados

(referencial em repouso para Relatividade Especial).

Terceiro: e agora, utilizando o modelo, levantar o questionamento sobre qual

será a diferença quando estivermos no modelo da Relatividade Geral, e como que a

nossa presença e movimento na sala agora afeta o espaço (analogia com objetos

massivos), e como que o tempo também é afetado por essa distorção.
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9.2 TEXTO: VELOCIDADE DA LUZ
Vamos relembrar a Teoria da Relatividade de Galileu com um experimento

mental. Imaginemos que estamos dentro de um carro (que chamemos de A) se

movendo a 70 km/h em uma estrada reta, e ao olharmos pelo vidro traseiro do carro

você vê um outro carro (chamemos de B) no mesmo sentido e direção do nosso

carro, porém, se movendo a 80 km/h. A que velocidade o carro B se move em

relação ao carro A?

Se você se lembrar corretamente da Relatividade de Galileu, saberá que a

velocidade relativa do carro B em relação ao carro A é de 10 km/h, ou seja, você

observa o carro B se aproximar do carro que você está a 10 km/h. Isto estabelece

que, o que é observado em um fenômeno físico depende também das condições em

que se encontra o observador. O ponto a que queremos chegar é: E se tivermos

uma situação similar envolvendo a luz, a Relatividade de Galileu ainda seria válida?

Em um artigo de 1905, Albert Einstein respondeu que não, com a Teoria da

Relatividade Especial, Einstein estabeleceu dois postulados, focaremos aqui no

segundo que diz que,

A velocidade de propagação da luz no espaço livre tem o mesmo valor para
todos os observadores, não importando o movimento da fonte ou do
observador; ou seja, a rapidez de propagação da luz é uma constante
(HEWITT, 2015, p. 662).

Para visualizar melhor esta situação, vamos recorrer a outro experimento

mental.

Suponha que no lançamento de um foguete em uma estação espacial haja a

emissão simultânea de dois feixes de luz, respectivamente, pela estação e pela

nave. Observando as distâncias percorridas pelos feixes em um determinado

intervalo de tempo, a equipe da estação e a tripulação do foguete determinam a

velocidade de seus feixes de luz. O valor da velocidade determinado pela tripulação

da nave será maior, menor ou igual ao da equipe da estação? A velocidade da nave

teve influência na sua resposta?

A resposta correta é que a velocidade será igual, sem a interferência da

velocidade da nave na resposta.
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A título de exemplo, pense na seguinte situação: se um flash é enviado à

estação a partir do foguete em movimento, os observadores da estação medirão a

rapidez da luz como igual a c (aproximadamente 300.000 Km/s), ou seja, no vácuo,

independente da situação a velocidade da luz sempre será c.
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9.3 TEXTO: CONCEITO DE ENERGIA-MASSA

No século XX, Einstein reuniu o conceito de massa e energia, trazendo a

ideia de que um corpo qualquer, com massa m, possui uma “energia de existência”.

E o que isto quer dizer?

Para entender essa equação primeiro é necessário trazer alguns conceitos

novos. Você provavelmente já ouviu falar sobre as partículas de um átomo, como o

elétron, mas acontece que toda partícula possui uma antipartícula.

E o que é isso? Vamos voltar ao exemplo do elétron, o elétron possui uma

massa (que chamaremos de m) e uma carga negativa, e a antipartícula do elétron?

Essa antipartícula, que chamamos de pósitron, possui a mesma massa do elétron,

porém sua carga é positiva. Ou seja, o pósitron é uma partícula igual ao elétron, mas

com uma carga de sinal contrário e o mesmo é válido para toda partícula e

antipartícula (como o próton e o antipróton).

O segundo conceito que precisamos falar sobre, é o de conservação de

massa. Imagine uma caixa completamente fechada, onde nada consegue entrar ou

sair dela, e dentro dessa caixa temos um pedaço de madeira. Vamos dizer que essa

caixa pesa 5kg e a madeira dentro dela pesa 5kg (no total temos 10 kg), e agora

vamos imaginar que de alguma forma essa madeira começou a pegar fogo e ela

queimou até virar cinzas, se pesarmos a caixa novamente, qual será a sua massa

total?

Exato, será 10kg. A ideia da conservação de massa que temos que pensar é

que se temos um sistema isolado, não importa que tipo de reação aconteça sobre

ele, a massa tem que ser conservada.

