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Resumo

Um dos maiores problemas levantados nos últimos anos para o ensino
de Física no nível Médio é a defasagem dos conteúdos apresentados aos
jovens em relação à vanguarda da pesquisa acadêmica, o que contribui para
uma forte alienação dos cidadãos comuns em relação à importância dessas
pesquisas.
Nesse ponto, vale ressaltar que a responsabilidade

pela formação

atualizada do cidadão não deveria recair exclusivamente sobre a escola básica,
mas ainda são escassos no país os centros de divulgação científica, enquanto
que a cultura da formação continuada e humanista é pouco incentivada.
Por outro lado, é comum que os debates sobre ensino de Física
Moderna e Contemporânea para o Ensino Médio se resumam a alertar sobre a
necessidade da inclusão efetiva desses conteúdos na formação dos alunos e,
com algum esforço, na elaboração de propostas teóricas de abordagem desses
temas em sala de aula, muita das quais impraticáveis.
Assim, este trabalho tem como objetivo oferecer uma transposição
didática minimamente consistente para o ensino de Relatividade Especial e
matematicamente simplificada, sem, contudo, perder a propriedade dessa
linguagem tão indispensável para a Física.
Também, mais que uma simples proposta teórica de aplicação prática,
essa transposição didática foi testada satisfatoriamente em sala de aula
durante todo esse ano de 2013, para alunos do 1 9 ano do Ensino Médio de
uma escola particular na periferia da cidade do Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO
Um dos maiores problemas levantados nos últimos anos para o ensino
de Física no Brasil e no exterior, é a defasagem dos conteúdos apresentados
aos alunos em relação à vanguarda da pesquisa acadêmica, o que contribui
para a alienação da sociedade e de seus governantes em relação
à
J
importância estratégica
dessas pesquisas.
"
Há alguns meses circulou pelas redes sociais brasileiras e em sítios da
Internet notícias sobre a construção do Sírius, o novo acelerador de elétrons
projetado pelo Laboratório Nacional de Luz Síncrotron em Campinas-SP, e
muitos debatedores criticaram o alto investimento no projeto alegando,
pasmem, que esse dinheiro deveria ser investido em saúde e em educação [2j.
Esse fato demonstrou claramente que as pessoas comuns não sabem
minimamente qual a função da luz síncrotron e nem imaginam qual a aplicação
dessa tecnologia nas pesquisas biológicas e médicas, além do auxílio à própria
formação de cientistas e profissionais da educação
' superior e básica.
Outra demonstração de alienação da população em relação às
pesquisas científicas, e não só aqui no Brasil, é a popularidade

de

pseudociências e misticismos que se apoiam arbitrariamente em termos da
Física moderna como, por exemplo, no livro "A Cura Quântica"

[3]

escrito pelo

médico indiano, radicado estadunidense, Deepak Chopra.
Por sinal, os fenômenos quânticos despertam muita especulação nos
meios pseudocientíficos e constituem um excelente marketing para vende,' tais
idéias ao público leigo, como no documentário "What the Bleep Do We Know!?"
(o título em português é "Quem Somos Nós?"), de 2004, em que os autores
tentam conectar, a qualquer

custo, neurociência e física quântica à

espiritualidade, cometendo graves erros conceituais [4].
Mais um exemplo de má interpretação da Física e que gerou distorções
conceituais graves para o público foi a criação da alcunha "partícula de Deus"
para o bóson de Higgs, o que gerou notícias e debates sensacionalistas e
descabidos na mídia brasileira e estrangeira, principalmente após a divulgação

'

da possível descoberta desta partícula pelos pesquisadores do LHC, e que
fizeram um desserviço à popularização da Ciência.
Neste trabalho, iremos adotar a expressão Física Clássica para nos
referirmos ao conhecimento produzido do início do século XVII até o final do
século XIX, enquanto que a expressão Física Moderna, conforme propõe
Dominguini, Maximiano e Cardoso

[bl

, será adotada para as descobertas e

teorias desenvolvidas entre o início do século XX e o final da Segunda Guerra
Mundial. Já a expressão Física Contemporânea, considerando o mesmo autor,
será usada para as descobertas e teorias no pós-guerra até os dias atuais.
Assim, esse tipo de alienação se deve, em partes, à defasagem do
ensino de Física nas escolas, já que o currículo dessa disciplina não se
atualizou muito desde o final do século XIX, o que pode ser observado pela
tradicional divisão dos conteúdos apresentados pelos livros didáticos, ou seja,
Mecânica, Termologia, Ondulatória, Óptica e Eletromagnetismo.
Essa defasagem vai de encontro à Lei de Diretrizes e Bases da
Educação atual que propõe, por exemplo, o destaque à educação tecnológica
básica, a compreensão do significado da Ciência e o domínio dos princípios
científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, como bem
frisado por Ostermann e Ricci [6] .
Já os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem que a organização e
o tratamento de conteúdos ministrados na educação básica devem estar
vinculados ao cotidiano do aluno, acarretando a necessidade da atualização
desses conteúdos a fim de promover uma inserção adequada dos jovens na
sociedade contemporânea.
Portanto, há na legislação brasileira atual uma tendência de promover
uma atualização curricular com o intuito não só de um ensino propedêutico e
focado na formação profissional, como também um ensino humanista que
permita ao cidadão compreender amplamente o papel da Ciência na
sociedade.
Essa legislação, por sinal, cria um desafio especialmente ao ensino de
Física, pois o domínio dos fundamentos da Física Clássica abordados

tradicionalmente no Ensino Médio é essencial para os alunos que seguirão
carreira científica ou tecnológica, enquanto que os fundamentos de Física
Moderna e Contemporânea se tornam essenciais para a compreensão do
cidadão independente de sua área profissional.
Claro que a responsabilidade pela formação atualizada do cidadão não
recai exclusivamente sobre a escola básica, mas ainda são escassos no país
os centros de divulgação científica, enquanto que a cultura da formação
continuada e humanista é pouco incentivada.
Vale ressaltar que os conteúdos de Física Moderna e Contemporânea
não só permitem aos futuros cidadãos entenderem resumidamente a motivação
das pesquisas científicas atuais e que povoam as notícias dos mais variados
meios de comunicação, como também suscita um forte debate em sala de aula
em relação a temas menos práticos como viagens no tempo e teletransporte, já
que é notório o interesse de muitos alunos pela ficção científica e pelo que é
extraordinário.
Nesse ponto, os jovens têm tendências a não aceitarem conteúdos
singelos e práticos e se sentirem entediados com exemplos corriqueiros como
um automóvel se movendo numa estrada. Os adolescentes, em geral, não
possuem as mesmas preocupações cotidianas dos adultos e se sentem
atraídos pelo diferente e pelo novo.
Entrementes, a forma com que os conteúdos são expostos aos alunos
da educação básica também é uma recorrente fonte de debate nos meios
acadêmicos, principalmente em relação à estreita relação entre a Física e a
Matemática, como, por exemplo, comenta Pietrocola ['']. Nesse aspecto, a
tradicional matematização da Física, que tem um enfoque introdutório para o
nível superior, é contrastada com uma abordagem prioritariamente conceituai e
focada na compreensão filosófica e social dessa Ciência
Assim, um outro desafio ao ensino de Física Moderna e Contemporânea
no Ensino Médio é garantir a consistência conceituai na exposição dos
conteúdos sem abrir mão de um formalismo matemático, que deve, porém, ser
acessível ao estágio intelectual do aluno.

A consistência do ensino desse tipo de conteúdo esbarra em dois
problemas principais. O primeiro é a carência na formação profissional dos
professores, como apontam Groch e Bezerra [8J, que é focada primordialmente
na Física Clássica, e o segundo reside nas muitas dificuldades pedagógicas
encontradas no dia-a-dia escolar, como, por exemplo, a falta de horas-aula
necessárias para, além do conteúdo tradicional, ensinar também conteúdos
mais modernos e avançados.
Já em relação ao formalismo matemático, um dos principais argumentos
contrários à exposição dos conteúdos mais atuais de Física é justamente que
esses conteúdos exigem uma matemática avançada e distante do estágio
cognitivo da grande maioria dos adolescentes, o que não deixa de ser um
argumento pertinente.
Nesse contexto, deve haver um engajamento especial por parte dos
docentes no sentido de criar transposições didáticas acessíveis aos alunos do
Ensino Médio, o que exige tempo, disposição e criatividade do profissional,
além de maior maturidade por parte dos estudantes.
Há alguns anos surgiu uma tendência de inversão do currículo de Física
em que a Termologia e a Óptica Geométrica passaram a integrar o currículo da
1 a série do Ensino Médio em algumas escolas, enquanto que a Mecânica
passou a ser estudada na 2- série sob o argumento de que os fenômenos
ópticos e termológicos são mais acessíveis aos alunos e possuem uma
matemática mais simplificada.
De fato, o estudo da Óptica Geométrica constitui uma seqüência intuitiva
ao estudo de Geometria do Ensino Fundamental, além de ser historicamente
muito anterior à Mecânica, enquanto que a Termologia permite uma boa
interdisciplinaridade com o estudo de funções proposto pela Matemática
durante o 1 e ano.
Já os defensores do currículo tradicional, porém, apontam a inviabilidade
dessa reorganização curricular alegando que é impossível discutir conceitos
como velocidade da luz, pressão e energia sem um conhecimento prévio de
Mecânica.

