
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           PRODUTO 

SABERES NECESSÁRIOS AO DOCENTE. CONCEITOS E 

IMPLICAÇÕES DA TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA 

E GERAL 

Obs: Este produto escrito está anexo ao texto da 

dissertação, e ainda tem como  parte deste, um 

vídeo produzido sobre a relação ARTE e FÍSICA. 



Quero iniciar este texto ,que incorporamos ao produto, dando a palavra ao próprio Einstein, e 

a partir desta, desdobrarmos nossa discussão.  

Vejamos o que ele diz: 

“Contudo, em primeiro lugar, com Schopenhauer,imagino que uma das 

mais fortes motivações para uma obra artística ou científica consiste na vontade de 

evasão do cotidiano com seu cruel rigor e monotonia desesperadora, na necessidade 

de escapar das cadeias dos desejos pessoais eternamente instáveis. Causas que 

impelem os seres sensíveis a se libertarem da existência pessoal, para procurar o 

universo da contemplação e da compreensão objetivas. Esta motivação assemelha-se 

à nostalgia que atraio morador das cidades para longe de seu ambiente ruidoso e 

complicado, para as pacíficas paisagens das altas montanhas, onde o olhar vagueia 

por uma atmosfera calma e pura e se perde em perspectivas repousantes, que 

parecem ter sido criadas para a eternidade. A este motivo de ordem negativa, ajunta-

se outro mais positivo. O homem procura formar, de qualquer maneira, mas segundo 

a própria lógica, uma imagem simples e clara do mundo. Para isso, ultrapassa o 

universo de sua vivência, porque se esforça em certa medida por substituí-lo por 

essa imagem. A seu modo é esse o procedimento de cada um, quer se trate de um 

pintor,de um poeta, de um filósofo especulativo ou de um físico. A essa imagem e à 

sua realização consagra o máximo de sua vida afetiva para assim alcançar a paz e a 

força que não pode obternos excessivos limites da experiência agitada e subjetiva. 

Entre todas as imagens possíveis do mundo, que lugar conceder à do físico teórico? 

Ela encerra as maiores exigências, pelo rigor e exatidão da representação das 

relações, única a ser autorizada pelo uso da linguagem matemática. Mas em 

compensação, no plano concreto, o físico deve se restringir, tanto mais quanto se 

contentar em representar os fenômenos mais evidentes acessíveis a nossa 

experiência, porque todos os fenômenos mais complexos não podem ser 

reconstituídos pelo espírito humano com a precisão sutil e espírito de constância 

exigidos pelo físico teórico.(EINSTEIN, 1981:59)” 

Então, realmente seria “forçar a barra”  fazer uma comparação entre as obras de 

Picasso e as teorias escritas por Einstein, caçando neles mesmos pontos de confluência. Claro, 

de maneira alguma os encontraremos! Contudo, trabalhos rigorosos e científicos têm sido 

feitos, como o de Arthur Miller (MILLER, 2001), ou mesmo, próximos a nós, o trabalho do 

grupo Teknê (https://www.youtube.com/watch?v=SsHrizmecKs), formados a maioria por 

professoras e professores do Cefet-RJ. E, para início de conversa por aqui, apelo para a 

reflexão do próprio Einstein,  anteriormente transcrita. Einstein deixa claro em seu escrito que 

existe uma aproximação sim, entre o trabalho artístico e o trabalho científico. Ambos 

necessitam da atitude contempladora de seus arquitetos, de um afastamento das pressões 



diárias, do pensamento permeado pelo senso comum a fim de que este possa ser questionado. 

Mas deixa claro que este afastamento de certa forma contemplativo, nada mais é detour 

(detour: uma rota diferente para um lugar que é usado para fazer algo no caminho) ao seu 

próprio cotidiano. Ele entende, no entanto que o trabalho do físico teórico exige-lhe o rigor 

das representações da própria matemática. Mas vamos à seguinte questão, de certa forma 

polêmica e que talvez me valesse muitas surras dos amigos físicos: ”nosso papel é formar 

físicos teóricos no Ensino Médio?”  Então “qual será o papel do ensino da física para 

estudantes do Ensino Médio?” 

 Vamos então a outro questionamento que se liga a este e que deveria conduzir 

toda ação docente (CHASSOT, 1990): “Por que, o que e como se ensinar em física?” E uma 

questão particular ao nosso trabalho: Por que, e como e o que se ensinar Teoria da 

Relatividade a um jovem de Ensino Médio? Começaremos pelo “Por que” ensinar.   

 Em primeiro lugar deve-se entender que a física é uma linguagem, e como 

linguagem deve facilitar a comunicação, deve ser um facilitador da leitura de Mundo 

(FREIRE, 1990). Mesmo reconhecendo que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, 

quando lemos a palavra nossas relações no mundo se tornam facilitadas. Vamos pensar sobre 

um indivíduo alfabetizado e um não alfabetizado no uso de um caixa eletrônico, o que seria 

até um exemplo extremo, no entanto real.  

 Vamos então, ao conhecimento da linguagem Física: primeiro colocarei a 

figura de alguns rótulos de chuveiro: 

 

FIG. 1 

Qual cidadão iria escolher o chuveiro que lhe daria melhor custo benefício? Aquele 

que por acaso aprendeu sobre conceito da eletricidade ou aquele completamente leigo?  

E se, por exemplo, sair a seguinte notícia de jornal: 



 

FIG. 2 

Ensina-se física para permitir ao cidadão interagir melhor com seu mundo. 

No entanto, outras respostas poderiam surgir, como por exemplo: estuda-se física 

porque cai no vestibular. Pergunto: quantos dos nossos jovens farão provas para o ENEM ou 

qualquer vestibular isolado? Para respondermos, é só verificar o índice de evasão escolar para 

o Ensino Médio. Outra resposta possível seria o aspecto utilitário do conhecimento da física. 

Este ponto pode se tornar bastante discutível: o que é realmente útil? Ou este útil é 

simplesmente para manter uma determinada estrutura social de classes? 

Ainda poderíamos responder: ensinamos física para ensinar o aluno a pensar. Neste 

caso, diz Chassot é melhor ensinar xadrez: “Ensinar a jogar xadrez não só cumpre esta 

finalidade melhor, como é mais atraente (CHASSOT, 1990:31)”.  

 Defende-se também a necessidade da formação científica. Estudos sobre 

transposição didática, como os dos trabalhos de Yves Chevallard (CHEVALLARD, 2005), 

mostram as distorções com que um conteúdo sai da sua origem e chega até a sala de aula, 

muitas vezes já obsoleto. Deveríamos urgentemente estar formando aprendizes 

pesquisadores. A Escola de Ensino Médio tem que abrir espaço para a formação de um 

estudante pesquisador. Podemos fazer então uma paráfrase de Chassot: 

“É preciso um ensino que desenvolva no aluno a capacidade de “ver” a [Física] que 

ocorre nas múltiplas situações reais e que se apresentam modificadas a cada momento. 

(CHASSOT, 1990:32.[trocamos a palavra Química por Física])” 

Por último, devemos preparar sim, nosso aluno para o mundo do trabalho, para que ele 

faça um curso técnico e não seja apenas um apertador de botões. Há pouco tempo um amigo 



meu, engenheiro químico, estava preocupado com os técnicos que viraram apenas apertadores 

de botões dos aparelhos que quase fazem tudo; na falta de um daqueles maquinários não 

sabem o que fazer. Como fazer um curso técnico de mecânica ou de eletricista sem conhecer 

fundamentos da Química e da Física? 

Teremos então, o cuidado de historicizar de como a cabeça inquieta e porque não dizer 

brilhante do cientista e ser humano Einstein progrediu para escrever as teorias da Relatividade. 

Entretanto, nosso objetivo maior não será a história pela história, mas é aprender e consolidar 

os conceitos da Relatividade, bem como fazer o aluno enxergar conteúdos da física na sua 

vida cotidiana a fim de que este conteúdo ensinado possa fazê-lo a viver melhor, a entender 

melhor o mundo que o cerca.  

 Outro ponto a ser colocado é que a lei garante ao estudante continuidade a grau 

posteriores de ensino. Não se trata de cortar ou acrescentar  conteúdos a serem ensinados. A 

LDB 9394 capítulo II Seção IArt. 22 diz: “A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” Como educadoras e educadores temos este 

compromisso de fornecer estes meios. 

 Vamos à questão  “O que ensinar?”.  Ainda hoje vemos a persistência de a 

física escolar ser "dividida" em temas como Mecânica, Física Térmica, Ondas, Óptica e 

Eletromagnetismo; pelo menos é o que insistem alguns materiais didáticos e a tradição 

seguida por muitos docentes.  Como diz  Terrazzan  “a mesma sequência que é ditada pelos 

manuais de física destinados a esse nível de ensino” (TERRAZZAN:1992). 

 Em 2005, foi lançado como currículo prescrito para rede pública do Estado do 

Rio de Janeiro a Reorientação Curricular 2
a
 versão. Nesta versão, o programa sustenta os 

temas acima referidos, apenas apresentando uma ordem diferenciada, descrita da seguinte 

maneira:  

“A estrutura curricular proposta tem uma ordenação que foge um 

pouco da tradicional – na primeira série são abordados Temperatura, Calor e 

Ótica. Esta opção deve-se à facilidade com que esses temas podem ser 

relacionados a fenômenos da vida cotidiana, à possibilidade de se realizar 

muitas demonstrações práticas, e ao uso de uma linguagem matemática 

relativamente simples. A Mecânica, que envolve conceitos mais abstratos e 

difíceis, foi deixada para a segunda série, quando os alunos já têm uma certa 

maturidade e conseguem usar a matemática com maior segurança. Esta 

escolha também torna possível tratar a Mecânica de forma um pouco mais 

profunda que a usual. Os temas estudados na terceira série são mais 

tradicionais: Eletromagnetismo e Ondas. Apesar da seriação pouco comum, 



existem vários livros-texto de boa qualidade e ampla utilização que podem 

ser adotados sem problemas na implementação da proposta curricular.” 

(REORIENTAÇÃO CURRICULAR SEEDUC-RJ:2005) 

Quanto à inclusão dos conteúdos de física moderna foi apontado o seguinte:  

“A Física Moderna não foi incluída no currículo proposto, contrariando 

algumas tendências recentes. Esta opção deve-se em boa parte ao fator tempo, pois 

tal inclusão só poderia se dar com o sacrifício de tópicos essenciais à própria 

compreensão do tema.”(REORIENTAÇÃO CURRICULAR SEEDUC: 2005) . 

 Verifica-se, desta maneira, que os conteúdos de FMC (Física Moderna e 

Contemporânea) são tratados como não essenciais, aliás como  um sacrifício de tópicos 

essenciais. Acrescente-se ainda ao fato de se estar contrariando uma tendência recente. Por 

exemplo, podemos verificar que os PCN+ vão ao encontro com esta ideia de FMC(física 

moderna e contemporânea)  como conteúdo não essencial, pois 

“Alguns aspectos da chamada Física Moderna serão indispensáveis 

para permitir aos jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre 

como se constitui a matéria, de forma que tenham contato com diferentes e 

novos materiais, cristais líquidos e lasers presentes nos utensílios 

tecnológicos, ou com o desenvolvimento da eletrônica, dos circuitos 

integrados e dos microprocessadores. A compreensão dos modelos para a 

constituição da matéria deve, ainda, incluir as interações no núcleo dos 

átomos e os modelos que a ciência hoje propõe para um mundo povoado de 

partículas. Mas será também indispensável ir mais além, aprendendo a 

identificar, lidar e reconhecer as radiações e seus diferentes usos. Ou seja, o 

estudo de matéria e radiação indica um tema capaz de organizar as 

competências relacionadas à compreensão do mundo material microscópico.” 