E por que isso é importante para entendermos a equação de Einstein? Bom,

acontece que não falamos ainda sobre uma ideia muito interessante, o que acontece
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quando um elétron e um pósitron colidem? Imaginando de novo um sistema isolado

(as duas partículas longe de qualquer “coisa”), ao se colidirem essas partículas se

tornam luz, ou seja, quando um elétron e um pósitron colidem temos a geração de

dois fótons (partículas de luz), chamamos esse fenômeno de aniquilação e ele é

válido para todo par partícula-antipartícula.

Mas, se temos um sistema isolado e a massa tem que ser conservada,

o que aconteceu aqui? É aqui que entra a famosa equação de Einstein, E=mc². Essa

equação nos mostra que há uma equivalência entre massa e energia, ou seja, na

colisão de antes a luz não possui massa, mas ela possui energia e se utilizarmos a

equação de Einstein veremos que a massa do sistema conserva.
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9.4 O QUE É O EFEITO DE LENTE GRAVITACIONAL?
Em 1905, Einstein publicou 4 artigos, um deles (o mais famoso) foi o artigo

da Relatividade Especial, no qual, ele expressou dois postulados.

1º Postulado: As leis da Física devem ser as mesmas para todo sistema de

referência que se move com velocidade uniforme.

2º Postulado: A velocidade da luz, no vácuo, possui sempre o mesmo valor c

(300.000 km/s) em referenciais inerciais.

Einstein, porém, não ficou satisfeito com uma coisa, a Relatividade Especial

não é equivalente com a Gravitação Newtoniana. Assim, ele trabalhou por 10 anos

e, em 1915, publicou o artigo sobre a Relatividade Geral, onde ele conseguiu unir a

Teoria da Relatividade com a Gravitação.

Vamos ver no exemplo abaixo, porque a Relatividade Especial e a

Gravitação de Newton não são equivalentes e porque Einstein ficou incomodado

com esse problema.
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A resposta que o princípio da equivalência traz é que a pessoa dentro da

nave não tem como diferenciar as situações 2 e 3, já que ela não teria como saber

se as bolas estariam se movendo devido à aceleração da nave ou da aceleração

gravitacional. É por isso que a Gravitação de Newton não é compatível com a

Relatividade Especial, pois na Teoria Newtoniana é possível distinguir entre essas

duas situações, o que vai contra o princípio da equivalência.

Bom, até agora tudo parece fazer sentido, todavia existe algo curioso que

acontece nessas mesmas condições. Vamos lá!!!

Suponha agora que em cada

extremidade do foguete há um relógio,

conforme ilustrado na Figura 6, e a pessoa

posicionada entre os dois relógios,

exatamente no meio.

Fonte: Adaptação do autor15.

A pessoa observará que o ponteiro do relógio A vai se mover mais rápido

que o ponteiro do relógio B. Imagine, então, que, para medir o tempo, um feixe de

luz é emitido de cada relógio e é recebido pela pessoa.

Se o foguete estiver em movimento acelerado para cima (situação 2), isso

fará sentido, visto que a dilatação do tempo e a compressão do espaço acarretarão

que a luz do relógio A percorra uma distância menor para chegar na pessoa. Mas o

problema é que pelo princípio da equivalência, isso também deveria acontecer para

o foguete em repouso no planeta Terra (situação 3).

Uma novidade científica que Einstein publicou no seu artigo sobre a

Relatividade Geral é que o espaço e o tempo são deformados pela presença de

objetos massivos (Terra, Sol, Galáxias etc), ou seja, o espaço perto do planeta Terra

é curvado e o tempo é dilatado, e quanto mais próximo do corpo massivo maior é a

deformação! O que implica que o ponteiro do relógio B, por estar mais perto do

planeta Terra, irá se movimentar mais devagar para a pessoa que mede o tempo do

que o ponteiro do relógio A. Além disso, como a luz sempre percorre o caminho de

menor distância, o caminho que a luz percorrerá em um espaço curvo será uma

15 UNIFESP – 2020 | Física e Vestibular <fisicaevestibular.com.br>.
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geodésica, que implica que um raio de luz que passa perto de um objeto massivo,

sofrerá um desvio.

Porém, como isso foi provado? Para Einstein, isso poderia ser provado pela

observação da luz provinda de galáxias distantes ao passarem próximas do Sol

durante um eclipse solar, evidenciando o efeito de lentes gravitacionais, levando em

conta que se as galáxias são observadas nessas condições, a posição delas será

um pouco diferente da observação sem a influência do Sol.