Por outro lado, iremos contestar esse argumento da inviabilidade contraargumentando que a exposição dos conteúdos de Física não precisa seguir a
lógica linear e compartimentada e os pré-requisitos tradicionais, como também
concordam Azevedo e Pietrocola
Calorimetria

e

Dilatação

[9j

Térmica

, em que os estudos de Termometria,
devam

imediatamente

culminar

na

Termodinâmica, enquanto que se deva fazer uma ligação imediata entre Óptica
Geométrica e Óptica Física.
Por sinal, o currículo tradicional não deve ser considerado um saber
intrínseco do ser humano, nem sob o aspecto genético de Piaget e nem sob o
aspecto plástico de Vygotsky, mas sim artificial por ignorar a não linearidade do
desenvolvimento histórico da Ciência e da própria cognição humana, além de
ser primordialmente voltado para a memorização.
Assim, talvez essa inversão no currículo seja mais consoante com o
ensino de Física Moderna e Contemporânea, pois permite que os alunos
adquiram

logo nos primeiros bimestres do Ensino Médio

uma maior

familíaridade com o formalismo matemático da Física e permita que eles se
aventurem em conceitos mais complexos a partir do final do 1 Q ano ou mesmo
no início do 2- ano.
Outrossim, em 2012 a Secretaria de Estado de Educação do Rio de
Janeiro í10] incorporou temas mais modernos no currículo mínimo de Física do
Ensino Médio com um enfoque prioritariamente conceituai, a pesar de alegar
que a linguagem matemática é fundamental.
Esse currículo propõe uma seqüência criativa, mesmo que ainda
mantenha a linearidade, para o ensino de Física no 1 e ano do Ensino Médio,
em que os conteúdos tradicionais de Cosmologia, Cinemática e Dinâmica são
ensinados no primeiro e no segundo bimestre, enquanto que a Relatividade
Geral e Restrita é abordada no terceiro bimestre como continuação histórica da
visão cosmológica da humanidade.
Já no 2- ano do Ensino Médio, o foco principal é a Termologia, o estudo
da conservação e transformação de Energia e as usinas de produção de
eletricidade. Nesse ponto, no 49 bimestre novamente a Física Moderna é

invocada com a discussão sobre usinas termonucleares, reações de fissão e
fusão nuclear e radioatividade.
No 3- ano do Ensino Médio o foco é o estudo do eletromagnetismo e da
mecânica ondulatória, que oferecem argumentos para introduzir, no 4bimestre, o estudo da natureza da luz e os princípios da velha Mecânica
Quântica.
Vale frisar que a idéia proposta pela Secretaria de Educação do Rio de
Janeiro constitui a vanguarda da inclusão da Física Moderna e Contemporânea
no currículo do Ensino Médio, mas ao mesmo tempo foi precipitada por não
dispor no mercado editorial de material didático adequado a essa proposta, já
que a transposição didática dos temas científicos mais atuais ainda deixa a
desejar, pelo menos nos livros didáticos aprovados pelo PNLD 2012 do MEC.
Essa precipitação exige improvisos por parte dos professores da rede, já
que a falta de material didático adequado e a falta de qualificação profissional
nesse âmbito acabam por promover uma abordagem superficial e puramente
conceituai dos conteúdos.
Não que o ensino de conceitos seja irrelevante na Física, mesmo porque
eles são fundamentais na formação humanista do cidadão e também para um
ensino propedêutico, mas a carência da linguagem matemática afeta
diretamente este ensino preparatório para os níveis superiores da educação.
Destarte, este trabalho, em sua primeira parte, tem como objetivo
oferecer uma transposição didática minimamente consistente para o ensino de
Relatividade Especial e matematicamente simplificada em comparação à
abordagem tradicional, sem, contudo, perder a propriedade e o formalismo
dessa linguagem tão indispensável para a Física. Já na segunda parte, iremos
discutir sobre a adaptação e a aplicação dessa transposição em um
experimento real em sala de aula durante este ano de 2013.

CAPITULO I: ABORDAGEM TEÓRICA
INTRODUÇÃO
O objetivo desta seção não é substituir o formalismo usual da
Relatividade, mas sim oferecer uma possibilidade de transposição didática
focada no desenho e na representação gráfica, adequando essa área da Física
para o Ensino Médio.
Para isso, focaremos principalmente no uso da Geometria euclidiana,
previamente aprendida pelos alunos no Ensino Fundamental, e da Geometria
Analítica ensinada concomitantemente a eles no Ensino Médio. Também, se for
mister o uso do Cálculo Diferencial e Integral em algumas deduções, a
abordagem com os alunos deve ignorar tais deduções e se preocupar com os
resultados, principalmente gráficos, e suas discussões conceituais.
O ponto de partida para o estudo da Relatividade é a discussão sobre a
relação entre intervalos de tempo medidos por observadores diferentes.
Segundo a Mecânica newtoniana, o intervalo de tempo medido por dois
observadores deveria ser o mesmo, salvo ajustes de calendário e unidades de
medida, independente do referencial e da velocidade de cada um deles.

Figura 1: Visão esquemática do pulso laser.

No entanto, a partir do final do século XIX, o estudo da propagação das
ondas luminosas indicou que esse postulado de Newton não atendia
suficientemente aos novos fenômenos observados.
Assim, Albert Einstein, em artigo publicado em 1905 [11J , apresentou um
experimento mental bastante conclusivo, que derruba o postulado de Newton e
oferece um meio algébrico de relacionar o intervalo de tempo medido por dois
observadores em movimento relativo.
Como adaptação desse experimento mental, imaginemos um trem que
se move retilineamente e com velocidade constante. Dentro do trem há um
observador S'em repouso em relação ao veículo e do lado de fora, ao lado da
linha férrea, há um observador S em repouso em relação ao solo.
Em um determinado instante, um laser situado no chão do trem dispara
um feixe luminoso que alcança o teto do veículo e é absorvido por este. A
Figura 1 mostra, em termos de intervalos, a trajetória do feixe luminoso visto
pelo observador S, sendo AJC a direção de movimento do trem, Ay a direção
normal ao chão desse veículo e Ar o intervalo de tempo entre a emissão do
feixe e sua absorção, que chamaremos de tempo exterior.
Assim, supondo a velocidade da luz no vácuo, c, constante para todos
os referenciais inerciais, a distância percorrida pelo feixe no referencial de S
será cAf, enquanto o trem se desloca vAf, em que v é a velocidade do trem
em relação ao solo.
Por outro lado, o observador S'vê uma trajetória perpendicular ao chão,
grosseiramente representada pela reta pontilhada na Figura 1. Assim, a
distância percorrida pelo feixe no referencial de S' é cAr, em que Ar é o
intervalo de tempo medido pelo observador que se move junto com o trem.
Esse tempo será denominado tempo próprio.
Note que, a partir do triângulo retângulo formado na figura, podemos
relacionar o tempo próprio ao tempo exterior como:
c Ar = uAt,

(1)

Em que w:=Vc 2 ~v 2 , ou simplesmente o inverso do fator de Lorentz
multiplicado pela velocidade da luz no vácuo. Passaremos a denominar «
como covelocidade.

1.1. REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA
A partir do experimento mental discutido acima podemos construir uma
representação geométrica que relaciona diretamente o espaço e o tempo, a fim
de facilitar a compreensão dos alunos, que ainda dependem fortemente de
representações concretas.

No entanto, tentaremos uma

representação

diferente da minkowskiana usual, visando obter um formalismo compatível com
a geometria euclidiana.
Também, vamos estudar o movimento que depende unicamente de uma
dimensão espacial, o que simplifica esta exposição teórica, com o intuito de
representar

geometricamente

as

conseqüências

mais

imediatas

da

Relatividade Especial.
Continuando com o estudo de intervalos, iremos definir o deslocamento
espacial, Ax, como o eixo das ordenadas e o intervalo de tempo próprio
multiplicado pela velocidade da luz no vácuo, cAr, como o eixo das abscissas,
formando, assim, o diagrama apresentado na Figura 2.

A

c AT

u At
Figura 2: Relação entre intervalos.

O ponto A representa a localização do corpo no diagrama em relação à
variação da posição e do tempo próprio. Também podemos localizar este corpo
usando como parâmetro o intervalo de tempo exterior, como mostra a Figura 2,
em que cAr representa a distância entre o ponto O e o ponto A.

Ax

Ax

c At A

A

vAt.
O

*cAt

O

Figura 3: Limite clássico.