(PCN+) 

 

Ainda, é apontado no BNCC: 

 

“As revoluções da virada do século XX trouxeram à tona limitações 

da física clássica, seja no que se refere a fenômenos com velocidades 

próximas à da luz, seja no que diz respeito a fenômenos do mundo 

submicroscópico dos átomos e moléculas. Surgiram novos conceitos, leis e 

modelos, que vieram acompanhados de novas formas de ver e olhar o mundo 

que problematizaram noções já arraigadas de tempo, espaço, massa, energia 

causalidade, determinismo, previsibilidade e representação. Parte do impacto 

da revolução quântica reflete-se até hoje na parafernália tecnológica que 

dependeu do desenvolvimento de uma sofisticada eletrônica à base de 



semicondutores, cujo princípios de funcionamento se baseiam em teorias 

chamadas Física Moderna.”(BNCC, 2018)  

 

 Fica claro nos dois textos que o que era considerando “sacrifício” na 

reorientação curricular, se faz necessário e imprescindível em termos de atualização e 

apropriação de conhecimento. Estudar FMC é conhecer melhor o mundo que nos cerca, além 

de treinar um olhar mais perspicaz para o que consideramos estar de certa forma  

estabelecido, como os conceitos de  tempo e o espaço. 

 Contudo, em 2012, após fóruns e encontros com parte do corpo de magistério 

da SEEDUC-RJ, elaborou-se o currículo mínimo. Neste documento prescreve-se que  

“Abordamos,  ao  longo  dos  três  anos,  temas  de  FMC como  forma  de  

atrair  os  estudantes  e  dar  maior  significado  para  o  estudo  de  Física.  Por  isso 

,  ao  começarmos  com  o  estudo  de  Cosmologia  já  poderemos  falar  de  temas  

contemporâneos  sem  precisar  esperar  todo  o  estudo  da  Física  clássica  para  

fazê-lo.  Conhecer  alguns tópicos de FMC é fundamental para compreender a 

realidade que nos cerca a partir da nova visão de mundo  que  a  Física  do  século  

XX  construiu.” (Currículo Mínimo RJ) 

Portanto, pelo currículo prescrito está posta a necessidade de estudar os conteúdos de 

FMC, mas perguntamos: basta estarem prescritos estes conteúdos? Digo que, sejam quais 

forem as competências e habilidades, lista de temas, conteúdos e conceitos, ou qualquer outra 

base pedagógica, para que se tenha uma praxis pedagógica eficaz é necessário boa 

comunicação, interesse, respeito pelo saber do outro, interação entres os pares do processo de 

ensino e aprendizagem. Enfim, não basta fazer uma  lista de competências e habilidades, e 

pronto:” resolvido o problema.” 

 Daí vamos ao “Como ensinar...” 

Com relação ao “como”, apresentamos no segundo capítulo da nossa dissertação uma 

sugestão de trabalho por projetos, e desde o primeiro capítulo insistimos no agir comunicativo 

de Habermas e na pedagogia da experiência de Dewey. Portanto, não posso deixar de escrever 

sobre a questão dialógica, onde vejo uma aproximação entre Habermas e Paulo Freire, e assim 

proponho alguns fatos para uma ação docente eficaz. 

 

 

Primeiro que, para um fazer docente eficaz, temos que entender que: 

“Ensinar  e aprender são assim momentos de um processo maior – o de 

conhecer, que implica re-conhecer. No fundo, o que eu quero dizer é que o educando 

se torna realmente educando quando e na medida em que conhece, ou vai 



conhecendo os conteúdos, os objetos cognocíveis, e não na medida em que o 

educador vai depositando nele a descrição dos objetos, ou dos conteúdos.”(FREIRE, 

1992:47) 

 

Freire atrela o processo de ensino e aprendizagem ao ato de conhecer. Este ato do 

sujeito que descobre é um ato do indivíduo em si, na sua relação com o objeto a ser conhecido 

e na relação com quem media o objeto cognoscente, no caso o docente. O ato de aprender se 

torna prazeroso e não enfadonho, a partir do momento em que, quem aprende supera desafios 

e percebe que fronteiras se abriram em seu mundo, na medida que, conhece algo novo, ou 

mesmo quando o “velho” se renova; ao re-conhecer que antes havia aprendido de outra 

maneira, este sujeito já não é a mesma pessoa de antes. 

 

Em segundo lugar para uma ação docente eficaz: 

 

“É preciso que o(a) educador(a) saiba que o seu “aqui” e o seu “agora” são 

quase o “lá” do educando. Mesmo que o sonho do(a) educadora(a) seja não somente 

tornar o seu “aqui-agora”, o seu saber, acessível ao educando, mas ir mais além do 

seu “aqui-agora” com ele ou compreender, feliz, que o educando ultrapasse o seu 

“aqui”, para que este sonho se realize tem que partir do “aqui” do educando e não do 

seu. No mínimo, tem de levar em consideração a existência do “aqui” do educando e 

respeitá-lo. No fundo, ninguém chega lá, partindo de lá, mas de um certo aqui. Isto 

significa, em última análise, que não é possível ao(a) educador(a) desconhecer, 

subestimar ou negar os “saberes de experiências feitos” com que os educandos 

chega a escola.”(FREIRE, 1992:59) 

 

Falamos no início do nosso trabalho sobre o triângulo pedagógico, que no núcleo de 

sala de aula inclui educando-docente-saber escolar (aqui preferimos o termo saber ,trazido por 

Chevallard, teórico francês no ensino de matemática). O termo saber escolar se distingue do 

saber feito pelos acadêmicos, pois este saber dos acadêmicos, ao chegar à escola, sofre 

transformações; ao percorrer o caminho da academia até chegar à escola sofre um processo de 

adequação. É neste triangulo propriamente dito que acontece o processo de ensino e 

aprendizagem, onde cada um deve exercer seu papel respeitando-se. O(A) professor(a) tem 

que estar ciente do seu papel junto ao conteúdo escolar. Minha professora no curso de 

pedagogia, Edwiges Zaccur, me dizia que “não podemos estar uma página diante do aluno, 

mas no mínimo um livro”. Este texto, ao tratar do conteúdo da Teoria da Relatividade, tem 



tanto o objetivo de ser um objeto para discussão com os docentes, como também ser mais um 

recurso de pesquisa para os mesmos. 

Em relação à Relatividade, o(a) professor(a) deve levar em conta que o educando já 

vem construindo a sua compreensão do tempo e do espaço. Se o(a) professor(a) negar esta 

realidade poderá conduzir-se a um estado de frustração e irrealização em relação à meta de 

aprendizagem do aluno, e, neste caso, não adianta culpar o educando pela não-aprendizagem, 

porque este não aprendeu, usando quase chavões de “o aluno não tem base”. Que base? Mas 

se este não tem base, proporcione a ele(a) a base necessária, esta é uma responsabilidade 

do(a) professor(a). Por isso defendo a ideia do professor(a) pesquisador(a), que 

buscam/esquadrinham/perscrutam seus educandos; procuram entender suas dificuldades e 

nunca os subestimando. 

 

Em terceiro lugar, para uma ação docente eficaz, é preciso saber que: “é a “leitura de 

mundo” exatamente a que vai possibilitando a decifração cada vez mais crítica da ou das 

“situações-limites”, mais além das quais se acha o “inédito-viável” (FREIRE, 1995). O 

próprio Einstein faz esforço para ensinar sua teoria a pessoas leigas no assunto; faz isto 

respeitando a “leitura de mundo” feita pelas pessoas, mas não abre mão do “saber de 

experiência feito”(FREIRE, 1995) e da linguagem matemática. No livro “A Teoria da 

Relatividade Restrita e Geral” (EINSTEIN, 1999) ele recorre a geometria simples. Além do 

mais está alerta à questão do texto/contexto, isto é, tem o cuidado com a “transposição 

didática”. Estar alerta a ela pode nos afastar da tentação de “transmitirmos” conteúdos 

acadêmicos deformados aos educandos como se estes fossem tabulas rasas, usando códigos 

completamente inteligíveis a estes educandos. Completando, nosso compromisso como 

educadores(as) não é negar conteúdos historicamente produzidos (alguns educadores resistem 

conteúdos que não foram estabelecidos em livros didáticos  e programas cristalizados), como, 

por exemplo, a Teoria da Relatividade, mas trabalhá-lo com responsabilidade e cuidado. 

 

Em quarto lugar, para uma ação docente eficaz é bom saber que: 

“Não há, nunca houve nem pode haver educação sem conteúdo, a não ser 

que os seres humanos se transformem de tal modo que os processos que hoje 

conhecemos como processos de conhecer e de formar percam seu sentido 

atual.”(FREIRE, 1999:110) 

 



Existe um grupo de educadores(as) progressistas que insistem em um conteúdo escolar 

pragmático, por exemplo da “matemática para dar troco”, um pragmatismo que nega às 

classes populares “conhecimento poderoso”, termo usado pelo sociólogo da educação  

Michael Young, que, segundo ele, “refere-se ao que o conhecimento pode fazer, como, por 

exemplo, fornecer explicações confiáveis ou novas formas de se pensar a respeito do 

mundo.”(YOUNG, 2007) Ainda segundo Young, as escolas “capacitam ou podem capacitar 

jovens a adquirir o conhecimento que, para a maioria deles, não pode ser adquirido em casa 

ou em sua comunidade, e para adultos, em seus locais de trabalho.”(YOUNG, 2007)  

A Teoria da Relatividade tem aplicação no uso do GPS, a  energia nuclear ( onde é 

aplicada a famosa equação E=mc
2
), explica o fato do ouro ser dourado e de que o mercúrio é 

metal líquido na temperatura ambiente, mas isto satisfaria os “pragmáticos”. Estudar Teoria 

da relatividade faz a gente entender melhor o tempo e o espaço em que vivemos, a evolução 

do Universo, o Big-bang, as partículas elementares, os buracos negros, as ondas 

gravitacionais, buracos de minhoca, supercordas e tantos outros temas que fascinam a nossa 

curiosidade sobre a realidade. 

Além do mais  

“este é um direito das classes populares que progressistas coerentes têm que 

reconhecer e por ele se bater – o direito de saber melhor o que já sabem, ao lado de 

outro direito, o de participar, de algum modo, da produção do saber ainda não 

existente.”(FREIRE, 1999:111) 

 

Em quinto lugar para um fazer docente eficaz é entender que: 

“ “Simplesmente, não posso pensar pelos outros e nem para os outros”. Esta 

é uma afirmação que, pelo caráter dialógico nele implícito, incomoda os autoritários. 

É por isso também que são tão refratários ao diálogo, à troca de ideais entre 

professores e alunos.”(FREIRE, 1999:117) 

 

Educação é um espaço para comunicação, e diríamos que estudar a Teoria da 

Relatividade é se apropriar de um “conhecimento poderoso”, e que, ao contrário, excluí-lo 

significa ser excluído em uma sociedade de classes, é ser excluído politicamente do diálogo 

social.  

Então, leitor, você poderia dizer, “eu posso passar a minha vida toda sem saber 

Relatividade e isso não mudaria nada”. De certa forma é verdade, mas  pensar assim seria 

válido para quase qualquer conteúdo escolar. Se pensarmos na educação como um ato 

político, o problema é negar o conteúdo a uns e privilegiar outros. É preciso refletir sobre isto. 



