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entender que às vezes, até mesmo o tempo, 
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RESUMO 

 

Uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa com 

o aplicativo TRE Einstein para ensinar a                  

 Relatividade Especial 

Geogenes Melo de Lima 

Orientador: 

Dr. Deusdedit Monteiro Medeiros 

 

O presente trabalho destinou-se a elaborar e aplicar uma Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) fundamentada na teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel e proposta por Marco A. Moreira e, 

também, desenvolver um aplicativo de jogos educacionais para ser aplicado 

durante a execução da UEPS. As unidades de ensino são, em linhas gerais, 

ferramentas que buscam facilitar a aprendizagem de um certo conhecimento, 

através de novas técnicas que podem ou não fazer uso de mídias educacionais. 

A UEPS desenvolvida nesse trabalho tem sua atenção no que tangue ao ensino 

da Teoria da Relatividade Especial (TRE) voltada a uma abordagem mais 

teórica, proporcionando ao estudante condições para um maior entendimento 

conceitual com menor ênfase na abordagem matemática. Acredita-se que dessa 

forma, o que se está aprendendo nas salas de aulas se aproxime mais tanto da 

Física quanto ciência da natureza, além do que, sendo bem entendido um 

conceito, a inserção da matemática ao menos será mais fácil. O aplicativo TRE 

Einstein, que é, de fato, o produto educacional desse trabalho, foi desenvolvido 

para ser aplicado na UEPS, visto que na sua essência encontra-se uma maior 

valorização ao entendimento e reflexão sobre os conceitos físicos que a 

matematização dos mesmos. Todavia, o aplicativo é versátil o suficiente para 

poder ser tranquilamente usado como parte de qualquer metodologia para o 

ensino da relatividade, seja aquela mais tradicionalista ou mais contemporânea. 

 

Palavras-chaves: Ensino de Física; Teoria da Relatividade Especial; Unidade 

de Ensino Potencialmente Significativo; Aplicativo.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

A Potentially Significant Teaching Unit with the TRE Einstein App to 

teach Special relativity 

 

Geogenes Melo de Lima 

Advisor: Dr. Deusdedit Monteiro Medeiros 

 

The present work was created to develop and implement a Potentially 

Significant Teaching Unit (PSTU) based on David Ausubel's Theory of Significant 

Learning and proposed by Marco A. Moreira. Our work also developed an 

educational gaming App to be applied during the implementation of the PSTU. 

Teaching units are, in general terms, didactic tools created to improve the 

teaching and learning process of a subject, using new techniques that may or 

may not make use of educational media. The PSTU developed in this work is 

focused on the teaching of Special Theory of Relativity (STR) specially in a 

theoretical approach, giving to the student conditions for a greater conceptual 

understanding with less emphasis on the mathematical approach. Using this way, 

what is learned in the classroom is closer to both physics and science in general, 

in fact, understanding a concept, the insertion of mathematics will at least be 

easier. The App TRE Einstein is the educational product of this work and it was 

developed to be applied in the PSTU, given that its major concern is a greater 

appreciation for the understanding and reflection on the physical concepts than 

the mathematization of them. However, the App is versatile enough to be easily 

used as part of any methodology for teaching relativity, from the most traditional 

methodology to the most contemporary methodology. 

 

Keywords: Physics Teaching; Special Relativity Theory; Potentially 

Significant Teaching Unit; App. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um mundo macroscópico, governado em sua essência pelas 

leis da chamada Física Clássica, ou seja, regidos pelo conhecimento anterior 

àquele desenvolvido na década 1900. Anos em que nomes como Max Planck, 

Albert Einstein e Niels Bohr eram frequentemente citados no âmbito acadêmico 

da Física.  Assim, sob um ângulo personalista podemos dizer que a revolução, 

em curso, dessa nova Física é sustentada pelo tripé Planck-Einstein-Bohr1. 

O que hoje conhecemos por Física Moderna (FM) é, em síntese, o 

conhecimento físico desenvolvido a fim de explicar, de forma teórica, resultados 

experimentais que não eram explicados de maneira satisfatória pela Física 

Clássica. 