Figura 4: corpo à velocidade da luz.

Um ponto importante é o estudo do limite de velocidade em que o corpo
se movimenta segundo a relatividade clássica, ou seja, quando a velocidade for
muito menor que a velocidade da luz no vácuo. Nestas condições, a partir da
Equação (1), temos que Ar ~ At como mostra a Figura 3.
Outro ponto importante é o aspecto gráfico do movimento do corpo
quando sua velocidade for igual à velocidade da luz no vácuo, como mostra a
Figura 4.

1.2. MOVIMENTO DE DOIS CORPOS
Dando continuidade ao estudo da cinemática, podemos comparar o
movimento de dois corpos, o primeiro com velocidade VA e o segundo com
velocidade v fl . Note que esse estudo também poderia ser feito com um corpo,
apenas, visto por observadores com velocidade diferentes.
Os pontos A e B na Figura 5 mostram a posição gráfica dos dois corpos,
levando-se em consideração um mesmo intervalo de tempo próprio. Essa

10

escolha não significa que A e B sejam eventos simultâneos se observados por
um observador em repouso e exterior ao movimento dos corpos.
Como as trajetórias no gráfico estão diretamente associadas ao tempo
exterior, podemos descobrir em quais pontos estão os eventos simultâneos a A
e a B. Assim, como mostra a Figura 6, o ponto P é simultâneo a A e o ponto Q
é simultâneo a B.

Ax

\A

•>CÂT

cAT

O
Figura 6: Pontos de simu/tane/dade.

Figura 5: Movimento de dois corpos..

Note que os pontos P e Q foram encontrados pelo cruzamento das retas
com duas circunferências centradas no ponto O, a primeira com raio igual a
cAtB e a segunda com raio igual a cAtA.
Nestas condições, obtemos geometricamente a partir da Figura 5 o
invariante de Lorentz:
c 2 A? /1 2 -Ax/ = ,

(2)

cujas soluções são dadas pelas transformações de Lorentz:
J
C

B

aC

_1
A

v T, —
V ,
iAVA.
— — (1 A
L\J\.

a

e
17v/\
'-•*tI

A \/

,

a
1

(3)

a
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em que M é a covelocidade relativa entre os dois corpos, a := — , v é a
c
velocidade relativa entre eles e /?:=-.
c
A partir das transformações de Lorentz é possível definir uma relação
entre as velocidades:
(4)

e uma relação entre as covelocidades:

u= "*"B

.

(5)

1.3. RELATIVIDADE DA SIMULTANEIDADE
Como vimos na seção anterior, o movimento dos corpos e a constância
da velocidade da luz no vácuo induzem a um resultado pouco intuitivo em que
dois eventos podem ser simultâneos para um referencial, mas não para outro.
Isso afeta diretamente as medidas de distâncias, já que elas dependem da
simultaneidade delas.
Retomando o experimento mental de Einstein adaptado, vamos supor
agora que o trem irá atravessar um túnel cujo comprimento Ax é medido no
referencial em repouso em relação ao solo, que chamaremos de comprimento
próprio.
Se o observador dentro do trem quiser medir esse comprimento, será
necessário um experimento simultâneo no referencial em movimento e que
meça a posição das extremidades do túnel. Note que, a priori, nada sabemos
realmente sobre o resultado desse experimento.
Assim, levando-se em consideração a simultaneidade das medidas no
referencial em movimento e a Equação (2), o invariante de Lorentz que
expressa essa situação é:
7 *

9

,

T

* v-9

c Aí - AJC" =-Aç ,

//--\

(6)
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em que A<f é o comprimento medido pelo observador dentro do trem. Note que
uma conseqüência imediata dessa expressão é a não simultaneidade das
medidas em relação ao referencial em repouso. Em termos geométricos, a
Figura 7 representa graficamente essa situação.

Figura 7: Contração espacial.

Como os instantes de tempo das medidas no referencial em repouso
não são simultâneos, não faz sentido usar esses dados para definir o
comprimento Ax. Então, esse comprimento deve ser conhecido a priori, não
sofrendo qualquer alteração.
Nessas circunstâncias, a partir da Equação (6) encontrada acima e
respeitando a constância do comprimento próprio, temos pelas transformações
de Lorentz que:

que é conhecida como contração espacial ou contração de Lorentz-Fitzgerald,
como nos mostra Barros eía/ [12] .
É importante notar que a contração espacial é uma conseqüência das
transformações de Lorentz e não uma lei geral de transformação de medidas
de comprimento, o que indica que o próprio conceito de comprimento não é
universal.
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Finalmente, também a partir da Equação (6), podemos associar
graficamente a contração espacial como uma rotação como mostra a Figura 7.

1.4. MAPA DO ESPAÇO-TEMPO
Nosso

estudo,

até agora, foi inteiramente baseado

na relação

geométrica entre intervalos, o que facilitou a discussão. No entanto, o objetivo
desta seção é ir além e discutir uma representação

quadridimensional

minimamente consistente e que possa ser apresentada para os alunos do
Ensino Médio.
Nesse ínterim, iremos postular que existe uma quarta dimensão espacial
w e que ela pode ser percebida indiretamente pelos sentidos a partir da
contagem do tempo próprio, como propõe Montanus

[131

, de um fenômeno, ou

mesmo pela contagem de tempo exterior a esse fenômeno. Assim, inicialmente
temos que:
Aiv := cAr - «Aí,

(8)

desde que a velocidade seja constante.
É interessante ressaltar que qualquer premissa, postulado ou axioma
recai em uma verdade arbitrária, consensual e indemonstrável, o que constitui
um frágil alicerce para qualquer teoria. Então, esse postulado da dimensão w é
conveniente ao formalismo matemático almejado neste trabalho, pois se
assemelha ao gráfico da função da posição em função do tempo.

Como vimos na Figura 3, o limite para baixas velocidades faz com que
Ar se aproxime muito a Ar, o que nos permite considerar esse gráfico tende
ao gráfico da posição em função do tempo a menos da constante da
velocidade da luz no vácuo.
Outrossim, a introdução de uma quarta dimensão espacial e a definição
dos referenciais nessas quatro dimensões permite que façamos um gráfico
com aspecto realístico, a qual chamaremos de mapa do espaço-tempo.
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No entanto, como vimos em seções anteriores, a representação gráfica
dos intervalos nos leva a situações não intuitivas em que determinados
fenômenos podem ser simultâneos em um referencial inercial, mas não em
outro. Assim, para que o mapa tenha um mínimo de caráter realístico é
necessário considerar que o encontro, ou colisão, entre dois corpos em
movimento retilíneo e uniforme deva ser o melhor ponto de sincronia entre os
relógios em movimento.

Figura 8: Encontro de duas partículas.

Figura 9: movimento do corpo extenso.

Isso nos leva à situação ilustrada na Figura 8, em que o ponto P
representa o lugar geométrico sincronizado no espaço-tempo da colisão entre
os dois corpos com movimento retilíneo e uniforme.
Para uma melhor compreensão dessa figura, vamos supor dois píons se
movendo na mesma direção e no mesmo sentido, mas com velocidades
diferentes, estando o mais lento à frente do mais rápido. Vamos supor que
esse experimento é feito de tal forma que o encontro entre os píons se dá no
instante exato em que eles espontaneamente decaem (sincronização).
Se considerarmos que os píons tenham uma vida de mesma duração e
que o referencial no tempo próprio seja exatamente o nascimento deles, então
os pontos A e B marcam o nascimento desses píons e o ponto P marca o ponto
de encontro e aniquilamento deles.
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No entanto, os pontos A e B não são simultâneos em relação ao
observador do laboratório, em repouso, que usamos como referencial O.
Assim, devido à dilatação temporal, no instante de tempo exterior em que o
píon mais lento nascia, o píon mais rápido já havia sido criado e já ocupava as
coordenadas do ponto Q, como mostra a Figura 8.
Note que mais uma vez dispomos de uma circunferência para localizar
os pontos simultaneidade na trajetória dos corpos, mas dessa vez colocamos
seu centro no ponto de sincronização P e não no referencial O. Ao contrário da
Figura 6 em que as origens dos intervalos são omitidas, a construção de um
mapa deve levar em conta essas origens.
Nessas circunstâncias, o referencial O não necessariamente precisa ser
o ponto de sincronização, pois este pode estar num futuro ou num passado
dependendo da conveniência do problema a ser resolvido. Por outro lado, o
ponto P é importante para a definição da simultaneidade também no referencial
em repouso, cujo tempo exterior não é primordialmente representado no mapa
do espaço-tempo definido neste trabalho, aparecendo de forma coadjuvante na
forma de intervalo.
A partir da capacidade

de definir geometricamente os pontos

simultâneos nas trajetórias dos corpos, podemos representar no mapa também
a trajetória dos corpos extensos, como mostra a Figura 9.
Os corpos extensos podem ser entendidos como uma coleção discreta
de partículas, então iremos considerar apenas o movimento das extremidades
de uma barra como partículas independentes, mas que compartilham a mesma
velocidade e, por isso, partilham um mesmo referencial inercial.
Assim, sabendo que a simultaneidade ocorre entre pontos situados
numa mesma circunferência centrada no ponto de encontro entre as trajetórias
e supondo que essas trajetórias são paralelas, ou seja, que elas se cruzam no
"infinito", então os pontos simultâneos A e B são encontrados pela transversal
perpendicular às trajetórias, como mostra a Figura 9.
Esta interpretação geométrica também pode ser trabalhada com maior
propriedade a partir do debate iniciado na seção 2.3, em que a contração
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espacial pode ser estudada como a translação até um ponto A seguida de uma
rotação.
Uma vez que não há movimento relativo entre as extremidades e elas
são medidas simultaneamente, podemos encontrar o valor do comprimento
contraído, AC , da barra.