Em sexto e último lugar, para um fazer docente eficaz é bom entender que:  

“O diálogo implica tanto conteúdo ou objeto cognoscível em torno de que gira quanto 

a exposição sobre ele feita pelo educador ou educadora para os educandos.”(FREIRE, 

1999:118) 

Neste ponto quero dizer que conheci educadores que se diziam progressistas mas, 

cujas práticas eram irresponsáveis; um laissez faire, laissez aller, laissez passer, em que o 

educador transforma sua prática pedagógica em espontaneísmo, pois “o diálogo não pode 

converter-se num “bate-papo” desobrigado que marche ao gosto do acaso entre professor ou 

professora e educando”(FREIRE, 1999:118). Quero salientar que não é o fato de uma aula ser 

expositiva que ela seja excludente e ineficaz. Certa feita, quando saímos da tecnologia dos 

projetores de transparência para os projetores multimídia, preparei uma aula sobre 

eletroquímica, e muito animado e empolgado, “dei” a minha aula. Resolvi por último 

perguntar aos educandos o que acharam da aula, e a resposta não me foi nada empolgante. 

Eles disseram: “professor esta aula foi muito monótona, quase dormimos”, e depois fiz esta 

pergunta em outras aulas com a nova tecnologia e muitas vezes caímos na monotonia. Você 

pode então me dizer: “é você que não sabe preparar a aula”, ou até dizer que não sei dar aulas. 

Pode ser verdade, eu sei. Mas o problema é exatamente este. As melhores aulas que assisti 

foram aulas expositivas, pois foram aulas, e aqui vou pegar emprestado Paulo Freire, que um  

“(...) tipo de professor que também não considero bancário. É aquele 

professor muito sério que, diante dos estudantes de um curso, se põe numa relação 

com o tema, com o conteúdo, que ele trata, numa relação de profundo respeito e 

afetuosa até, quase amorosa e tanto pode ser o objeto de análise um texto seu como 

o texto de outro autor. No fundo, testemunha aos educandos como ele ou ela estuda, 

como se “aproxima” de um certo tema, como pensa criticamente. Cabe aos 

educandos ter ou criar e desenvolver a capacidade crítica de acompanhar o 

movimento que o professor faz, na aproximação que ele ou ela busca do 

tema.”(FREIRE, 1999:120) 

Claro que temos que ressaltar que o processo pedagógico não termina no conteúdo em 

si; vê-lo assim seria também um equívoco. Quando destaquei Shirley Grundy,  Habermas, 

Dewey e Paulo Freire, é porque acredito na relação democrática, que possibilita uma 

dialogicidade, que me abre ao pensar do outro, e assim integra ao pensar uma re-criação do 

meu pensar, que nos afasta do isolamento. Espero que ao ler este meu esforço de 

compartilhar, de trabalhar na transposição didática, o conteúdo das Relatividades Restrita e 

Geral, possamos nos abrir ao diálogo e construção de novas formas de apender/ensinar. 

 



A.1  - A INFLUÊNCIA DE HENRY POINCARÉ 

 

Einstein nutria uma grande admiração pelo físico neerlandês Hendrik Antoon Lorentz 

e uma coisa que o fascinou em seus estudos do filósofo Henri Poincaré são de como este 

dissecara o estudo da teoria do eletromagnetismo do próprio Lorentz, desde o aparecimento 

da teoria em 1892. Isto aconteceu porque dentre as teorias de eletromagnetismo a única que 

era compatível com a ideia de Poincaré de “ciência unificada” era a teoria de Lorentz. Embora 

a ideia de o tempo local de Lorentz pudesse explicar o fracasso dos experimentos com menor 

precisão sobre a do deriva-do-éter, Poincaré classifica a teoria apenas como satisfatória por 

causa de sua explicação inadequada para o fracasso do experimento de Michelson-Morley. A 

hipótese de contração de Lorentz, inserida para explicar essa falha, parecia a Poincaré uma 

correção arbitrária, posta à mão sem justificativa física. Perguntava sarcasticamente se seriam 

necessários tais consertos sempre que alguém realizasse um novo experimento de deriva-do-

éter com maior precisão, e comentou: “Hipóteses são o que menos nos falta”. (deriva= medida do 

desvio em relação ao funcionamento normal que um aparelho ou instrumento passa a apresentar com o decorrer 

do tempo). 

 A situação estava chegando a se assemelhar àquela do universo centrado na Terra de 

Ptolomeu, que exigia a introdução contínua de novos epiciclos sempre que novas 

observações, mais precisas, fossem feitas. Em 1905, o éter era parte integrante da teoria 

eletromagnética. Existiam correntes, que testavam com falhas repetidas ao tentar para 

encontrar qualquer variação na velocidade da luz medida com o movimento da Terra, o que, 

representava uma situação desconfortável e confusa para físicos. 

 

A.2 Intermezzo: O que vem ser o “éter” 

 

Vamos falar de éter. Não poderíamos continuar sem o entendimento do que vem a ser 

o “Éter”, e, para começarmos, vamos pensar sobre a existência do vazio. Do vazio? Isto 

mesmo do vazio, do nada, do vácuo. Esta reflexão não é nova; estava presente desde os 

gregos antigos, vamos dar uma data próxima ao século V a.C. Ali estavam os atomistas 

teorizando que a natureza era dividida entre dois princípios fundamentais: átomo e vazio. Os 

átomos dos atomistas não correspondiam exatamente a nossa ideia moderna de átomo, pois 

possuíam apenas propriedades espaciais, ligadas a forma e tamanho. Como traduz a própria 

palavra átomo (indivisível, não divisível), os átomos dos gregos eram indivisíveis, mutáveis, 

indestrutíveis, guardando diferentes formas, arranjos e posições, colidindo uns com outros 



dentro de um espaço “vazio”. Por exemplos “átomos de água” poderiam ser esferas, pois as 

esferas fluiriam umas por cima das outras. 

Mas Parmênides nega esta ideia atômica por não acreditar na existência do 

movimento, mudança e vazio. Para ele tudo que existe é único, abrangente e imutável 

(monismo). O mundo de Parmênides só podia ser conhecido pela razão pura: a experiência 

sensível não serviria para conhecê-lo. A existência do vazio estava ligada à ideia do não-ser, 

do nada, o que para ele não fazia sentido. 

 Mas é Aristóteles que vai trazer a principal teoria físico-cosmológica que contrapõe 

os atomistas, promovendo uma síntese que combinava aspectos propostos por antecessores, 

como a teoria dos quatro elementos de Empédocles – transformados em cinco, com a inclusão 

do éter – e a doutrina dos movimentos celestes circulares, defendida por Platão, com 

argumentos por ele mesmo elaborados, como a respeito do absurdo da existência do vácuo. 

Podemos dizer sem medo de escandalizar os físicos; Aristóteles foi o primeiro físico teórico, e 

dele surgiram as doutrinas dos lugares naturais, da gravidade e da leveza, dos movimentos 

naturais, retilíneo, para os fenômenos terrestres, e circular, para os celestes, relação de 

densidade com velocidade, entre tantas. Da impossibilidade da existência do vácuo, 

Aristóteles concluiu a necessidade de que o Universo fosse completamente preenchido por 

uma matéria, denominada éter ou quintessência, Daí Aristóteles concluiu que o Universo é 

necessariamente finito. Vamos focalizar dois destes princípios de Aristóteles: impossibilidade 

da existência do vácuo e éter preenchendo o espaço.  

 Aristóteles acreditava que a Terra era moldada por quatro elementos principais: 

terra, água, fogo e ar. A ideia de terra aqui é diferente da ideia comum de terra que temos, 

assim como o ar; referem-se aos elementos materiais concebidos por Empédocles e a partir 

dos quais toda a matéria terrestre era formada. Esses elementos apresentavam características 

essenciais: por exemplo, o ar e fogo sobem, enquanto terra e água descem.  

 No Universo, havia uma separação entre o que era perfeito e o que era imperfeito, 

do que era corruptível e do que era incorruptível. Para ele o Céu era o domínio da perfeição. 

Portanto, era constituído de uma outro tipo de matéria, incorruptível, diferente da matéria 

terrestre; um quinto elemento que ele denominou “éter”.  

  A ideia de éter em ciência se reforçou com Descartes, que, já no século 

XVII, postulava uma matéria, o éter, com características mecânicas, preenchendo todo o 

espaço. Ele explicou o movimento dos astros baseado na existência de turbilhões da matéria 

na região inter-estelar. O Sol e os planetas estariam imersos em uma espécie desse fluído 

chamado éter. Ao se movimentar, esse éter arrastava consigo os corpos celestes, como os 



planetas. O Sol tinha papel primordial, pois ao girar em torno de si criava um vórtice que 

colocava a Terra e os outros astros em movimento. A Lua tinha dependência do vórtice criado 

pela Terra (SANTOS, 2015:37). Ainda o éter era capaz de gerar calor e transmitir a luz.  

Conclusão: o éter era fundamental para física cartesiana.  

Não só Descartes pensou o éter como meio de propagação para a luz, ainda existiram 

nomes como de Fresnel, Huygens, Euler, Young, além de outros. Entretanto, a obra de 

Newton poderia ser lida como um desgaste para essa ideia de Descartes, pois a teoria da física 

trazida por ele no inicio do século XVIII, muito bem sucedida, e fez com que se pudesse 

pensar o espaço como algo vazio.  Para ele o movimento dos planetas fazia pensar em um 

espaço sem resistência, na verdade, sem nada. A ideia de turbilhões contrariava os estudos 

feitos por Newton, pois não se podia imaginar tal regularidade do movimento dos planetas 

com a existência de um espaço preenchido por um meio material. Ainda segundo Newton, em 

relação à luz, esta se compunha por um feixe de partículas muito pequenas que poderiam, por 

exemplo, ser irradiados pelo Sol, e assim atravessar o espaço vazio até chegar a Terra. 

 O cientista francês Augustin Fresnel, ao estudar o fenômenos ópticos, chegou à 

conclusão da necessidade do éter para entender o comportamento da luz. Fresnel imaginava a 

luz como um fenômeno ondulatório. Na época de Fresnel a onda necessitava de um meio para 

se propagar, desta maneira ele propôs que o Universo precisa ser preenchido por um fluido - 

não podia ser vazio - para que se pudesse propagar a luz. Na realidade, ao longo do século 

XIX, apesar de Newton, a ideia da existência do éter fora amplamente defendida por 

renomados cientistas. O calor, o magnetismo, a eletricidade e outros fenômenos físicos foram 

explicados a partir da existência do éter. 

 A contradição permanecia em como explicar o movimento dos astros com a 

existência de tal fluido? Algumas explicações surgiram de como a presença de tal fluido não 

perturbava o movimento dos planetas: porque seria uma substância muito “sutil”. Contudo, 

essa natureza “fugidia” do éter entrava em choque com os comportamentos esperados tendo 

em vista a propagação da luz através dele. Em particular, experiências de François Arago e 

posteriormente a experiência de Michelson e Morley indicavam que não havia efeito ( “vento 

do éter” ) gerado pelo éter sobre o movimento dos corpos através dele, desafiando os físicos 

da época. 

 Bem, para adiantar, foi Einstein, juntando problemas que envolviam a mecânica 

newtoniana e a óptica/eletrodinâmica, que resolveu este problema, propondo que, se o éter 

não influencia o movimento dos objetos através dele, não há porque nos deter na questão de 



sua existência ou não; melhor pensarmos o espaço como um vazio, mesmo que fosse capaz de 

transmitir ondas de natureza eletromagnética.  

 Foi muito difícil para as pessoas abandonarem esta ideia do “vento-de-éter”, que 

aceitassem a ideia do vazio. Mesmo depois da publicação da Teoria de Einstein muitas 

tentativas foram feitas, através de experiências fracassadas com o objetivo de provar a 

existência do éter. 