Duas grandes teorias fazem parte da FM, uma é a Mecânica Quântica, a 

outra é a Teoria da Relatividade (Especial e Geral), ambas apresentadas por 

Albert Einstein. A Especial teve seu nascedouro em 1905 com a publicação de 

três artigos na revista alemã Annalen der Physik; já a Geral foi apresentada à 

comunidade acadêmica cerca de 15 anos depois. 

A teoria da relatividade especial pode ser derivada de dois postulados 

propostos por Einstein e um trabalho de eletrodinâmica de corpos em movimento 

publicado, o permeio afirma que o movimento absoluto uniforme não pode ser 

detectado e, o segundo, que a velocidade da luz é independente da fonte 

(TIPLER, 1981).  

Como consequência desses postulados, o espaço deixa de ser um palco 

estático e rígido que não participava dos eventos, para ser deformável e 

dependente do tempo, não sendo mais absoluto como previa a mecânica 

newtoniana. Tempo e espaço passam a ser uma só entidade, chamada de 

espaço-tempo, que deve se acomodar para manter válido o segundo postulado. 

Deste modo, a mecânica newtoniana passa a ser entendida como uma 

aproximação válida para movimentos submetidos a pequenas velocidades 

quando comparadas a velocidade  𝑐 da luz. 

 

                                                           
1 www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod06/m_s03.html 
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Mesmo vivendo em uma sociedade onde os corpos desenvolvem 

velocidades bem menores que 𝑐, onde a mecânica newtoniana explica de forma 

elegante e simples o nosso universo cotidiano, convivemos com dispositivos 

tecnológicos que só foram desenvolvidos com o advento da Física Moderna 

como exemplos temos: lâmpadas de LED, o laser, transistores, plasmas, cristais 

líquidos e o sistema GPS de navegação. 

É notório que os dispositivos citados acima beneficiam e muito nossas 

atividades corriqueiras, ao passo que o estudo da Física que os cercam deveria 

estar mais presente nos livros didáticos e no currículo oficial do Ensino Médio 

(EM). 

É praticamente consensual entre os pesquisadores em ensino de Física 

a inserção da Física Moderna no Ensino Médio, sob a justificativa de levar 

conhecimentos que sejam contemporâneos e que façam parte da vida do homem 

moderno à sala de aula, com o intuito de motivar os alunos a compreenderem 

fenômenos que envolvam conceitos físicos. Segundo as Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN +), 

a abordagem de conteúdos de Física Moderna no ensino Médio se faz 

necessária (RODRIGUES, 2011). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

A ausência da FM no EM, pode ficar evidenciada pela análise de alguns 

livros didáticos editados recentemente e que ainda não tratam desse assunto. 

Essa análise é reveladora haja vista que em muitos casos o livro didático é o 

recurso mais importante que muitos professores de Física dispõem. Felizmente 

alguns livros didáticos do EM estão trazendo a FM e isso é extremamente 

importante para que consigamos torná-la efetivamente presente nos currículos 

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 (Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros, 2002, p. 70). 
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escolares. Ainda no PCN+ encontramos a completude desejada para a formação 

do aluno do EM relativamente a área de Física (LEAL e MASSUNAGA, 2014): 

A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de 

competências específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos 

naturais e tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na 

compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por ela 

construídos. Isso implica, também, na introdução à linguagem própria da Física, 

que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas de 

expressão que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações 

matemáticas. Ao mesmo tempo, a Física deve vir a ser reconhecida como um 

processo cuja construção ocorreu ao longo da história da humanidade, 

impregnado de contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem 

resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias e, por sua vez, por elas 

sendo impulsionado (BRASÍLIA, PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS+ e CIÊNCIAS DA NATUREZA MATEMÁTICA E SUAS 

TECNOLOGIAS, 2002, p. 59). 

Um fato curioso é que, mesmo estando de certa forma presente os 

conteúdos de FM no PCN+, essa temática não aparece com tanta frequência no  

ENEM. Em pesquisa divulgada pelo portal G12,  publicada em 04/05/2017,  é 

feito um levantamento dos assuntos mais frequentes no exame de 2009 até 

2016. O tema mais recorrente é mecânica com 30,3%, seguido de eletricidade e 

carga elétrica com 24,6%, em último vem óptica com 9%. Conteúdos referentes 

a FM não são citados na pesquisa.  