1.5. METATAQUISSIA
Dando prosseguimento ao estudo dos efeitos relativísticos a partir de
uma interpretação geométrica, iremos abordar nesta seção uma discussão
sobre o conceito de aceleração, seguindo a tradicional seqüência de estudo da
Física do Ensino Médio.
Um dos maiores problemas no estudo dos referenciais não-inerciais em
Mecânica Clássica é o surgimento de forças fictícias causadas

pela

transmissão não instantânea da força externa a todos os corpos que compõem
o sistema.
Esse problema foi compreendido por Einstein quando concebeu o
Princípio da Equivalência, que supõe que somente a gravidade tem aplicação
universal sobre as partículas que compõem o sistema, permitindo a um
observador dentro de uma nave em queda livre ter a sensação de gravidade
zero.
Porém, o uso de transformações entre referenciais acelerados,
principalmente no que tange à Relatividade Geral, requer uma matemática
muito sofisticada, o que constitui um severo impedimento a sua aplicação aos
alunos do nível médio. Assim, na prática em sala de aula, é prudente contornar
essa situação privilegiando os referenciais inerciais em detrimento dos nãoinerciais.
Outrossim, como o interesse deste trabalho é atribuir um fundamento
geométrico minimamente consistente à Relatividade, iremos fazer uso do
cálculo diferencial e integral nesta seção, apesar dessa ferramenta formal ter
sido quase totalmente abolida do Ensino Médio.
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Apesar dos alunos não estudarem o formalismo do cálculo, essa
discussão pode ser abordada de forma mais fundamental usando geometria
básica (tangentes e áreas), o que depende das habilidades do profissional
docente, da manutenção de uma comunicação didática entre a Física e a
Matemática, do tempo disponível e do próprio perfil dos alunos.
Porém, na prática, o que ocorre normalmente no estudo de Cinemática
em sala de aula é a omissão das deduções matemáticas e o uso direto dos
resultados, como "fórmulas" prontas, o que nos obriga a repensar a forma com
que esse conteúdo é apresentado aos alunos.
Em princípio, iremos generalizar a Equação (8) para situações que
existem velocidades variáveis e escrever a covelocidade como a taxa de
variação da coordenada w em relação ao tempo exterior, ou seja:

u = —.

(9)

*
Por sua vez, a trajetória de um corpo descrita no mapa do espaço-tempo

^
"""

pode ser estudada a partir da taxa de variação dessa curva, como fazemos de

"

maneira análoga para o gráfico clássico da posição em função do tempo.

^

Então, sabendo que v = — e usando a Equação (9), podemos definir

dt

graficamente a taxa de variação, q, como:

^=-,
aw u

.m
._;

do)

Neste trabalho iremos nomear a grandeza q simplesmente como

*
:
^

celeridade.
No caso do movimento retilíneo e uniforme estudado até agora, a

•

celeridade do corpo permanece constante, o que não é uma situação geral.
Assim, iremos definir por conveniência a taxa de variação, b, da celeridade em

':_

relação à coordenada w como:

m

que iremos denominar aceleração própria ou metataquissia.
Dessa forma, resolvendo a Equação (11) a partir da Equação (10),
usando a definição usual de aceleração como a = — e levando-se em

dt

consideração um movimento em apenas uma dimensão espacial, obtemos:

b = ^a.

(12)

1.6. MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO
Uma vez abordado o equivalente gráfico à aceleração no mapa do
espaço-tempo, podemos discutir sobre o movimento retilíneo uniformemente
variável, o que constitui uma seqüência natural de estudo no Ensino Médio.
Note que não podemos, ao contrário do caso clássico, afirmar a príori
que a velocidade varia linearmente com o tempo, pois isso em algum momento
produziria uma velocidade acima da velocidade da luz no vácuo.
Assim, para contornar esse problema, iremos expandir o conceito de
movimento uniformemente variado e defini-lo como uma variação a uma taxa
constante da celeridade, ou seja, que possui metataquissia constante.
Nesse caso, não é difícil mostrar a partir das Equações (10) e (11) as
funções da celeridade e da posição, respectivamente, em relação à
coordenada w,
[q = qQ + bw

(13)

Note que essas equações são muito parecidas com as tradicionais
funções horárias da velocidade e da posição e, de fato, recaem a elas no limite
em que a velocidade tende a zero.
Também, é útil observar que a equação da posição em função da
coordenada w também forma a figura de uma parábola no mapa do espaçotempo.
19

1.7. OUTRAS POSSIBILIDADES DE MOVIMENTO
Nesta seção iremos explorar brevemente algumas possibilidades de
movimento descritos na forma polar, ou seja, a partir da relação trigonométrica
entre a velocidade e a covelocidade temos que v = cs'm0 e u = ccos9, o que
implica, imediatamente, em:
q = tan0,

(14)

o qual B é o ângulo formado pela reta tangente à curva e a abscissa do mapa.
Nesse ponto, para esta pequena exposição teórica, iremos propor duas
possibilidades imediatas para a celeridade em relação ao tempo. A primeira é
considerar que o ângulo 6 varia uniformemente em função do tempo exterior,
ou seja:
ç = tan(0 0 +tuf)>

(15)

em que 6Q é o ângulo inicial e co é uma velocidade angular arbitrária. Essa
configuração implica nas equações paramétricas:
f x = -eco"1 cos((90 + cot)
l[w = coj i s'm(6
í +ü)t)\ •
0

^

'

Essa possibilidade, porém, corresponde a uma estranha trajetória
circular no mapa do espaço-tempo, o que poderia sugerir uma possibilidade
teórica de viagens ao passado, pelo menos de forma aparente, já que o tempo
exterior medido pelo relógio do observador em repouso, que é o referencial
privilegiado, continuaria prosseguindo sem qualquer alteração enquanto o
corpo em movimento oscilaria em relação a seu tempo próprio.
Essa estranha situação permite abordar com aos alunos mais um debate
histórico da Relatividade, ou seja, a discussão do Paradoxo Causai, levantado
por Einstein em resposta às curvas fechadas tipo-tempo propostas por Kurt
Gódel, como bem explanado por Peres [ ' 4] .
A segunda possibilidade, por sua vez, é quando a celeridade varia
uniformemente em relação ao tempo próprio (coordenada w), ou seja:
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= tan(/9 0 +kw),

(17)

com 0 0 =arctan — e fe = —, em que v0 é a velocidade inicial, e «0 é a
covelocidade inicial e a é a aceleração.
Nesse caso, considerando a definição da Equação (10) e integrando em
w a Equação (17), podemos encontrar a equação do movimento:
= x0 + — In sec((90 + kw)\,

(18)

K.

como mostra a Figura 10 para x0,00 = 0.

X

S~f f\/<

_____

__

___

Figura 10: Movimento com 8 linearmente em função de w.

Nessas condições, não é difícil mostrar que o intervalo de tempo
exterior, Ar, para acelerar o corpo até a velocidade da luz no vácuo tende a
infinito, já que a trajetória é assintótica.
Também, essa segunda possibilidade nos leva ao limite para baixas
velocidades em que q = tãn(60+kw)»-(v0+at}. Como nesse limite u~c,
c

expandindo em série a Equação (18), obtemos novamente a equação horária
da posição do movimento uniformemente variado: x = x0 +v0t + — t2.
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Finalmente, quando temos referenciais não inerciais, temos que ter
cuidado quando consideramos o movimento de vários corpos, pois o
cruzamento das trajetórias só pode ser convenientemente sincronizado uma
vez. Isso implica que um cruzamento posterior não manteria a paridade entre o
instante próprio e o instante exterior.