 Bem, espero que tenhamos nesta conversa sobre “éter” entendido a influência e 

existência deste para ciência e para o senso comum. Mas fica uma pergunta no ar: então o 

espaço é sinônimo de vácuo? 

 Terminado nosso intermezzo, onde paramos mesmo? Ah sim! Em Poincaré e a 

física. 

 Poincaré não era um positivista, mas era presente a ideia de que o experimento é a 

única fonte de verdade. Porém, o experimento Michelson e Morley mostrava que a velocidade 

medida da luz sempre se revelou como se a Terra estivesse em repouso no éter. Mas não é 

assim! A Terra sofre vários movimentos. Hipóteses foram propostas para anular os efeitos 

previstos nos fenômenos ópticos causados pelo movimento da Terra através do Éter – e do 

éter em relação à Terra, por consequência -  e estes só funcionaram para experimentos de 

menor precisão e acurácia. 

 Diante dos fatos da época, e independente do conhecimento do experimento feito 

por Michelson e Morley, Einstein escreveu sua teoria da Relatividade. E diante do que vimos 

a respeito do da presença do éter vamos ler o que escreveu o próprio Einstein: 

“A equação de movimento de Newton mantém sua forma, quando 

mudamos para um sistema de coordenadas, que está em movimento uniforme de 

translação em relação ao primeiro, de acordo com as equações 

x’= x - vt 

y’= y 

z’ = z 

Enquanto nos ativermos à ideia de que toda a Física poderia ser 

fundamentada pelas equações de movimento de Newton, não caberia dúvida de que 

as leis da natureza seriam as mesmas, independentemente dos sistemas de 

coordenadas movimentando-se relativamente de maneira uniforme, (sem 

aceleração). Essa independência do movimento em relação ao sistema de 

coordenadas utilizado, que chamaremos de princípio da relatividade, foi subitamente 

questionada pelas brilhantes corroborações para a eletrodinâmica dos corpos em 

movimento de H.A. Lorentz . Tal teoria está baseada na suposição de um éter 

luminoso em repouso e sem movimentos internos e suas equações básicas não são 



tais que se transformam em equações da mesma forma, quando as equações de 

transformação acima são aplicadas.(EINSTEIN, 2005:37)” 

 Não mais de quatro séculos atrás várias experiências e observações levaram a 

humanidade a pensar o Universo de forma diferenciada, saindo de um mundo aristotélico de 

visão geocêntrica para a visão heliocêntrica de cosmos de Copérnico, Kepler e Galileu. Este 

visão de Universo é quantificada, ganhando cunho mecânico, e uma primeira grande síntese 

por Issac Newton. O que poderíamos dizer desta breve fala de Einstein que recortamos neste 

momento é que este mundo de Newton também fora modificado pelas ideias dele. Einstein 

traz à tona uma nova visão deste mundo heliocêntrico. Querendo ou não querendo, vivemos a 

visão de mundo de Einstein, mesmo que os programas escolares e livros didáticos insistam 

em ensinar somente a visão newtoniana. 

 A partir de 1930, os artigos que lançavam mão das teorias da Relatividade 

(porque são duas, a Relatividade Especial e a Geral) passaram a se popularizar. Como as 

ideias propagadas por estas teorias são algo de mais difícil alcance, já que a ideia de mundo 

da mecânica clássica já estava entranhada no senso comum, a “indústria cultural” passou a 

colocar os holofotes sobre o homem Einstein. Como já havíamos comentado antes, humano 

Einstein era aquele que tinha as “(..) roupas amarrotadas, da cabeça grande, do cabelo 

desgrenhado; o Einstein ingênuo e distraído, e no entanto obviamente dotado de uma mente 

superior (Brennan, 2000:59)”. 

 Nosso objetivo não é focalizar o ser humano Einstein, mas aprendermos sobre 

suas Teorias da Relatividade. Entendemos que é uma tarefa de certa forma difícil, mesmo que 

privilegiemos uma abordagem não matemática, pois é muito difícil apresentar uma maneira 

nova de pensar e ver mundo, essencialmente contrário a muito daquilo que constitui nosso 

senso comum, originário da nossa vivência, e é isto que a teoria de Einstein faz. 

“Uma mudança em nossa imagem do mundo é sempre difícil, sobretudo 

quando já não somos jovens. O mesmo tipo de mudança foi exigido por Copérnico, 

que ensinou que a Terra não é estacionária e o céu não gira em torno dela uma vez 

por dia. Para nós, hoje, essa ideia não encerra nenhuma dificuldade, porque a 

aprendemos antes que nossos hábitos mentais se fixassem. De maneira semelhante, 

as ideias de Einstein parecerão mais fáceis para as gerações que crescerem com elas; 

para nós, um certo esforço de reconstrução mental é imprescindível.(RUSSELL, 

2002:13)” 

 

Iniciaremos esse esforço pelo conceito de referencial inercial.  

 



A.3 - REFERENCIAL INERCIAL. 

Imaginemos um individuo dentro de vagão de trem; ele está sentado em um dos 

bancos do vagão e jogando uma bola de tênis para cima e para baixo. Primeiramente, o vagão 

do trem está em repouso em relação a uma estação, ou melhor, está parado na estação. 

Supondo agora que o trem entre em movimento e vá se afastando da estação com velocidade 

constante, ou seja, mantendo sempre a mesma velocidade. Pensemos na bola de tênis subindo 

e descendo da mão do nosso indivíduo sentado no trem. Como este mesmo indivíduo 

observará a trajetória (Trajetória é o caminho descrito pelo móvel durante o seu movimento) 

da bola com o trem em movimento uniforme?  

 

FIG. 3  

Melhor ainda, se o trem está com as janela fechadas e tampadas, de forma que não se 

veja o mundo exterior, diremos que, para este indivíduo que chamaremos de observador, o 

fenômeno ocorre exatamente da mesma forma que se o trem estivesse parado. A trajetória é 

uma linha vertical, descrevendo o movimento de subida/descida da bola. Talvez isso espante 

você, mas podemos dizer que o observador – que não dispõe das referências externas, já que 

suas janelas estão fechadas - não saberia se o trem está em movimento ou não em relação a 

estação.  

 

 

FIG. 4 

Para um observador parado na estação, ou seja, do lado de fora do vagão, se este 

pudesse ver a bola de tênis, ele diria que com o trem em repouso, parado em relação a estação 

(lembra?), a bola estaria em um movimento vertical, com um trajetória que seria uma linha 



vertical, de cima para baixo. No entanto, com o trem em movimento com velocidade 

constante, este observador externo veria a bola em movimento com trajetória que seria uma 

linha parabólica. 

 Na realidade, não é verdade que para todos observadores as Leis de Newton 

sejam válidas, isto é, descrevam corretamente os fenômenos; para alguns sim; para outros 

não, conforme as circunstâncias em que se encontrem. Aqueles para os quais essas leis são 

válidas, em particular a Lei da Inércia, são chamados de “Referenciais ou Observadores 

Inerciais”. Consequentemente, aqueles para os quais essas leis não são válidas são chamados 

de “Referenciais Não Inerciais”. Este conceito de Referenciais Inerciais ou Não Inerciais é um 

conceito dinâmico e não cinemático, já que se baseia em um critério de validade de uma lei 

dinâmica e não em uma condição cinemática de movimento dessa forma ou de outra, até 

mesmo porque essa condição de movimento é, ela própria, variável segundo o referencial 

adotado e, portanto, não pode ser decisiva para a caracterização do caráter inercial ou não do 

observador. 

 No exemplo que escolhemos, verifica-se experimentalmente que alguém 

parado na estação observa que a Lei da Inércia é válida, de modo que podemos concluir que 

esse alguém é um referencial inercial. Por outro lado, é um resultado da mecânica que 

qualquer observador que se mova com velocidade constante em relação a outro que seja 

inercial também será inercial. Assim sendo, o passageiro do vagão que se move 

uniformemente em relação à estação também será um referencial inercial. 

 Este conceito de referencial inercial tem papel muito importante na Teoria da 

Relatividade desenvolvida por Einstein. 

 Entretanto, quando Einstein formulou as suas teorias da Relatividade, já existia 

uma relatividade: a Relatividade de Galileu. Mas o que é mesmo relatividade? 

 

 A.4 - RELATIVIDADES QUESTIONANDO O SENSO COMUM 

 

 Consultando o dicionário Aurélio online (https://dicionariodoaurelio.com/)  

temos os seguintes significados para relatividade: 

1 - Propriedade do que é relativo.  

2 - Condicionalidade. 

3 - Contingência. 

4 - Teoria de Einstein sobre a relatividade do tempo e do espaço. 

5 - relatividade restrita: teoria sobre a equivalência entre a matéria e a 

energia.  

https://dicionariodoaurelio.com/


 

Vamos então ao significado de relativo no mesmo dicionário 

1 - Que tem relação, que não é alheio a: nascer e morrer são termos 

relativos.  

2 - Não tomado em sentido absoluto: reino é um termo absoluto. 

3 - Avaliado por comparação. 

 

Observe o quadro do artista Túlio Dias... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 5 

 

Legenda da figura: http://www.pinturasemtela.com.br/wp-content/uploads/2015/04/Paisagem-Rural-

Túlio-Dias.jpg consultada em 30/06/2018 

 

Ao observar o quadro, responda: A casa está situada do lado esquerdo ou do lado 

direito da rua?  Alguns responderiam rápido, outros questionariam: “em relação a quê?”. Esta 

simples pergunta não tem resposta pronta se não tivermos um ponto de referência e um 

sentido em que possamos relativizar o esquerdo ou direito. Se formos, no sentido do 

trabalhador Rural em movimento em relação ao chão, diríamos que a casa está do lado 

esquerdo, e claro que, indo no sentido oposto, seria à direita. 

http://www.pinturasemtela.com.br/wp-content/uploads/2015/04/Paisagem-Rural-Túlio-Dias.jpg
http://www.pinturasemtela.com.br/wp-content/uploads/2015/04/Paisagem-Rural-Túlio-Dias.jpg


 Agora vou levar você um pouco para o lugar onde moro; vou colocar aqui 

abaixo um mapa para situar você. Vou fazer o caminho de onde moro (BNH) até o lugar onde 

trabalho (JAPUÍBA). Este é o trajeto que faço quase todos os dias indo do BNH até a Japuíba. 

Como a Japuíba está para mim sempre no mesmo lugar, eu afirmo que eu vou até a Japuíba e 

não digo que é a Japuíba que vai até a mim. Porém é tão correta uma afirmação quanto a 

outra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6 

O bom resultado desse ponto de vista estabelecido no princípio do senso comum 

depende de várias coisas que, na verdade, são da natureza do destino, ou seja, pra onde você 

quer ir. Imagine agora que as coisas não estivesse bem no lugar como estamos acostumados. 

Imagine todos estes lugarejos do mapa, como Camorim, Monte Castelo, Encruzo da Enseada 

e Japuíba, estivessem continuamente se deslocando de um lugar para outro, se movendo como 

uma nuvem de gafanhotos; que as ruas e estradas estivessem mudando de lugar como uma 

enxurrada, mudando sua forma à medida que invadem os lugares, a ponto de não 

reconhecermos mais os lugares que antes estavam visíveis; que as coisas fossem se 

desfazendo como as nuvens. Uma simples viagem a Japuíba não faria o mínimo sentido se o 

mundo fosse assim. E aí você acorda de dia e se pergunta onde está o BNH hoje? Pega o 

ônibus e os bairros não só mudaram de lugar, mas estariam deslocando em todas direções, 

com mais velocidade que o próprio ônibus que pegarmos. Você olha pela janela e não pode 

dizer onde está “agora”. 