Pode-se pensar também que pelo fato dos conteúdos que envolvem a 

Física Clássica serem, pelo PCN+, melhores pontuados, enquanto que os da 

Física Moderna têm citações não mais amplas, contribuem de certa para a falta 

de ênfase na FM em detrimento da FC. 

No livro ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias - Volume 2, elaborado 

pela equipe do Departamento de Políticas de Ensino Médio (DPEM)3 encontra-

se: 

                                                           
2 https://g1.globo.com/educacao/enem/2017/noticia/enem-levantamento-mostra-o-que-mais-cai-na-
prova-desde-2009.ghtml 
3 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf 
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São no total 6 temas, com exceção do 5, todos os demais dizem respeito 

à conteúdos da FC e apresentam uma boa especificação que possibilita tanto ao 

professor quanto ao estudante um bom direcionamento sobre qual assunto deve 

ser focado. Já o tema que trata da FM é mostrado de forma muito abrangente, 

dificultando o direcionamento como a mesma deve ser abordada. 

Por tudo que foi exposto, o investimento na elaboração de ferramentas 

didáticas que melhorem e estimulem o Ensino da Teoria da Relatividade Especial 

(TER) é sempre bem-vindo. Ferramentas que podem cumprir esse papel são as 

chamadas Unidades de Ensino Potencialmente significativas (UEPS), estas são, 

segundo Moreira (2011), uma sequência de ensino direcionada à aprendizagem 

significativa de conceitos e tópicos específicos de um ou mais conteúdos 

escolares.  

O foco central de uma UEPS é que os materiais e recursos usados 

durante a elaboração e aplicação estejam em harmonia com a teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel. 

Desta forma, esse trabalho de dissertação se propõe a elaborar e executar 

uma UEPS intitulada “O estudo da relatividade especial através da teoria da 

aprendizagem significativa”. A construção dessa UEPS nasce com o objetivo 

de proporcionar a todos que  venham a usá-la, a oportunidade de se deparar 

com um material que busca atender aos anseios dos estudantes que, 

conectados com o mundo tecnológico, preferem aulas mais audiovisuais  

àquelas clássicas confinadas entre professor, quadro e giz. 

A UEPS elaborada para esse trabalho de dissertação faz uso de vários 

simuladores, vídeos, música, textos motivacionais e do aplicativo TRE  Einstein 

que é o produto educacional desenvolvido como item obrigatório para a obtenção 

do título de mestre, concedido pelo Mestrado Nacional Profissional em Ensino 

de Física (MNPEF). 

Há necessidade de que a escola reveja os conteúdos ensinados e 

suas respectivas práticas educativas. Os PCN+ trazem uma temas 

estruturadores que articulam competências e conteúdos e apontam 

para novas práticas pedagógicas (BRASÍLIA, MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO e SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2006, p. 

57).  
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CAPÍTULO 2 - A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A UNIDADE DE ENSINO 

POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA 

 

Aqui será feita uma discussão sobre a aprendizagem significativa 

desenvolvida pelo psicólogo da educação estadunidense David Paul Ausubel 

(1918-2008) e a elaboração de unidade de ensino potencialmente significativa 

proposta polo professor doutor Marcos Antônio Moreira. 

 

  2.1  APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

No contexto educativo, hoje, quase não se fala mais em estímulo, 

resposta, reforço positivo, objetivos operacionais, instrução programada e 

tecnologia educacional. Estes conceitos fazem parte do discurso usado em uma 

época na qual a influência comportamentalista, na educação, estava no auge e 

transparecia explicitamente nas estratégias de ensino e nos materiais 

educativos. Nessa época, o ensino e a aprendizagem eram enfocados em 

termos de estímulos, respostas e reforços, não de significados. Atualmente as 

palavras de ordem são: aprendizagem significativa, mudança conceitual, ensino 

centrado no aluno e construtivismo (MOREIRA, 2011). 

A teoria da aprendizagem significativa (TAS) proposta por Ausubel (1978), 

tem como suporte a valorização e o desenvolvimento do conhecimento prévio do 

aprendiz, para a TAS os subsunçores (conhecimento prévio do aprendiz) são os 

degraus que conduzem o conhecimento ser significativo, esta é latente em: 

 

 

 

 
 

Segundo Moreira (2016, p. 7) “um subsunçor é um conceito, uma ideia, 

uma proposição já existente na estrutura cognitiva, capaz de servir de 

“ancoradouro” a uma nova informação de modo que esta adquira, assim, 

significado para o indivíduo”. A aprendizagem significativa acontece quando o 

novo conhecimento “ancora-se” em ideias relevantes existentes na estrutura 

“Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só 

princípio, diria o seguinte: de todos os fatores que influenciam a 

aprendizagem, o mais importante é aquilo que o aluno já sabe. 