1.8. O PARADOXO DOS GÊMEOS
A discussão das seções anteriores, que introduziu o conceito de
aceleração na Relatividade com o cuidado de analisá-la a partir de um
referencial inercial, nos permite minimamente debater uma das situações
hipotéticas mais consagradas dessa teoria: o Paradoxo dos Gêmeos.
Nessa situação hipotética, a viagem de um dos irmãos em uma nave
com velocidade comparável à da luz no vácuo implicaria que esse irmão
viajante reencontraria o outro, que ficou no referencial em repouso, mais velho
que a si próprio. Por outro lado, como as Transformações de Lorentz são
simétricas, o irmão que ficou no referencial em repouso também reencontraria
o primeiro mais velho que a si próprio, o que nos leva a um paradoxo.
No

entanto,

esse

paradoxo

só

acontece

Transformações de Lorentz, como ressalta Falciano

pelo
l1b]

mau

uso

das

, que só são válidas

quando o corpo em movimento não muda de referencial inercial ao longo do
tempo.
Assim,

suponhamos

que

os

irmãos

gêmeos

foram

separados

imediatamente após seu nascimento, sendo o primeiro deixado no referencial
em repouso e o segundo posto em uma nave que viaja a velocidades
comparáveis à da luz no vácuo. Na Figura 11, o ponto O representa a posição
e o instante sincronizado do nascimento dos gêmeos.
A nave onde viaja o segundo irmão parte do repouso e é acelerada
bruscamente atingindo quase instantaneamente uma velocidade constante, v.
Essa velocidade permanece constante até o ponto P, onde sofre uma segunda
aceleração acentuada que muda o sentido do movimento da nave e a coloca
em uma outra velocidade constante, -v. Por fim, ao chegar no ponto B, a nave
sofre uma terceira aceleração brusca e volta ao repouso.
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x
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A
O

B

Figura 11: Trajetórias dos gêmeos.

Como vimos nas seções anteriores, o comprimento da trajetória descrita
no mapa nos permite calcular o tempo exterior associado ao movimento da
nave do irmão viajante que, nesse caso específico, corresponde exatamente ao
tempo medido pelo irmão que permaneceu no referencial em repouso. Vale
ressaltar que o tempo exterior para este irmão é congruente a seu tempo
próprio.
Assim, se os dois irmãos voltam a se encontrar após o regresso da
nave, os tempos exteriores de ambos deve ser o mesmo, mas inevitavelmente
seus tempos próprios não o são, como mostra a Figura 11. Nessa figura o
ponto B representa o instante próprio do irmão viajante e A representa o
instante próprio do irmão que permaneceu no referencial em repouso.

1.9. MOMENTO LINEAR E DINÂMICA
Comumente o momento relativístico é deduzido a partir da idéia inicial
de Einstein de que todas as leis fundamentais da Física devem ser covariantes
sob Transformações de Lorentz. Esse postulado,

por outro lado, foi

posteriormente desmentido pelo próprio Einstein com a Relatividade Geral ao
admitir geometrias curvas para o espaço-tempo.

Assim, nesta seção

procuraremos uma forma alternativa e geometricamente consoante com o
modelo proposto neste trabalho.
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Na Mecânica Newtoniana, o momento linear é definido como a
multiplicação entre a massa inercial e a velocidade do corpo, sendo essa, por
sua vez, definida como a taxa de variação da posição no espaço pelo tempo, o
que nos leva a interpretar geometricamente a velocidade como o coeficiente da
reta tangente à curva num gráfico posição i/ersustempo.
Nesse sentido, o mapa do espaço-tempo definido neste trabalho recai
quase nesse tipo de gráfico clássico, no limite em que v «c, a não ser pela
existência do fator c que multiplica o tempo. Então, adotando uma interpretação
geométrica, iremos definir o momento relativístico para uma dimensão espacial
a partir da Equação (10) como:
V

pK—mcq = mc—,
u

(19)

que é exatamente a expressão relativística usual, lembrando que — = y , ou

u

seja, o fator de Lorentz.
Finalmente, podemos definir a força relativística também para uma
dimensão espacial a partir de um invariante de Lorentz, por convenção. Assim,
mantendo a atenção nas unidades de medida, temos que:

dw

(20)

Note que uma abordagem sobre força relativística com alunos do Ensino
Médio é pouco provável, a não ser extraordinariamente para turmas especiais.

[16]

•

•

1.10. TRABALHO E ENERGIA
Conforme ressalta Ferreira

%

»

, são inevitáveis as comparações entre a

"*

Mecânica Clássica e a Mecânica Relativística. Assim, uma das conseqüências

'\

imediatas da definição de força é a definição do trabalho mecânico, W. Nesse

^

caso, lembrando que nesta seção estamos nos preocupando apenas com

^

movimentos unídimensionais no espaço, manteremos a definição usual:

^
(21)
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A partir dessa definição e tomando que a velocidade no ponto xí é igual
a v, e que a velocidade no ponto x2 é igual v 2 , não é difícil mostrar que:

M,

M,

em que a, = — e a, =- L .
c

"

c

Nessas circunstâncias, considerando válido o Princípio do Trabalho Energia Cinética, ou seja, W = &E, e, expandindo em série a relação a seguir,
chegamos a:
2

2

V2

~ me +m — ,
a
2

(23)

lembrando que «:= — .
c
Note que, quando v = 0, temos exatamente a famosa equação de
Einstein, ou seja, a energia do repouso:
E0=mc2.

(24)

Outrossim, é convencional na mecânica hamiltoniana a relação direta
entre a energia cinética e o momento linear, logo iremos explorar uma relação
relativística entre essas grandezas. Assim, se compararmos as Equações (19)
e (23), não é difícil perceber que:

cp

(25)

lembrando que /?:=-.
c
Por outro lado, se compararmos as Equações (23) e (24), também não é
difícil perceber uma relação entre a energia do repouso, E0, e a energia
relativística total, E , ou seja:
E0=aE.

(26)
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Por conseguinte, podemos encontrar também uma relação gráfica entre
o momento linear e a energia do repouso, adotando o primeiro como o eixo
ordenado e a segunda como o eixo da abscissa como mostra a Figura 12.

mc
Figura 12: Relação gráfica entre momento e energia.
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CAPITULO II: APLICAÇÃO EM SALA DE AULA
INTRODUÇÃO
É muito comum nos meios acadêmicos que os debates sobre ensino de
Física Moderna e Contemporânea para o Ensino Médio sigam por caminhos
utópicos e se resumam a alertar sobre a necessidade da inclusão efetiva
desses conteúdos na formação dos alunos e, com algum esforço, na
elaboração de propostas teóricas de abordagem desses temas em sala de
aula, muita das quais impraticáveis.
Nosso objetivo não é apenas propor uma transposição didática que seja
aparentemente mais acessível aos adolescentes, mas também compartilhar
uma experiência efetiva em que essa transposição está sendo submetida a
alunos reais e quais estão sendo os resultados desse experimento.
Assim, nesta seção iremos discutir a metodologia usada em sala de aula
durante todo este ano de 2013 com os alunos do 1 Q ano do Ensino Médio do
Colégio e Curso Copérnico, localizado na cidade do Rio de Janeiro, a fim de
mostrar os resultados práticos da proposta deste trabalho.

2.1. O CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS
A Constituição Brasileira de 1988 e posteriormente a nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação de 1996 são claras em atribuir a
responsabilidade pela educação à sociedade e não somente ao Estado. Essa
característica permitiu um forte aumento no número de instituições privadas de
ensino nos últimos anos, seguindo os mais variados perfis.
No entanto, por pressões internacionais, a lei também instituiu a
educação como um direito subjetivo do cidadão e que deve ser fornecido pelo
Estado em último caso. Assim, nesse período, também houve uma forte
depreciação do ensino público básico, que passou a ser considerado depósito
de alunos das classes sociais mais baixas.
Mais recentemente, o aumento da renda familiar a partir do segundo
mandato do Presidente Luis Inácio Lula da Silva emancipou milhões de
pessoas à classe média, alterando substancialmente o estilo de vida dessas
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famílias, que procuram na rede privada de ensino um status social e uma
educação aparentemente superior à pública.
Nesse contexto, os alunos do colégio em questão são tipicamente
oriundos dessa nova classe média, sendo muitos deles ainda residentes na
comunidade do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, que está nas
cercanias da escola.
É comum que esses alunos tenham estudado a vida toda na rede
pública e essa seja sua primeira experiência na rede particular, o que acaba
gerando algumas frustrações quando percebem sua defasagem educacional.
Esse é um dos motivos pelas quais muitos retornam à rede pública após um
ano no colégio.
Para aqueles que lutam contra a frustração e a falta de base de
conteúdo e com o apoio da família continuam no colégio, a expectativa de
futuro profissional passa rapidamente para a obtenção de estabilidade
financeira, focada principalmente na aprovação em concursos públicos nas
áreas militares.
É interessante notar que a expectativa de seguir para o ensino superior
é baixa, a pesar da escola se preocupar em fornecer uma educação de
qualidade e que permita essa ascensão. Por sinal, essa dicotomia gera um
efeito inusitado, pois é comum ouvir dos alunos que o foco principal na
realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - é a obtenção da
colação de grau nesse nível, já que muitos estão em idades não condizentes
com a série que estão cursando.
Dessa forma, podemos concluir que o perfil dos alunos que seguem
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seus estudos na escola em questão é completamente diferente do perfil dos