“Na verdade, a própria noção de que estamos sempre em algum “lugar” 

definido decorre da afortunada imobilidade da maioria dos objetos grandes na 



superfície da Terra. A ideia de “lugar” não passa de uma aproximação prática 

grosseira: não tem nada de logicamente necessário, e não é possível torná-la precisa. 

Se não fôssemos muito maiores que um elétron, não teríamos essa 

impressão de estabilidade, que decorre apenas da insuficiência de nossos sentidos. 

(RUSSELL 2002:19)” 

 

 Nesse sentido, o que hoje parece tão sólido quanto nossa rodoviária será algo 

tão grande que será inconcebível aos nossos sentidos, cada pedaço pequeno que separarmos 

será formado por partículas, minúsculos pontos de matéria que nunca estariam em contato uns 

com os outros, ainda que em um movimento intenso e veloz. Agora, pensando de forma 

oposta, tomaríamos o tamanho imenso como do Sol por exemplo, e com velocidade próximas 

a da luz, nossa percepção de mundo ainda seria de um universo inconstante, inteiramente 

confuso — estrelas e planetas surgiriam e desapareceriam como névoas matinais e nada 

permaneceria em posição fixa em relação a nada. Esta estabilidade relativa em que vivemos é 

por sermos exatamente do tamanho que somos e por vivermos em uma faixa de temperatura 

em que vivemos. Mas o fato é que, sem a cabeça maravilhosa de Einstein, dificilmente a física 

relativística poderia ter sido descoberta, ou seja, viveríamos refém do senso comum. 

Sob esse aspecto, é interessante comparar Einstein e Copérnico. Antes de 

Copérnico, pensava-se que a Terra estava parada e o céu girava à volta dela uma vez 

por dia. Copérnico ensinou que “na realidade” a Terra gira uma vez por dia e que a 

revolução diária do Sol e das estrelas é apenas “aparente”. Galileu e Newton 

endossaram essa concepção, que parecia ser provada por várias coisas — por 

exemplo, o achatamento da Terra nos pólos e o fato de 

os corpos serem mais pesados neles que no equador. Na teoria moderna, 

contudo, a divergência entre Copérnico e os astrônomos anteriores é mera questão 

de conveniência; todo movimento é relativo e não há diferença entre estas duas 

afirmações: “A Terra gira uma vez por dia” e “o céu gira em torno da Terra uma vez 

por dia”. As duas significam exatamente a mesma coisa, assim como dá no mesmo 

dizer que uma coisa mede um metro ou cem centímetros. A astronomia fica mais 

fácil se considerarmos que o Sol está fixo, e não a Terra,  assim como os cálculos 

ficam mais fáceis num sistema monetário decimal. Dizer que Copérnico fez mais 

que isso é admitir o movimento absoluto, o qual é uma ficção. Todo movimento é 

relativo, e é mera convenção considerar que um corpo está em repouso. Todas essas 

convenções são igualmente legítimas, embora nem todas sejam igualmente 

convenientes.(RUSSELL, 2002:16)” 

 

Conclusão: nem tudo é relativo. É possível até dizer que as coisas são relativas a um 

determinado observador. Mas mesmo essa ideia, quer ela seja verdadeira ou não, não é a que a 



“teoria da relatividade” adota. Vamos ver que para teoria da Relatividade de Einstein nem 

tudo é relativo. 

 

A.5 - RELATIVIDADE AOS OLHOS DA FÍSICA 

 

 Vamos agora utilizar as chamadas transformadas de Galileu para mostrar a 

invariabilidade dos referenciais inerciais.  

 Imaginemos um evento físico, pode ser a explosão de um determinado 

sinalizador a uma determinada distância do solo. Expressemos isto como o ponto P da figura 

abaixo. Vamos submeter o evento à observação de dois observadores O e O’, aos quais 

associamos eixos de coordenadas cartesianos. O observador O está em repouso em relação ao 

solo; chamaremos este sistema referencial de S, enquanto o observador O’ está em 

movimento uniforme, ou seja, com velocidade constante V , em relação a O. Chamaremos 

esse observador O’ de referencial S’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura plano cartesiano 

Analisando a figura acima, temos um vetor posição do evento P em relação a O, 

representado por r  em S, e outro, r ' , em S. O vetor 'OO  é o vetor de posição da origem O’ 

do referencialS’ em relação à origem O, situada no referencial S. Existe uma relação vetorial 

entre as Grandezas r , r '  e 'OO . Podemos escrever a relação: 

 ' 'r r OO  (1) 

Esta equação expressa a conexão entre as posições de P em relação a O e O'. 

   

Podemos então, inferir como as velocidades neste referenciais se relacionam. Faremos 

isto, lembrando do conceito de velocidade como taxa de variação do vetor posição com o 

passar do tempo. Evitaremos o uso da notação por derivadas por se tratar do grau de ensino 

(Ensino Médio). 

' 'r r OO

t t t

  
 

  
(2)   

 

Assim, a equação (2) pode ser escrita como: 

 

  

Existe aqui uma inconsistência sutil: conceitualmente, a velocidade no referencial S' 

corresponderia à variação da posição de P em relação ao tempo, tal como medidos por esse 

'v v V 



referencial. No entanto, usamos Δt como medida de variação no tempo para a determinação 

tanto da velocidade V, segundo S, quanto V', segundo S'. Isso só é válido se o tempo t’ for 

considerado igual ao tempo t, o que era aceito sem questionamento na mecânica newtoniana, 

pois Newton considerava que o tempo é absoluto e flui por igual para todos. Fazemos então t 

= t’. 

Isso é muito importante na nossa abordagem!!!! Pois até então, antes da existência da 

Teoria da Relatividade Restrita, o tempo de um referencial inercial para o outro era 

indistinguível, flui de forma igual em todos referenciais, ou seja, como dissemos, o tempo de 

Newton era absoluto. Por isso até aqui podemos escrever a equação (3), a forma clássica da 

soma das velocidades. 

Neste momento, aconselhamos o professor e a professora a fazer exercícios com o 

principio da Independência de Galileu que diz: “Um movimento composto por outros dois ou 

mais que ocorrem do mesmo tempo por ter cada um deles analisados de forma independente 

dos demais.” 

' '
' 0

  
    

  

v v V
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Supondo que a velocidade V com que o referencial S' se move em relação a S seja 

constante,  a aceleração de P em relação a S será  igual à aceleração em relação a S'. 

Suponhamos agora que as forças que agem sobre P sejam as mesmas tanto segundo S, 

como segundo S'. Isto será válido toda vez que essas forças dependerem somente da posição e 

da velocidade de P em relação a quem age sobre ele e pode ser verificado experimentalmente 

com o uso de um dinamômetro, que é um instrumento que tem como fundamento uma mola 

que se distende com aplicação de uma força. Nessas condições, a resultante de forças R será a 

mesma nos dois referenciais, R = R'. Como a aceleração de P também é a mesma em S e S', 

temos que R' = R = ma = ma', ou seja, se a 2
a
 lei de Newton é válida em S, será também 

verdadeira em S'.   

 Conclusão: As leis mecânicas vistas no referencial S’ parecem ser as mesmas que em 

S. As leis de Newton podem ser escritas em S’ com as coordenadas diferentes e continuarão 

corretas.  

“Isto significa que não existe uma forma única para definir a origem do 

mundo, porque as leis parecerão as mesmas de qualquer posição em que sejam 

observadas.(...) Assim a prova de que um aparelho, em uma nova posição, se 

comporta como na posição antiga é idêntica à prova de que as equações, quando 

deslocadas no espaço, se reproduzem. Portanto, dizemos que as leis da física são 

simétricas para deslocamentos translacionais, simétricas no sentido de que as leis 



não mudam quando fazemos uma translação de nossas coordenadas. Claro que é 

intuitivamente óbvio que isto é verdadeiro, mas é interessante e divertido discutir a 

sua matemática. (FEYNMAN, 2005:166)” 

 

Como essas leis regulam a descrição do fenômeno mecânico, o fato de que sejam 

válidas da mesma forma nos dois referenciais implica que, se realizarmos uma mesma 

experiência mecânica, sob as mesmas condições, nos dois referenciais, os resultados serão 

absolutamente os mesmos. Dito de outra maneira, não poderemos estabelecer uma distinção 

entre as descrições obtidas a partir dos pontos de vista dos dois referenciais inerciais. Dizemos 

que eles são equivalentes fisicamente, ao menos perante a mecânica 

 

A.6 - PRELUDIO DA RELATIVIDADE RESTRITA E GERAL 

 

O físico premio Nobel, Richard Feynman relata que se passaram 200 anos, e 

acreditava-se que as equações dos movimentos expressas por Isaac Newton descrevia 

perfeitamente a natureza, até que um erro foi descoberto, e junto com o erro a sua correção. O 

erro e a correção tornou-se exposto por Albert Einstein. 

A segunda lei como expomos anteriormente pode ser descrita com a equação 

.F ma  

E estava implícito de que a massa m era uma constante, mas constatou-se que isso não 

era verdade pois, a massa de um corpo aumenta com a velocidade. Einstein faz uma correção 

na fórmula modificando o valor para 
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Onde a massa m0é a massa em repouso e c é a velocidade da luz 3,0 x 10
8 

m/s. 

segundo Feynman (FEYNMAN, 2005) “ para quem quer saber apenas o suficiente para 

conseguir resolver problemas, isto é tudo que existe sobre a teoria da relatividade: ela apenas 

muda as leis de Newton introduzindo um fator de correção da massa.” 

Porque não sentimos este efeito? Vamos calcular... 

Vamos utilizar a velocidade do planeta Terra em sua órbita em torno Sol,           v = 

29.78 km/s, ou melhor aproximadamente 29780 m/s. Apliquemos agora a razão em nosso 

fator:  



 

 

Uma razão próxima a 1/100000000, ou seja, a correção da massa é de 1 a cada 100 

milhões, praticamente impossível observar. 

Vamos calcular a massa de um próton dentro de acelerador de partículas, o prótons em 

repouso tem m = 1,672 . 10
-24

 gramas, faremos o cálculo supondo que o próton seja acelerado 

a 90% da velocidade da luz. Fazendo o cálculo; 

 

 

A razão de aumento é de  

 

 

Pasmem!!!! O próton terá um aumento de 5 vezes maior. 

 

Existia outro problema... 

Estava nas equações de Maxwell, pois quando aplicavam-se as transformações de 

Galileu nestas obtinham-se resultados diferentes para referenciais inerciais diferentes, isto é, a 

forma das leis mudava de referencial para referencial. Assim sendo, os fenômenos ocorreriam 

de maneira diferente para dois referenciais inerciais distintos. Por exemplo, sejam dois 

referenciais, ambos inerciais, A e B, tais que B se movimenta com velocidade constante em 

relação a A. As equações de Maxwell assumem certa forma em A e outra em B, que se move 

em relação a A. No entanto, podemos dizer com igual correção que A se move em relação a 

B, de modo que a forma anteriormente assumida em B deveria ser assumida em A, já que se 

pode dizer que A se move. Chegamos então a um impasse: que forma as leis devem assumir 

em cada referencial, já que tanto podemos dizer que A se move como dizer que B se move? 

Aparentemente a Natureza teria um critério secreto de distinção entre essas duas 

possibilidades... 

 Um pouco desta historia.... 

  Uma carga de prova pode sofrer a influência de uma força através de 

dois importantes campos: o campo elétrico E e o campo magnético B. Essa força se chama 

força de Lorentz. 



xF qv B  

 Por outro lado, cargas elétricas produzem campos em qualquer condição 

produzem campos E, enquanto apenas se estiverem em movimento produzem campos B. 