Na verdade, a primeira publicação de Einstein sobre o desvio da luz devido

à gravidade foi anterior à formulação da Teoria da Relatividade Geral. Em 1912,

Einstein publicou seus cálculos referentes a esse desvio (o resultado era apenas

metade do valor correto).

Apesar da iniciativa de dois outros cientistas, a comprovação desta ideia não

foi simples. Em 1914, Erwin Finlay-Freundlich e William Wallace Campbell foram à

Rússia, respectivamente, para Crimea e Kiev, com o objetivo de fotografar um

eclipse solar que iria ocorrer. Todavia, nesta época, a humanidade assistia ao início

da Primeira Guerra Mundial. Por causa disso, Freundlich que era alemão foi preso

por soldados russos e Campbell, por ser americano, teve apenas seu equipamento

confiscado, mas não alcançou seu intento – fotografar o eclipse solar – devido ao

clima nublado.

Devido à guerra, a comunicação entre os cientistas foi cortada e o progresso

foi parado. Foi em 1918, após a publicação da Relatividade Geral e a correção dos

cálculos, que ocorreu outro eclipse solar e Campbell aproveitou a oportunidade para

fazer as fotografias que precisava, porém os seus resultados levaram à conclusão

de que a teoria de Einstein estava errada.

Foi o cientista Arthur Eddington, organizador de duas expedições, uma para

a Ilha do Príncipe na África e outra para Sobral no Brasil, que, em 1919, fotografou o

eclipse solar e, após analisar as fotos, conseguiu provar que a teoria de Einstein

estava realmente certa.

Concluída essas ideias, vamos falar brevemente sobre uma tecnologia que

está à nossa disposição e que usa exatamente destes princípios para funcionar

corretamente, essa tecnologia é o GPS. O GPS (Sistema de posicionamento global)

é uma ferramenta que pode dar a nossa posição exata em qualquer lugar do planeta

que estivermos, mas como isso funciona?
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Vamos tomar como exemplo o celular, basicamente, o seu celular envia sinal

para satélites que estão orbitando a Terra e se ao menos 3 satélites receberem o

sinal é possível então que sua localização seja triangulada, que significa que

baseado na distância que você está de cada satélite e no tempo que leva para o seu

sinal chegar até eles, é possível calcular precisamente a sua localização na Terra.

E o que isso tem a ver com a Relatividade Geral? Acontece que para esse

processo dar certo os relógios dos satélites tem que estar sincronizados com o do

seu celular e como vimos aqui no texto a gravidade afeta o tempo, e por causa disso

é necessário compensar essa diferença que por acaso é bem pequena, cerca de 38

microsegundos por dia. Mas mesmo com uma diferença tão pequena, o GPS teria

um erro acumulado de cerca de 10 quilômetros por dia, caso não fosse feito o

reajuste.
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10 ANEXO
10.1 FIGURA GEOMÉTRICA SOBRE A SUPERFÍCIE DE UMA BOLA

● Material necessário:
✓ 1 bola de vinil de 40 cm de diâmetro;

✓ 1 rolo de fita adesiva dupla face de 1 cm de largura.

● Ferramentas e instrumentos necessários:
✓ Régua de 30 cm;

✓ Tesoura.

● Procedimentos para a produção:
✓ Para fazer o triângulo maior, corte dois pedaços de 21 cm da fita dupla

face e um pedaço de 25 cm;

✓ Cole as tiras de fita dupla face sobre a superfície da bola de vinil, de

maneira a formar um triângulo, conforme ilustrado na Figura 6;

✓ Certifique a aderência das tiras de fita na superfície da bola;

Figura 6: Ilustração da figura geométrica sobre a superfície da bola de vinil.

Fonte: Autor.

✓ Para fazer um triângulo menor, corte 2 pedaços de 10 cm da fita dupla

face e um de 14 cm;

✓ Repita os procedimentos anteriores;

● Procedimentos para utilização do recurso didático:
✓ O professor deve propor aos alunos que adotem procedimentos para

comparar os ângulos internos do triângulo maior com o do menor;

✓ Após as medidas, os alunos deverão ser levados a perceber que no

triângulo maior os ângulos internos são todos próximos de 90°, somando
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mais de 180°, enquanto que o somatório dos ângulos internos do menor

se aproxima de 180°;

✓ Ao término desse processo, o professor deve dialogar com os estudantes

sobre a constatação de que quanto maior o tamanho do triângulo fixado

em uma esfera, mais a soma se aproxima de 270° e quanto menor o

triângulo, mais este se aproxima de um plano (soma dos ângulos internos

de 180°).