§

alunos das escolas particulares

tradicionais, focados principalmente

na

U

aprovação nos grandes vestibulares.
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2.2. A ESCOLA
A escola em que essa transposição didática foi aplicada tem
características bastante singulares que merecem uma explanação especial,

*
'

»
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abordando resumidamente sua proposta política-pedagógica e sua dinâmica
cotidiana.
O Colégio e Curso Copérnico surgiu inicialmente como um curso de
inglês independente que alugava as salas de aula de outra escola também na
Ilha do Governador, já que um dos donos é professor dessa disciplina. Devido
a essa bem sucedida experiência, decidiu-se expandir os negócios e montar
uma escola própria.
Uma das características mais marcantes na criação do colégio foi a forte
influência da religião evangélica, predominante nas periferias do Rio de
Janeiro. Assim, os donos, que são um casal evangélico, decidiram criar uma
escola confessional, baseada nos princípios éticos e morais da religião que
professam e que atendesse a esse setor da sociedade.
No entanto, a forte associação da imagem da escola com a religião a
partir do slogan "Um colégio evangélico de princípios" gerou alguns problemas
doutrinários com a própria comunidade evangélica local, pois era comum nas
reuniões com os pais dos alunos que os assuntos pedagógicos se desviassem
e se tornassem teológicos.
Devido a isso, desgostosos com a própria ingerência da comunidade
evangélica, agora em 2013 os donos mudaram o slogan do colégio para
"Conquistando através do conhecimento", mantendo o estatuto de escola
confessional, mas dando um aspecto mais secular e humanista ao ensino.
Entrementes, a escola atende do 6e ano do Ensino Fundamental até o 35
ano do Ensino Médio e é propositalmente pequena devido à preocupação com
a qualidade de ensino e a ética no ambiente escolar, mantendo uma média de
10 alunos por turma a fim de permitir um bom aproveitamento pedagógico dos
professores e da direção. Nesse ponto, mesmo pagando o piso salarial, as
excelentes condições de trabalho superam a baixa remuneração.
Já em relação ao material didático adotado pela escola, há um convênio
com a Editora CPV, baseada na cidade de São Paulo, que fornece as apostilas
bimestrais. Nesse aspecto, a orientação dada aos professores é que os tópicos
e os exercícios do material didático devem ser abordados em sala de aula, bem
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como os conteúdos devem ser arrematados ao final de cada bimestre, já que
os alunos pagam pela apostila.
No entanto, não há um planejamento rígido em relação à aplicação
desses tópicos, permitindo ao professor fazer inversões nas seções, alterações
conceituais e até mesmo inclusão de conteúdos se for conveniente. Também,
há uma comunicação direta com a editora, permitindo que os professores dêem
sugestões no material didático.

2.3. ESTRATÉGIA DIDÁTICA E APLICAÇÃO DOS CONTEÚDOS
Há uma vertente moderna no ensino de Física que pretende alterar a
ordem em que o currículo é apresentado aos alunos do Ensino Médio,
principalmente aqui no Rio de Janeiro, colocando Óptica Geométrica e a
Termologia no início do ~\5 ano e postergando, assim, o estudo da Mecânica
para o final dessa série e durante todo o 2- ano.
Talvez essa inversão no currículo seja mais consoante com o ensino de
Relatividade proposto neste trabalho, pois permite que os alunos adquiram
uma maior familiaridade com o novo formalismo matemático da Física proposto
no Ensino Médio, como foi discutido na seção de Introdução.
No entanto, o material didático adotado pelo nosso colégio segue o
currículo tradicional, o que nos leva a um desafio ainda maior na apresentação
dos conteúdos propostos, já que esse material deve ser efetivamente utilizado
como apoio às aulas.
Outro fator desafiador é que a escola oferece apenas três aulas
semanais de 50 minutos de Física e o ano letivo só possui efetivamente cerca
de 8 meses, levando-se em consideração que as aulas se iniciam sempre após
o carnaval e os meses de julho e dezembro são parte ocupados com
recuperações e parte pelos recessos escolares.
Dessa forma, a estratégia escolhida para alçar os objetivos tentou
mesclar o conteúdo de Relatividade ao conteúdo programático do material
didático, fazendo alguns pequenos ajustes sem prejudicar o cronograma
bimestral e dentro da liberdade didática dada aos professores dessa instituição.
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2.1.1. O PRIMEIRO BIMESTRE
Para

facilitar

a

compreensão,

iremos

apresentar

o

conteúdo

programático oferecido pelo material didático apostilado para o Primeiro
Bimestre: Introdução à Física, Cinemática escalar, Deslocamento Escalar /
Distância percorrida, Velocidade, Velocidade Média / Velocidade Instantânea,
Movimento Uniforme, Função Horária do Movimento e dos Espaços, Gráfico do
Espaço em Função do Tempo, Gráfico da Velocidade em Função do Tempo,
Aceleração,

Aceleração

Média

/

Aceleração

Instantânea,

Movimento

Uniformemente Variado, Função Horária da Velocidade e dos Espaços,
Classificação do Movimento, Equação de Torricelli, Cinemática Vetorial,
Grandezas Escalares e Vetoriais, Vetores, Representação / Definição de Vetor
/ Adição de Vetores, Regra da Poligonal / Regra do Paralelogramo, Vetor
Oposto, Subtração de Vetores, Multiplicação de um Vetor por um número real,
Composição de Movimentos e Componentes da Aceleração Vetorial.
Como é de costume, as primeiras aulas ministradas à turma foram
dedicadas ao breve debate sobre a história da Física, suas metodologias e sua
relevância para a sociedade atual. É importante frisar que a escola oferece
fundamentos básicos de Física no 9S ano do Fundamental, o que permite
teoricamente que os alunos ingressem no Ensino Médio familiarizados com
unidades de medida e notação científica.
Em seqüência, iniciou-se uma revisão sobre a construção e a
interpretação de gráficos, partindo do conteúdo técnico aprendido, ou que
deveria ter sido aprendido, no Ensino Fundamental e dando um panorama
geral sobre o contexto histórico e filosófico da construção de gráficos na Física
e na Matemática.
O ponto chave dessa discussão foi a separação clara entre uma
interpretação concreta, baseada na geometria e na cartografia, e uma
interpretação abstrata, baseada na construção de diagramas. Nesse ponto, foi
sugerido aos alunos que convencionássemos o termo mapa quando nos
referíssemos a representações concretas e o termo gráfico, ou diagrama, às
relações abstratas entre grandezas.
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Assim, seguimos uma estratégia diferente da proposta pela apostila,
mesmo que fazendo ou adaptando os atividades e exercícios propostos por
ela, e definimos as grandezas velocidade e aceleração diretamente de suas
interpretações gráficas, criteriosamente debatendo sobre a escolha dos
referenciais e abordando conceitualmente, inclusive, limites e infinitesimais.
Também, preferimos não trabalhar usando a abordagem da Cinemática
escalar, restringindo claramente o movimento em apenas uma dimensão
espacial e seguindo para o estudo do Movimento Retilíneo e Uniforme e o
Uniformemente Variado.
Em seguida, iniciamos uma discussão qualitativa sobre o conceito de
dimensão, nos focando principalmente no que tange ao espaço volumétrico.
Esse debate levou em consideração a interpretação geométrica tradicional do
espaço e sua aplicação na Arte, também explorou os exageros de marketing da
industria cinematográfica e, finalmente, abordou um pouco de ficção científica e
teorias modernas que propõe que o Universo possui mais dimensões do que
percebemos.
O foco dessa discussão foi introduzir aos alunos a noção de que
vivemos num mundo minimamente quadridimensional e que nossa noção de
realidade necessita não só de comprimento, largura e profundidade, como
também de cronologia. Assim, aproveitamos a estrutura do diagrama do
espaço em função do tempo para introduzir o conceito do mapa do espaçotempo, como proposto na seção 2 deste trabalho.
Nesse ínterim, os alunos foram alertados da aparente incompatibilidade
entre as grandezas de tempo e de espaço e da necessidade de uma maneira

•

minimamente satisfatória de homogeneizá-las, o que abriu espaço para a
discussão sobre a invariância da velocidade da luz no vácuo.

3_

Por outro lado, a pesar de um breve comentário sobre a covelocidade,

m
'*

os alunos foram instruídos veementemente a aproximá-la à velocidade c.

_

Também, em momento algum nesse primeiro contato foi discutido uma

^

distinção entre o tempo percebido entre observadores em movimento relativo.