 Na realidade, existem três formas básicas de criação de um campo magnético: a 

primeira trata-se do campo de objetos magnetizados, como, por exemplo, um ímã a segunda 

trata-se do campo criado por cargas elétricas em movimento, uma corrente elétrica e, por fim, 

a terceira consiste no campo gerado pela variação no tempo de um campo elétrico. 

 

A.7 - Incompatibilidade entre equações de Maxwell e as leis de Newton 

   

 Existem duas importantes consequências das equações de Maxwell: a primeira 

é a possibilidade da existência das ondas eletromagnéticas; A segunda é a quebra da mecânica 

newtoniana, conduzida pela teoria da relatividade de Einstein. Vamos agora tentar mostrar a 

segunda consequência. Podemos começar mostrando que as equações de Maxwell e as leis de 

Newton são incompatíveis uma com a outra.  

 Consideraremos campos elétricos e magnéticos em dois diferentes sistemas de 

referência, um se movendo com velocidade V com respeito a outro, ambos inerciais. As 

equações de Maxwell não se expressam da mesma forma quando passamos de um referencial 

para o outro, desde que a transformação entre os sistemas é seja feita de acordo com as regras 

de Galileu, aplicadas anteriormente à mecânica Newtoniana. 

 

 Suponhamos que no sistema de referência original exista um campo elétrico e 

um campo magnético que satisfazem as Equações de Maxwell. Para simplificar, 

consideraremos o campo E na direção y o campo B na direção z. Assumamos ainda que os 

campos dependem apenas da coordenada x e no tempo. 



 Consideremos agora um novo referencial, S',  se movendo com uma velocidade 

V na direção x. Quantidades em S' são representadas por apóstrofe (linha). Assim, no quadro 

original, temos campos E (x,t) e B (x,t) obedecendo as equações de Maxwell e perguntamos 

se os campos E (x’,t’) e B (x’,t’)  satisfazem ou não equações de Maxwell com a mesma 

forma que em S. 

 Para ver como os campos elétricos e magnéticos se transformam entre os 

sistemas, fazemos uso do princípio newtoniano de que a força é a mesma em sistemas que se 

movem com velocidade constante em relação uns aos outros. Aqui, isso significa a invariância 

da força de Lorentz; a força em um carga em movimento é independente do referencial. Uma 

carga q se movendo com velocidade v ( segundo S ) na direção X experimenta a força q{E-

vB}=q{E’-v’B’}, direcionada ao longo de Y. Os sinais negativos aparecem por causa das 

direções e sentidos de V e B. Mas, como a velocidade se transforma como 'v v V  , 

substituindo temos no termo à direita da equação anterior       E’-v’B’=(E’+VB’)-vB’. 

 Mas, de acordo com nossa hipótese, isso deve ser igual à força por unidade de 

carga no sistema S, ou seja, E-vB. Esta é uma soma de um termo independente de velocidade 

e uma proporcional a v. Podemos equacionar os coeficientes, obtendo E=E’+VB’ e B=B’. 

Essa é a regra pela qual os campos seriam transformados segundo as regras da mecânica 

clássica. 

 

A.8 - IMPLICAÇÕES NAS EQUAÇÕES DE MAXWELL 

 

 Vamos nos poupar dos formalismos matemáticos que fogem  ao grau ao qual nos 

propomos aplicar, o Ensino Médio. Ainda assim, apresentaremos uma comparação entre a 

forma das equações de Maxwell nos dois referenciais. 

 Consideremos a primeira delas, que se escreve assim: 

No referencial S:  

 

  

De acordo com as regras de transformação da mecânica clássica, temos no referencial 

S’ :
 

  

 

 



Assim, as equações de Maxwell não têm a mesma forma nos dois referenciais, como 

verificamos nos termos dentro das chaves. A transformação para um sistema movendo-se com 

uma velocidade relativa uniforme, como acima, realizado de acordo com os princípios da 

mecânica newtoniana é, como vimos, conhecido como Transformações de Galileu. Assim, 

concluímos que as equações de Maxwell não são invariantes sob as transformações galileanas. 

 

 Bom então o que dizer? Vejamos que os sistemas de referência diferem 

entre si na medida em que S' se move em relação a S e, por isso, a forma das equações fica 

mais complicada. No entanto, poderíamos dizer que é S que se move em relação a S' e, por 

conseguinte, as equações deveriam ficar mais complicadas em S’. Ora, as duas alternativas 

são inconciliáveis: a Natureza precisaria ter um critério para  decidir pela simplicidade a favor 

de S ou S'. Qual seria esse critério? Alguém estava errado? Quem? Maxwell ou Galileu e 

Newton? 

 Estamos diante de um problema: é o fato de as equações de Maxwell não serem 

invariantes mediante uma transformação de Galileu. O eletromagnetismo violava o princípio 

da relatividade Galeliana! 

 Quem vai resolver o impasse é Einstein. Vamos começar com o Einstein aos 16 anos 

- isso mesmo, 16 anos! - pensando o que aconteceria se ele corresse à velocidade da luz ao 

lado de um feixe de luz? O feixe de luz pareceria “imóvel”, parado em relação a ele? 

 

 

 

 

 

 

É um exemplo dos famosos experimentos “GEDANKEN” de Einstein. Um 

“experimento mental”, em alemão chamado de Gedankenexperiment, é um exercício que 

“testa” mentalmente uma hipótese ou princípio. 

 Então vamos aguçar a criatividade e exercitar outro experimento mental: 

considere uma pessoa se olhando em um espelho. Só é possível vislumbrar sua imagem 

porque a luz ao chegar no espelho reflete-se em direção aos olhos da pessoa. O que 

aconteceria com a  imagem da pessoa se o espelho viajasse à velocidade da luz no vazio, ou 

seja, a 300 000 000 m/s?  De acordo com a mecânica clássica, nesta situação a luz não 

alcançaria o espelho e, consequentemente, a imagem iria desaparecer.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 7 

Deduziu-se a partir das equações de Maxwell que a velocidade de uma 

eletromagnética vale,   

 

 

 

sendo,  

 

 

Segundo esse cálculo, a velocidade de uma onda eletromagnética é aproximadamente 

3,0 x 10
8
 m/s no vácuo. Porém, se considerássemos outro referencial, que se movesse com 

velocidade constante V em relação àquele em que a luz viaja com a velocidade acima, de 

acordo com as regras da mecânica, para esse segundo observador ela viajaria com um valor c 

+ v, gerando, por exemplo, a possibilidade hipotética da situação anterior: o mesmo espelho 

formar e não formar uma imagem de uma pessoa, dependendo de quem a observe! 

Novamente, alguma coisa estava errada – ou com as equações de Maxwell ou com as leis de 

Newton. 

 Uma opção escolhida foi que as equações de Maxwell estavam corretas, mas 

estas seriam válidas em um referencial privilegiado, neste caso o éter. Mas isto estaria em 

desacordo com uma equivalência entre todos os sistemas de referenciais inerciais, na medida 

em que a diferenciação entre dois desses sistemas se basearia apenas em um movimento 

relativo entre eles, aplicável tanto a um como ao outro. Einstein rejeitava essa diferenciação. 

Para ele a Natureza não faz distinção entre dois referenciais inerciais, isto é, a forma das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Referencial_inercial


equações físicas não pode depender do estado de movimento de um observador, uma vez que 

o movimento é relativo.” 

 

Existe Uma solução... Os Postulados de Einstein 

 

 Tudo começou com o físico holandês Hendrik Antoon Lorentz, que, em uma 

abordagem essencialmente matemática, procurou algum tipo de transformada que fizesse com 

que as equações de Maxwell para o eletromagnetismo mantivessem a mesma forma quando 

passássemos de um referencial inercial a outro, o que, como vimos, não se verificava pelas 

transformadas de Galileu. A intenção era encontrar transformações de coordenadas que 

atendessem ao princípio da invariância de Galileu. Ele conseguiu isso através das chamadas 

transformadas de Lorentz; mas era puramente uma abordagem matemática. 

 Então Einstein propôs os seus postulados. Postulado é o princípio ou fato 

reconhecido, mas não demonstrado. 

 

1º postulado da relatividade: As leis da Física são as mesmas em qualquer referencial 

inercial. 

2º postulado da relatividade: A velocidade da luz é a mesma em quaisquer referenciais 

inerciais, ou seja, é a mesma para qualquer observador. 

“O postulado fundamental da teoria da Relatividade, como foi chamada, era 

que as leis da ciência deviam ser as mesmas para todos os observadores movendo-se 

livremente, qualquer que fosse a velocidade deles. Isso era verdade para as leis do 

movimento de Newton, mas agora a ideia passou a ser estendida para incluir a teoria 

de Maxwell e a velocidade da luz: todos os observadores devem medir a mesma 

velocidade da luz, por maior que seja a velocidade que estejam deslocando. 

(HAWKING, 2005:33)” 

  

 Hawking destaca duas consequências destes postulados; uma é a relação da 

massa com a energia que se consagrou pela famosa equação E=mc
2
. A 10% da velocidade da 

luz (30.000 km/s), o aumento da massa é de 0,5%, já com 90% da velocidade da luz (270.000 

km/s), o aumento da massa do dobro da massa inicial. À medida que a velocidade aumenta 

mais energia é necessária para acelerá-la. Na verdade, jamais se chegará à velocidade da luz 

pois o objeto teria massa infinita, ou seja, necessitaria uma energia infinita. Por isso todo 

universo fica continuamente demarcado pela velocidade da luz, todos os corpos viajando 



sempre a velocidade abaixo delas. Somente ondas, que não tem essencialmente massa, podem 

se mover à velocidade da luz. 

 Outra consequência é a transformação nas ideias a respeito do tempo e do 

espaço. O espaço e tempo, que eram vistos por Newton como absoluto, passam a ser relativos. 

Para se ter uma ideia, em 1962, com o uso de dois relógios de precisão, foi montado um 

experimento onde um dos relógios foi colocado no topo de uma caixa d’água e outro foi 

colocado ao pé da mesma. O relógio ao pé da caixa d’água, mais próximo à superfície da 

Terra, andava mais lentamente, de acordo com a teoria da Relatividade Geral. 

  Mas antes vamos estudar o que diz a teoria da Relatividade restrita sobre isso. 

Vamos primeiramente à relatividade da simultaneidade. 

 

A.9 - RELATIVIDADE DA SIMULTANEIDADE  

A relatividade do tempo é um conceito de assimilação complicado. Temos a sensação 

que o tempo passa igual para todos: se é 14:00 h em Brasília temos a “quase” certeza que 

também será 14:00 h em Seropédica. Mas Einstein diz que não é assim. Vamos mostrar isto 

na experiência de pensamento sobre eventos simultâneos. Observe o desenho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 4.8  

 

Consideremos um observador O, parado em relação à Terra,e outro, O’, situado dentro um 

vagão de trem em movimento a uma velocidade constante V em relação à Terra. Imaginemos 

que dois raios caiam ao “mesmo tempo”, um na parte da frente do vagão e outro na parte de 

trás, de maneira que o observador O esteja a uma mesma distancia dos dois raios de luz. O 



observador O percebe os dois raios ao mesmo tempo, já que está à mesma distância dos dois 

raios de luz, e, desta maneira, posso dizer que para o observador O, os raios caíram ao mesmo 

tempo, ou seja, foram eventos simultâneos. Bem, olhando-se para a folha, nosso vagão 

caminha no sentido da direita para esquerda, então podemos inferir que o raio que está à 

frente do trem é percebido primeiro pelo observador O’ no interior do vagão. Se ao invés de 

um observador O’ tivéssemos um detector, esta percepção seria melhor indicada. Então para 

O’ o evento não é simultâneo. Conclusão: a simultaneidade entre dois eventos não é uma 

condição absoluta, no sentido consensual para todos os observadores. 