^
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É interessante notar que um dos alunos sugeriu a notação A (a letra vê
invertida) para a covelocidade, o que difere da usada na seção 2 deste
trabalho, sendo adotada em sala de aula após a aprovação dos demais alunos.
Aparentemente, eles gostaram de um visual pouco ortodoxo.
Depois, finalmente, passamos

a trabalhar com mais dimensões

espaciais e o conceito de vetor físico foi introduzido com maior formalismo,
como a localização de pontos num mapa puramente espacial e como um
esboço de Geometria Analítica.
2.1.2. O SEGUNDO BIMESTRE

No segundo bimestre o conteúdo programático oferecido pelo material
didático apostilado foi: Queda Livre, Funções Horárias e Gráficos, Lançamento
Vertical, Funções Horárias, Calculo do Tempo de Subida, Cálculo da Altura
máxima, Gráficos, Os Lançamentos Horizontais, Lançamento Horizontal,
Função Horária e Gráficos, Os Lançamentos Oblíquos, Lançamento Oblíquo,
Funções Horárias e Gráficos, Cálculo do Tempo de Subida, Cálculo da Altura
máxima, Cálculo do Alcance Horizontal, Calculo do Alcance

Máximo,

Cinemática Angular, Conceitos Básicos, Movimento Circular Uniforme, Período
e Freqüência, Função Horária Angular do Movimento Circular Uniforme,
Aceleração

no

Movimento

Circular

Uniforme

e

Movimento

Circular

Uniformemente Variado.
Esse bimestre não foi marcado por grandes alterações na proposta
curricular do material didático, a não ser pela apresentação das equações do
movimento sob ação da gravidade de forma unificada, dando uma visão geral
sobre lançamentos, para depois fazer os exercícios propostos aumentando o
grau de complexidade.

Também

não houve mudança substancial

na

apresentação dos movimentos circulares.
Após o fechamento do conteúdo programático do bimestre é que o
assunto Relatividade foi retomado, agora explorando a distinção entre os
tempos medidos por observadores em movimento relativo.
Essa discussão se iniciou com o experimento mental apresentado na
seção 2 deste trabalho, mas apelando para a ficção científica e substituindo o
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trem por uma nave espacial. Entrementes, os alunos receberam um trabalho de
pesquisa sobre a história do desenvolvimento da Relatividade.
Nesse ponto, vale ressaltar a frustração de que os trabalhos foram
quase completamente copiados da Internet, sem muito discernimento crítico.
Somente um aluno (aquele que propôs o símbolo A para a covelocidade) tentou
fazer um trabalho um pouco mais elaborado.
Esse debate passou a focar, em seguida, os efeitos de viagens
espaciais e as diferenças entre os tempos exterior e próprio, abordando a
dilatação temporal e fazendo um contraponto com os resultados clássicos
esperados, ou seja, se a nave conseguiria completar um determinado percurso
com uma determinada velocidade constante próxima à da luz no intervalo de
tempo medido pelo passageiro dentro dela.
Uma vez que a resposta era negativa pelas equações da cinemática
clássica, a transformação entre o tempo próprio e o tempo exterior, Equação 8
da seção 2 deste trabalho, foi introduzida sem qualquer pretensão de explorar
completamente as Transformações de Lorentz.
Finalmente, com os alunos capazes de calcular a coordenada w do
mapa do espaço-tempo, foi possível apresentar a representação proposta
neste trabalho da trajetória de um corpo em Movimento Retilíneo e Uniforme,
com velocidade comparável à da luz.
2.1.3. O TERCEIRO BIMESTRE
No terceiro bimestre o conteúdo programático oferecido pelo material
didático apostilado foi: Força, Medindo as Forças, Unidades de Medida de
Forças, Tipos de Força, Forças de Campo, Gravitacional / Elétrica / Magnética /
Força Peso, Forças de Contato, Normal / Tração / Atrito, Elementos de uma
Força, Resultante, Efeitos de Forças Corpos, As Três Leis ou Princípios da
Dinâmica, 1a Lei de Newton - Princípio da Inércia, 2- Lei de Newton - Princípio
Fundamental, 3a Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação, Polias ou
Roldanas, Polia Fixa / Polia móvel / Talha, Forças sobre Polias móveis, A Força
de Atrito, Força de Atrito no corpo em repouso sobre uma superfície horizontal,
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2.1.4. O QUARTO BIMESTRE

No Quarto Bimestre o conteúdo programático oferecido pelo material
didático apostilado foi: Trabalho, Trabalho de uma Força Constante, Unidade
do trabalho no S. l., Método Gráfico para Calcular o Trabalho, Casos
Particulares de Cálculo de Trabalho, Trabalho da Força Normal e da Força de
Atrito, Trabalho da Resultante Centrípeta, Trabalho da Força Peso e da Força
Elástica, Trabalho e Energia, Trabalho da Força Resultante ou Teorema da
Energia Cinética, Energia, Energia Potencial, Energia Potencial Gravitacional /
Energia Potencial Elástica, Energia Mecânica, Sistemas Conservativos,
Sistemas Não Conservativos, Potência, Unidade de Potência no S.l. / Unidades
Práticas de Potência, Rendimento de um Sistema, A Potência dos Motores, A
Física nos Esportes, Dinâmica Impulsiva, Quantidade de Movimento, Impulso,
Sistema Isolado de Forças Externas, Conservação da Quantidade de
Movimento,

Colisões

ou

Choques

Mecânicos,

Deformação

Elástica /

Deformação Plástica, Choques Mecânicos Unidimensionais, Coeficiente de
Restituição, Choque Perfeitamente Elástico, Choque Parcialmente Elástico,
Choque Perfeitamente Inelástico, Choques Bidimensionais.
O quarto bimestre se iniciou seguindo o currículo estipulado pelo
material didático, adaptando esse conteúdo a uma abordagem primordialmente
gráfica e trabalhando com a definição criteriosa de Trabalho mecânico.
Nos atemos à ordem de conteúdo apresentado pela apostila sem
maiores percalços, até a divisa entre o estudo de Potência e de Dinâmica
Impulsiva, quando novamente a Relatividade foi retomada.
Nesse ponto, iniciou-se um debate sobre a necessidade do estudo dos
conceitos relativísticos de força, trabalho e de energia como um caminho
natural a se seguir.
Como o foco principal do curso oferecido aos alunos é prioritariamente
gráfico, então preferimos definir o diagrama da Figura 12 como base da relação
entre energia cinética e momento linear relativístico. Reiterando, acreditamos
ser importante oferecer uma interpretação visual e minimamente concreta aos
alunos, em vez de partir da abstração da notação algébrica.
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A discussão dessa relação e a apresentação da equação da energia
cinética relativística nos permitiram apresentar a célebre equação de Einstein
da energia do repouso e discutir um pouco de energia nuclear e seu impacto na
história humana desde o final da Segunda Guerra Mundial.
Em seqüência,

finalmente,

demos

prosseguimento

ao conteúdo

programático da apostila e estudamos choques mecânicos unidimensionais e
bidimensionais clássicos.

2.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Numa turma de nove alunos, apenas quatro se destacam em Física,
enquanto que os outros podem ser considerados muito fracos não só nessa
matéria.
1) Julgue verdadeiras ou falsas as sentenças abaixo e
justifique seu julgamento:
I. Um corpo parado em relação a um referencial pode estar"'
em movimento em relação ao outro referenciai. (tyj-pântos)

II. Um livro colocado sobre a mesa esta em repouso
absoluto, pois, para qualquer ^referencial adotado,,,.sua
sjção não varia com o tempo/fG,5 pontos)
'

III. Em relação 'a um edifício, o elevador estacionado no
terceiro andar está em repouso, porém, em relação ao Sol, o
mesmo elevador encontra-se ero.jjovimento. (0,5 contos)

-' rfa> &
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Figura 13: Primeira questão da primeira prova bimestral.

Desses quatro destaques, a Mariana é, sem sombra de dúvidas, a aluna
mais participativa e questionadora da sala, mas possui um sério problema com
a Matemática. Devido a isso, ela mesma afirma e demonstra que entende a
matéria conceitualmente, mas não consegue usar a linguagem matemática
para resolver os problemas, o que afeta drasticamente seu desempenho.
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Por outro lado, a Beatriz teve um bom ensino fundamental em outra
escola particular, o que facilitou seu aprendizado. No entanto, no segundo e no
terceiro bimestre se descuidou nos estudos, o que complicou um pouco suas
médias.
4) O carro onde viaja a família da Bianca se desloca no
tempo (em horas) e no espaço (ern quilômetros)
obedecendo a relação x(t) = -l00 + 50/. Assim, faça o que
se pede.
a) Complete a tabela abaixo associando os valores de x com
os valores de t. (0,5 pontos)

UM_

-l

O'" l

3 4

x (Km)

>'£>

O

IDO

b) Faça o diagrama x(í) de^se movimento, (l ponto)

901..

c) Faça o mapa do espaço-tempo dessa trajetória incluindo
todos os pontos da tabela^çima.Jl ponto) ,

Figura 14: Quarta questão da primeira prova bimestral.
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O Pedro é filho do professor de Matemática da escola, é sobrinho do
professor de Literatura e é o único com pretensões universitárias explícitas,
pois quer seguir o curso de engenharia. Nesse ponto, em termos de notas é o
melhor aluno da classe.