 

 Esta conclusão nos leva a um desdobramento surpreendente! De fato, 

pensemos o que significa a afirmação “o raio caiu às 15:00”? Significa que os eventos 1 – o 

raio cair e 2 – o relógio marcar 15:00 ocorreram no mesmo instante, isto é, foram simultâneos. 

Ora, de acordo com o que acabamos de ver, se são simultâneos para um observador, não o 

serão para quaisquer outros que se movam em relação ao primeiro, o que significa dizer que 

para esses o raio não terá caído às 15:00, e sim um pouco antes ou depois! 

 

Conclusão: “Não existe tempo absoluto, e não há nenhum relógio universal marcando 

o tempo em algum lugar do espaço (Brenann, 2005:54 grifo nosso)”. 

 “Chegamos a um importante resultado: eventos que são simultâneos em 

relação ao leito da estrada não são simultâneos em relação ao trem, e vice-versa 

(relatividade da simultaneidade). Cada corpo de referencia (sistema de coordenadas) 

possui seu tempo próprio. Uma especificação temporal só tem sentido quando se 

indica o corpo de referência ao qual esta indicação se refere. 

Antes da Teoria da Relatividade, a física sempre admitia tacitamente que o 

significado das indicações de tempo era absoluto, isto é, que elas não dependiam do 

estado de movimento do corpo de referência. Mas acabamos de ver que esta 

suposição é incompatível com a definição tão natural de simultaneidade(...) 

(EINSTEIN, 1999:28)” 

 

 

A.10 - DILATAÇÃO DO TEMPO 

 Vamos recorrer ao seguinte experimento, feito em 1971, pelo físico Joseph 

Hafele e o astrônomo Richard Keating: consideremos relógios atômicos de alta precisão, 

baseados nas emissões de micro-ondas de césio (Cs
133

) com precisão de 10
-6

 

Estes relógios foram postos em um avião, enquanto outros relógios iguais foram deixados em 

repouso na Terra. Os relógios  marcavam o mesmo tempo, quando estavam em repouso no 



Observatório Naval dos Estados Unidos. O avião deu voltas, em alta velocidade, ao redor da 

Terra. Quando voltou, a hora marcada pelos relógios que estavam dentro do avião pôde ser 

comparada com a hora marcada pelos relógios que estavam em repouso na Terra. Como  

resultado, os relógios que estavam em movimento dentro do avião estavam atrasados em 

relação aos que estavam em repouso na Terra em 273 nanosegundos (10
-9

s), comprovando o 

que a relatividade previa: A dilatação do tempo. 

Com uma simples demonstração matemática pode-se chegar à mesma conclusão a 

respeito da dilatação do tempo. 

 Pois então vamos a mais um “gedakenexperiment”... Temos agora um 

dispositivo no chão de um vagão de trem que dispara um feixe de luz que atinge um espelho 

no teto desse vagão. 

 O observador O', situado no interior do trem,  verá o raio de luz ir e voltar ao 

mesmo ponto, não importando se o trem está em repouso em relação à Terra ou em 

movimento com velocidade constante igual a v. Mas  um observador O, fora do trem, em 

repouso em relação à Terra, se o trem está em movimento uniforme (velocidade constante), 

verá a reflexão do raio de luz de acordo com a figura para o referencial S. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9 

 

 

Podemos verificar então, que no caso do observador no referencial S, existe uma 

relação geométrica simples. A figura logo abaixo reproduz os triângulos formados pelo raio 

luminoso na figura correspondente ao observador O 

 

 

 

 

 

Referencial S’ = observador O’ 
Referencial S = observadorO 



 

 

 

FIG. 410 

 

A primeira relação que utilizaremos é correspondente ao triângulo AEC, preenchido 

com a cor cinza. Vamos utilizar o teorema de Pitágoras: 

"Em um triângulo retânguloa soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao 

quadrado de sua hipotenusa." 

 

FIG. 11 

Assim, em nosso triangulo retângulo AEC, temos que:
  

onde   D v t .  

Desta forma, temos 

2

2 2

2

 
  

 

v t
d H    e o valor de d será

2

2

2

 
   

 

v t
d H . 

Guardemos esta relação e vamos voltar ao nosso “gedankenexperiment”. 

 Para o observador O’, o que está dentro do vagão, o tempo que o raio de luz vai 

e volta após reflexão no espelho será: 
2

'
H

t
c

  . Já para o observador O, aquele parado na 

estação, este tempo será:
2d

t
c

  . Como temos o valor de d que tiramos do nosso triângulo 

AEC, podemos reescrever a relação anterior da seguinte maneira: 

2

2

2
2

 
  
  

v t
H

t
c

. 
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 Para sairmos da raiz quadrada, vamos elevar ao quadrado ambos os lados da 

equação:
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e, operando, temos 
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2
 no mesmo lado da equação teremos 

2 2 2
2
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4
  

v t H
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Como ,podemos substituir este resultado na relação anterior e 

obtermos 
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Operando, chegamos a 
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ou ainda, 
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2

'

1
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O fator  
2

2

1

1

 


v

c

  é chamado de fator de Lorentz 

 

Conclusão: o intervalo de tempo entre os mesmos dois eventos, medido pelos dois 

observadores, não é o mesmo:  't t    

 Vejamos um exemplo: no filme “Star Wars”, temos naves que voam próximas 

à velocidade da luz. Suponhamos então que Hans Solo, aos 35 anos de idade, personagem 

piloto da Milenium Falcon, famosa espaçonave dos filmes, deixa sua amada princesa Lea no 

solo do planeta Alderaan e faz uma viagem de ida e volta para o planeta Jakku a uma 



velocidade de 75% da velocidade da luz, tendo levado 3 anos para ir e voltar. Pergunta-se: se 

a princesa Lea tinha 26 anos quando ele a deixou, qual seria a idade de Lea na volta de Hans 

Solo? 

 Vamos calcular pela relatividade quanto tempo durou a viagem para a princesa 

Lea, que ficou no solo de Alderaam:  

 

 

 

Então, para Hans Solo passaram-se 3 anos e, portanto, ele tem 38, mas para a princesa 

Lea a viagem levou 6 anos; ela terá 32 anos. 

 Agora um desafio: Nos filmes a Millenium Falcon alcança a velocidade da luz. 

Por que isto não seria possível segundo a Teoria da Relatividade? 

 

A.11 - CONTRAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 Outra consequência  que a teoria de Einstein revela é que, se um objeto se 

move a uma velocida de próxima à da luz, ele estaria encolhendo na dimensão correspondente 

à direção do movimento. Assim, a distância medida entre dois pontos depende do sistema de 

referência. O comprimento próprio de um objeto é definido como o comprimento do objeto 

medido por alguém que está em repouso com respeito ao objeto. O comprimento de um objeto 

medido por alguém em um sistema de referência que está se movendo em relação ao objeto 

em repouso é sempre menor que o comprimento próprio. Chamaremos este fenômeno de 

contração do comprimento; eleé um acontecimento da relatividade restrita que pode ser 

demonstrado por uma “gedanken” e pode ser verificado em laboratório. 

 Vamos a uma simples demonstração matemática a partir de uma “gedanken”. 

Novamente vamos pensar em um observador no interior de um vagão e em outro observador 

do lado de fora, parado na estação. Dentro do vagão colocaremos em um dos lados uma fonte 

luminosa, apontada para a outra extremidade, que terá um espelho ao fundo. Esse espelho 

refletirá o raio de luz, como mostra a ilustração a seguir: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para o observador O’, figura 1, o tempo de ida e volta é igual 
2 '

'
x

t
c


  , onde Δx' é o 

comprimento do vagão. Mas para o observador O, parado na estação ( figura 2 ) teremos 

quanto ao raio de luz, o tempo de ida e o tempo de volta. 

 O tempo de ida será 

 

Deste modo, o valor det1 será: 

 

Tempo de volta será: 

 

de modo que:  

  

O tempo total será, então: 

 

A partir da relação entre t e t' , temos 

 

 

Obtemos, então:  

 

 

Assim, chegamos a                       ,    

 

Concluímos então que: 

Figura 12a 
Figura 12b 



 

ou seja, os comprimentos do objeto, tal como medidos por S e S', são diferentes. 

 Vamos a um exemplo: os passageiros embarcados em uma nave viajarão a 

velocidade de 80% da velocidade luz no vácuo (c). Quando essa nave passar ao longo de uma 

pista de pouso de 5,0km de extensão, qual será, do ponto de vista da nave, o comprimento da 

pista, segundo a teoria da relatividade? 

Neste caso temos 0,8v c  

 

Aplicando a equação (….), obtemos:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos fazer uma relação com a Arte? 

Veja as telas abaixo: 



 

Esta é uma obra da artista brasileira Tarsila do Amaral (1886-1973) que pintada em óleo sobre tela, em 

janeiro de 1928, foi um presente a seu marido o escritor Oswald de Andrade, na época. a obra, que veio a ser 

Abaporu, que vem dos termos em tupiaba (homem), pora (gente) e ú (comer), significando "homem que come 

gente". 

Ao estudar a questão do espaço-tempo na Relatividade, faça um discussão sobre a 

questão do espaço/tempo desta obra de Tarsila. 

  

Vejamos outro exemplo: 

 

Este é o Quadro Guernica de Pablo Picasso é uma das mais famosas pinturas do artista espanhol e uma 

das mais conhecidas do cubismo. Esta obra de arte revela os efeitos da guerra em uma população. 

Discuta o quadro segundo a questão da simultaneidade do tempo. 

 

A.12 - AUMENTO DA MASSA COM A VELOCIDADE 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oswald_de_Andrade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_tupi


 Momentum ( = massa x velocidade ) é uma propriedade das coisas que se 

movem; significa inércia em movimento. Desta definição, podemos retirar que um objeto em 

movimento pode possuir um grande momentum se sua massa for grande, ou se sua velocidade 

for grande, ou se tanto a massa como a velocidade forem grandes. 

 

A.13 - O MOMENTO RELATIVÍSTICO 

 

Newton admitia um momento infinito, o que seria uma massa infinita ou velocidade 

infinita. Mas já sabemos que não pode ser assim: um dos postulados da relatividade é que a 

maior velocidade do universo é a velocidade da luz.  

 Einstein vai mostrar que é preciso modificar algo no momento, e vai redefini-lo 

como:   p =m.v, onde  é o fator de Lorentz. 

relação de Newton é válida, sendo aproximadamente o produto da massa pela velocidade 

(m.v). Já em velocidades próximas à da luz,  cresce enormemente e, assim também, o 

momentum relativístico. Ao se aproximar de c(velocidade da luz), tende ao infinito, valor 

claramente impossível; nenhum corpo dotado de massa pode alcançar a velocidade da luz. 

 

A.14 - A TEORIA DA RELATIVIDADE GERAL (TGR) 

 

Como vimos anteriormente, as leis que governavam a eletricidade e o 

eletromagnetismo cabiam bem na teoria da Relatividade Restrita, no entanto o mesmo não 

acontecia com a lei da gravidade de Newton. Esta é uma lei Estática, o que significa que se a 

distribuição de matéria mudar em uma região do espaço, esta mudança seria sentida em todas 

outras partes do universo imediatamente. Qual o problema disto? Para que isso acontecesse, 

sinais teriam de ser enviados com velocidades maiores que a velocidade da luz, o que é 

proibido pela Relatividade Restrita. Além disso, se a mudança era considerada instantânea, 

este instantâneo implicaria sê-lo para todos os observadores, ou seja, o tempo seria absoluto. 

A Relatividade Restrita já tinha posto por terra esta ideia, em favor do tempo particular.  

Einstein estava ciente deste problema, mas trabalhando no departamento de patentes 

de Berna, seu desgaste era grande, com baixo salário e padrão de vida sacrificante. Quando 

conseguiu um emprego na Universidade de Zurich, e, logo depois, morando em Praga, apesar 

do preconceito que sofria por lá, teve chance de pensar mais no assunto, um caminho para 

mais um “gedankenexperiment”. 



Veja como o biográfo David Bodanis relata este momento: 

“Praga pode não ter sido o lugar mais fácil para os Einstein viverem, mas 

pelo menos lá Albert foi capaz de levar adiante seus experimentos mentais. Ele já 

tinha alguma ideia de que o próprio espaço era distorcido de alguma maneira, o que 

explicaria o que estava imaginando sobre a gravidade, mas ainda não pudera 

elaborar detalhes. Também tinha alguma noção de que, por causa dessas distorções, 

a luz de estrelas distantes se curvaria se viajasse nas proximidades do Sol, mas não 

podia ter absoluta certeza sobre os detalhes disso tampouco.(BODANIS, 2017:70)” 

 

 

 

Sobre o “gedankenexperiment”: 

“Uma coisa que ajudou, muito curiosamente, veio de um gênero de 

histórias de aventura em que um explorador heróico é drogado, depois desperta 

aturdido e tem pouco tempo para descobrir onde está. Einstein usou esta ideia. 

Suponhamos, imaginou, que alguém de fato acordasse num quarto fechado sem 

janelas: que tivesse sido drogado e não tivesse nenhuma lembrança de como fora 

parar ali. Não pode sentir nenhuma gravidade; está simplesmente flutuando na 

sala.(BODANIS, 2017:70,71) ” 

 

A Relatividade tem como base a comparação entre as observações do movimento de 

um corpo feitas por dois observadores diferentes, em condições diferentes. Estas observações 

pode não causar danos ao observador a baixas velocidades (neste caso em relação à 

velocidade da luz), porque próximo à velocidade da luz estas observações são revolucionárias. 

Neste caso, não se aplicam os conceitos de tempo e espaço estudado na física newtoniana. Em 

vez disso, acontece uma fusão do espaço e do tempo, em uma entidade física chamada 

espaço-tempo. 

a) Todos os eventos físicos ocorrem nesta arena espaço-tempo. No entanto, a 

geometria euclidiana que estudamos no Ensino Médio e aplicamos ao nosso cotidiano, não dá 

conta de  descrever este novo espaço-tempo. O espaço-tempo é não Euclidiano. 

Assim, esbarramos na constituição dos nossos programas de conteúdo escolar; a 

geometria euclidiana é trabalhada desde os tempos da educação jesuítica e a educação dos 

períodos Colonial e Imperial. No entanto, neste período não era trabalhada propriamente 

como disciplina escolar autônomo, mas como conteúdo militar principalmente para cálculos 

de artilharia. No Brasil, o ensino de Geometria toma caráter de disciplina escolar na  



“fundação do Colégio D. Pedro II. Nesse colégio, as disciplinas de 

Aritmética, Geometria, Álgebra e Matemática (Trigonometria e Mecânica), inseridas 

em seu programa de ensino tiveram presença na carga horária semanal. O ensino da 

Geometria inspirado na escola francesa assumiu um caráter de cientificidade, ou 

seja, era ministrado com uma sequência didática aliada ao rigor matemático dos 

axiomas, postulados e teoremas. (CRUZ: 2008:1)” 

 

Levantamos este assunto, pois, existem conteúdos matemáticos pouco abordados, e, 

em algumas situações, como é o caso das Geometrias Não Euclidianas, nunca abordados. No 

caso da Teoria Geral da Relatividade aliada ao ensino da Arte, pode-se abrir a apresentação da 

geometria não Euclidiana. 

A TGR engloba sistemas de referência acelerados. Einstein buscou a ideia que as leis 

da natureza teriam que ser manifestadas da mesma maneira em todos os sistemas de 

referências, tantos inerciais (não acelerados), como também os acelerados, e esta foi a 

principal incentivo que o levou à TGR. Na TGR, efeitos da gravitação e da aceleração não 

podem ser distinguidos um do outro. 

 

A.15 - PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA  

 

Voltemos aos nossos “gedankenexperiment”. Estamos dentro de um transporte bem 

distante de qualquer outro, de maneira a estar livre de qualquer influência gravitacional, tal 

como nosso explorador heróico. Qualquer pessoa no interior do nosso transporte (pode ser 

uma nave) estará flutuando, inclusive nosso herói. Não existiria o “para cima” e o “para 

baixo”. 

Mas se ligássemos os motores de nossa nave? Esta nave vai estar acelerada e desta 

forma as coisas ocorreriam diferentemente. Os tripulantes iriam observar algo parecido com a 

gravidade. Os tripulantes poderiam estar de pé no interior da nave, podendo até dar uns 

pulinhos, em relação ao chão da nave, em um “para cima” e “para baixo”. E mais, se a a 

aceleração da nave fosse igual a g (valor aceleração da gravidade da Terra na lei 

Newtoniana), os ocupantes estariam convencidos de que a nave não estaria acelerando, mas 

como se estivesse em repouso no solo do planeta Terra, sofrendo a ação da atração 

gravitacional do Planeta. 

Imagine agora o tripulante segurando duas esferas maciças de materiais diferentes, por 

exemplo uma de ferro e outra de cortiça. 



 

Se a velocidade v da nave é constante, ambas as esferas permanecem no mesmo lugar 

em relação à nave, já que, por inércia, continuariam a realizar o movimento de antes, 

compartilhado com ela. Mas ao se acelerar a Nave, seu piso se moveria para cima mais 

rapidamente que as esferas e as alcançaria. Não importa o material do qual as esferas são 

feitas, mesmo com massas diferentes, elas chegariam ao piso ( ou poderíamos dizer – o piso 

chegará até elas ) ao mesmo tempo. E, como Galileu, o nosso tripulante atribuiria o fenômeno 

à gravidade, ou seja, ele jamais poderia saber se a “queda” das esferas se deve a uma 

aceleração do próprio ambiente ou a uma atração gravitacional exercida por alguém. 

Conclusão: Einstein propõe o princípio da equivalência, que consiste na 

impossibilidade de distinguir entre gravitação e aceleração: sistemas de referência acelerados 

em relação a outros, inerciais, são indistinguíveis de sistemas inerciais, porém submetidos a 

um campo gravitacional apropriado.  

Imagine agora que por uma janela de nossa nave arremessamos horizontalmente uma 

esfera, que pode ser maciça e de borracha. Se nossa nave estiver “livre” de gravidade, nossa 

esfera seguirá em linha reta, tanto para um tripulante no interior da nave, como para um 

observador fora dela. 

No entanto, se a nave estiver em um movimento acelerado, um observador fora da 

nave veria a bola em linha reta. Contudo, para o tripulante no interior da nave, como a nave 

está subindo a trajetória da esfera será curvilínea, ou seja, uma parábola. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O mesmo acontece com um feixe de luz. Daí vem a pergunta: “pode a gravidade 

curvar a luz? 

Para Newton a gravidade é uma interação entre massas. Em Einstein sabemos que 

existe uma relação direta entre massa e energia. A luz não tem massa, mas tem energia 

associada a ela. Se pensarmos na equivalência entre energia e massa, do ponto de vista 

clássico poderíamos pensar que a gravidade agiria sobre a luz, desviando-a de sua trajetória 

retilínea normal. Esta foi uma resposta que Einstein já tinha dado, antes de desenvolver a 

TGR. 

Na verdade, a conclusão de Einstein é que a luz se curva porque ela se propaga em 

espaço-tempo curvo, ou seja, massa e energia deformam o espaço-tempo. Nesse espaço curvo, 

o menor caminho entre dois pontos quaisquer é uma curva, de modo que a luz, ao seguir o 

caminho mais curto disponível, se propaga em linha curva. Podemos dizer que “objetos como 

maçã ou planetas tentariam mover-se em linha reta através do espaço-tempo, mas as suas 

trajetórias pareceriam arqueadas por um campo gravitacional porque o espaço-tempo é 

curvo.(HAWKING, 2001:18)” 

 

1- Napontilhado o ponto de 

vista do observador fora da 

nave, lve livre de gravidade. 

2- Nave acelerada, em inha cheia trajetória vista por 

um tripulante no interior da nave. 



 

https://aminoapps.com/c/tudo-sobre-ciencia/page/blog/a-teoria-da-relatividade-

restrita/o3pD_6PziduQGoeg26BgE26YlMxaW5Vdl85 acessado em 18/06/2018. 

 

Gostaria de finalizar este capítulo ressaltando o prazer e a satisfação de ter estudado e 

compartilhado este assunto. Termino falando sobre a Newton. Mas Newton? Muitos já 

ouviram da alegoria da maçã que caiu na cabeça de Newton e o levou a explicar a gravidade. 

Alegorias à parte, Newton procurou explicar o porquê de as coisas caírem e ainda por que os 

planetas giram em torno do Sol. A conclusão a que ele chegou é que existiu uma “força” que 

atraía todos os corpos, uns em direção aos outros, e chamou de força da gravidade. Ainda, 

Newton imaginava que os corpos se movem no espaço, mas o que era o espaço? Entre um 

corpo e outro atraído o que existia? Newton, simplesmente não se definiu claramente sobre 

isso. O espaço de Newton era um grande recipiente vazio, como diz o físico Carlo Rovelli 

(2015), um caixote para o universo. Aí entra Einstein, com uma idéia extraordinária: “o 

campo gravitacional não seria difundido no espaço; ele seria o próprio espaço.”(ROVELLI, 

2015:14) Assim, o espaço não é uma coisa  independente da matéria, mas faz parte do mundo, 

ou seja, O espaço existe. Não um caixote, mas é flexível, e Rovelli (2015) compara a um 

molusco flexível. Einstein imaginou que o espaço se curva com a presença de corpos densos. 

O Sol curva o espaço ao seu redor e o planeta Terra gira em torno dele, não porque é puxado 

por uma força desconhecida, mas porque a linha curva que ela descreve é o caminho mais 

curto e, portanto, natural, em um espaço curvado. “O espaço curva onde existe 

matéria.”(ROVELLI, 2015:15) 

Einstein vai descrever essa situação através de uma equação de uma simplicidade 

incrível! Claro, ele teve ajuda de um amigo matemático, chamado Marcel Grossman, que lhe 

https://aminoapps.com/c/tudo-sobre-ciencia/page/blog/a-teoria-da-relatividade-restrita/o3pD_6PziduQGoeg26BgE26YlMxaW5Vdl85%20acessado%20em%2018/06/2018
https://aminoapps.com/c/tudo-sobre-ciencia/page/blog/a-teoria-da-relatividade-restrita/o3pD_6PziduQGoeg26BgE26YlMxaW5Vdl85%20acessado%20em%2018/06/2018


iniciou no tema das geometrias não euclidianas, que constituem o fundamento matemático de 

sua teoria. 

 

 

“Em suma, a teoria descreve um mundo colorido e espantoso, onde 

universos explodem, o espaço afunda em buracos sem saída, o tempo desacelera 

quanto mais baixo se está sobre um planeta e as ilimitadas extensões do espaço 

interestelar se encrespam e ondulam como a superfície do mar...”(ROVELLI, 

2015:17) 

Um mundo de possibilidades se abre, o “inédito-viavel” está a nossa frente: Galáxia, 

BigBang, Planetas, estrelas Anãs, Estrelas Gigantes, estrelas Supergigantes, estrelas de 

Nêutrons, Buracos Negros... É só explorar... 
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