5) Um teomerang é atirado com trajetória retilínea e se
desloca no tempo (em segundos) e no espaço (em metros)
obedecendo a relação x{if = 35/ - 5t"'. Assim, faça o que

a) Complete a tabela abpe
os valores de t. (0,5 poritos)

$ vale» de x corri

-2 '
O diagrama x{i} tte&se movifnafiío. i l ponto)

f
c) Faça o mapa «to espaço-tetttpo dessa
todos os pontos da tabela acima, (i

•ia mr.íuindo

Figura 15: Quinta questão da primeira prova bimestral.

39

A Ana Beatriz, por sua vez, é uma aluna mediana, mas muito esforçada,
o que a torna uma das melhores da turma. Porém, ela comumente se atrapalha
durante os cálculos.
Nesse contexto, a primeira questão da prova do Primeiro Bimestre
abordou algumas noções básicas de relatividade galileana, o que se enquadra
no currículo usual do início do estudo de cinemática.
Na Figura 13 mostramos um exemplo de resposta dada pelo Pedro.
Note que o final da questão foi editado, pois a resposta do aluno não coube no
espaço reservado e ele utilizou o verso da prova para continuar escrevendo.

4} Urna nave espadai viajou de um
A para ym
planeta i, distantes 150 milhões de quilômetros, com
velocidade constante de 80% da velocidade da luz no vácuo.
Um relógio dentro da nave marcou o tempo de viagem igual
a 375 segundos,
a) Verifique se a nave chegaria ao planeta B considerando o
tempo do relógio da nave e desprezando os efeitos
l ponto)
b) Faça o mapa cio espaço-tempo que representa a
trajetória
nave, (1,5 pontos) f r, } - : •
', : . <••

U

M
Figura 16: Quarta questão da segunda prova bimestral.
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I) A nave espadai pilotada pelo Pedro Paulo é alcançada
peta nave espadai pilotada pelo Franclin com uma
velocidade relativa de 50% da velocidade da luz no vácuo.
Então, Pedro resolve saudar o segundo viajante piscando
simultaneamente as lâmpadas da proa e da popa de sua
nave, que distam lOOm.
a) O piscar das
(0,5 ponto)

as pa/ece simultâneo para Jráhclin?

b) Qual a distância entre as duas lâmpadas medida por
Franclin? (1,5 pontos) ,

&£-•<

Figura 17: Primeira questão da terceira prova bimestral.

2) Urna esfera de 3 Kg se movimenta com velocidade de
60% da velocidade da luz no vácuo.
a) Qual seria o momento linear clássico associado a essa
esfera? (l ponto)

b) Qual é o momento linear relativístico associado a
esfera? (l ponto)

v

tef
\V i"

Figura 18: Segunda questão da terceira prova bimestral.
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Já a quarta questão dessa prova abordou a equação horária da posição
do movimento retilíneo e uniforme, pedindo para que os alunos preenchessem
uma tabela com as coordenadas espacial e temporal e fizessem o gráfico usual
da posição em função do tempo como mostra a Figura 14.
Num geral, os alunos que souberam fazer o gráfico não tiveram
problemas em fazer o passo seguinte e desenhar o mapa do espaço-tempo
para o limite de baixas velocidades, já que a única diferença entre as duas
figuras é que o eixo temporal deste último é o tempo multiplicado pela
constante da velocidade da luz no vácuo.
É importante frisar que, a pesar deles terem estudado o valor da
velocidade da luz tanto em km/h quanto em m/s, não foi exigido que fizessem o
cálculo numérico das coordenadas da abscissa, podendo, assim, expressar os
resultados em termos de c.
Entrementes, a quinta questão abordou a equação horária da posição do
movimento retilíneo uniformemente variado, seguindo a mesma idéia da quarta
questão como mostra a Figura 15.
Nesta figura, a Beatriz fez um péssimo esboço das parábolas, o que a
faria perder pontos em princípio. No entanto, como nosso foco não é
matemática pura e nem a capacidade artística dos alunos, a questão foi
reconsiderada e ela recebeu o valor inteiro da questão.
No segundo bimestre, por sua vez, a quarta questão veio comparar os
resultados

clássicos com os resultados

relativísticos, diferenciando os

conceitos de tempo próprio e tempo exterior, além de introduzir completamente
o mapa do espaço-tempo como mostra a Figura 16.
Essa prova é da Ana Beatriz, que respondeu a primeira pergunta da
questão sem, porém, justificá-la. Quem a justificou corretamente foi o Pedro,
mas não conseguiu fazer o mapa na segunda pergunta.
Já na prova do terceiro bimestre, a primeira questão veio abordar a
contração de Lorentz-Fitzgerald como mostra a Figura 17. Nesse caso o Pedro
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respondeu a corretamente a primeira pergunta da questão, mas não justificou,
o que não pôde ser repreendido já que o enunciado não deixou claro que
precisava justificar.

3) Uma partícula livre com massa igual a 4.0 x l O "Kg se
desloca em movimento retilíneo e uniforme com velocidade
de 80% da velocidade da luz no vácuo,
a) Qual o momento linear, relativístico associado a essa
partícula? (0,5 ponto)
/
\

b) Qual a energia do repouso associada a essa partícula?
(0,5 ponto)

c) Qual a energia reíaffvístiS associada a essa partícula?
(0,5 ponto)

"d) Faça o diagrama que relaciona, energia e-piçmento linear
relativísticos. (1,0 ponto)
,A *• l •: x Hr /

Figura 19: Terceira questão da quarta prova bimestral.
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A segunda questão dessa prova, por outro lado, veio comparar os
resultados relativísticos e clássicos para o momento linear, como mostra a
mesma prova do Pedro na Figura 18, que só se confundiu na hora de colocar
as unidades de medida.
Finalmente, o quarto bimestre se caracterizou por um cansaço geral e
por um calendário apertado, em que até a Feira de Ciências da escola foi
desmarcada por falta de tempo hábil. Nesse sentido, o número de provas em
branco ou quase em branco foi alto, e somente o Pedro tirou uma nota
razoável.
Assim, na terceira questão da prova do quarto bimestre foi cobrado
novamente o conceito de momento linear relativístico, seguido da energia do
repouso, da energia relativística e da diagrama momento-energia, como mostra
a Figura 19 que foi extraída da prova do Pedro.
Note que ele foi o único que conseguiu fazer razoavelmente a questão,
mas definitivamente não conseguiu assimilar o diagrama momento-energia.
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CONCLUSÃO
Para finalizar este trabalho é importante reiterar que esse trabalho não
pretende suplantar o formalismo minkowskiano amplamente utilizado no meio
acadêmico, mas viabilizar uma abordagem alternativa que seja mais adequada
ao ensino de Relatividade para os adolescentes do Ensino Médio, que ainda
não

possuem

maturidade

suficiente

na

linguagem

matemática

para

formalismos mais abstratos.
O desenvolvimento do trabalho de Hermann Minkowski fez parte de um
contexto histórico muito importante para a Matemática e para a Física, um
progresso cognitivo que começou ainda no século XIX com Carl Gauss e
Bernhard Riemann e que permitiu a superação da milenar dependência em
relação à geometria euclidiana, que muito provavelmente é anterior ao próprio
Euclides. Isso, sem sombra de dúvidas, não pode ser diminuído.
Entrementes, a abordagem euclidiana da Relatividade não é uma área
inexplorada nos meios acadêmicos e encontra muito espaço nos trabalhos de
Montanus

[r/]

, Fontana

[18]

e van Linden [19], entre outros.

Já em relação a este pequeno trabalho, ainda há muito a ser explorado
em termos formais para que essa interpretação alternativa da Relatividade
Especial ganhe maior consistência e se conheça claramente seu limiar prático
e suas falhas, pois, afinal, na filosofia das ciências não existem explicações
absolutas e imutáveis. Por isso, temos espaço para muitos trabalhos futuros.
Por hora, essa transposição didática já rende debate suficiente e
demanda explicações mais convincentes a respeito de muito detalhes técnicos,
o que, infelizmente, extrapola estas poucas linhas por desviar demasiadamente
do foco da questão pedagógica.
Por outro lado, mais que uma simples proposta teórica de aplicação
prática, essa transposição didática se mostrou eficiente no ensino de
Relatividade Especial para alunos bastante jovens, na faixa de 14 a 16 anos, a
pesar das dificuldades usuais do ensino de Física, o que vai do desinteresse e
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da pouca familiaridade dos estudantes com a linguagem matemática até a falta
de recursos didáticos.
Destarte, essa experiência pedagógica deve ser reproduzida mais
vezes, por mais profissionais docentes e em mais escolas de diferentes perfis
socioeconômicos para que se tenha uma boa quantidade de dados e para que
essa metodologia se desenvolva e se consolide, a fim de se mostrar uma
alternativa consistente para abordar a Relatividade Especial no Ensino Médio.
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