Averigue isso e ensine-o de acordo” (AUSUBEL, 1976) 
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cognitiva do aprendiz. Assim uma nova informação pode ser aprendida de forma 

significativa quando interage com um subsunçor existente na estrutura cognitiva. 

O conhecimento a que se refere Ausubel não deve ser entendido, nem 

encarado de forma pragmática e descontextualizada, como se vê nos 

dicionários. O conhecimento no bojo da teoria da aprendizagem pode ser uma 

imagem, uma proposição, um símbolo significativo, um modelo mental; a essa 

variedade de formas que se pode associar ao conceito de conhecimento é uma 

outra forma de se apropriar do conceito de subsunçores. 

Assim como qualquer Teoria da Aprendizagem, seja behaviorista, 

cognitiva, humanista, etc, a teoria significativa de Ausubel está repleta de novos 

conceitos e se não compreendidos previamente, a aprendizagem continuará 

sendo mecânica ao invés de significativa. 

Uma aprendizagem é significativa quando ideias expressadas 

simbolicamente interagem de maneira substantivada e não-arbitrária com aquilo 

que o aprendiz já sabe. Substantivada quer dizer não-literal, não ao pé-da-letra, 

enquanto não-arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia 

prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já existente 

na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Outro ponto a ser tratado é o de que o indivíduo pode ter à disposição os 

subsunçores relevantes para a ancoragem dos novos conhecimentos, porém 

não estar disposto a fazer esta ancoragem de forma substantiva e não arbitrária, 

procurando apenas memorizar estes novos conhecimentos. Neste caso, a 

Não-arbitrariedade quer dizer que o material potencialmente 

significativo se relaciona de maneira não-arbitrária com o 

conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aprendiz. Ou 

seja, o relacionamento não é com qualquer aspecto da estrutura 

cognitiva, mas sim com conhecimentos especificamente relevantes, 

os quais Ausubel chama subsunçores. O conhecimento prévio serve 

de matriz ideacional e organizacional para a incorporação, 

compreensão e fixação de novos conhecimentos. 

Substantivada significa que o que é incorporado à estrutura 

cognitiva é a substância do novo conhecimento, das novas ideias, 

não as palavras precisas usadas para expressá-las (MOREIRA, 

2011). 
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aprendizagem será mecânica. O contrário da hipótese também é válida, ou seja, 

se o indivíduo está disposto a aprender, mas o material não possui significado 

lógico e relacionável à estrutura cognitiva do aprendiz, a aprendizagem não será 

significativa (RIBOLDI, 2015). 

Mesmo que um estudante se aproprie de um conceito, a ponto de saber 

aplicá-lo em situações cotidianas; se essa apropriação não foi por ancoragem de 

subsunçores, a aprendizagem não é significativa. Mas se essa aprendizagem 

passa a fazer parte de sua da estrutura cognitiva, ela funcionará como um 

subsunçor, um ancoradouro para novas aprendizagens. 

A ideia de conhecimento ancoradouro e aprendizagem significativa fica 

mais clara quando refletimos com o exemplo. Considere um estudante que já foi 

apresentado em séries anteriores a lei de Lavoisier: “Numa reação química que 

ocorre em sistema fechado, a massa total antes da reação é igual à massa total 

após a reação” de forma mais filosofal “Na natureza nada se cria, nada se perde, 

tudo se transforma” ALMEIDA (2011). Quando, numa aula de química, for 

apresentado as leis de Proust (proporções constantes) e Dalton (proporções 

múltiplas), o subsunçor conservação será ativado e ancorará aos conceitos de 

proporções constantes e proporções múltiplas. 

O mesmo ocorrerá quando ao aluno for apresentado às grandezas que se 

conservam na mecânica, como é o caso da energia mecânica e dos momentos  

linear e angular. O subsunçor conservação será, mais uma vez ativado, 

proporcionando a ancoragem dessas novas grandezas ao conceito de 

conservação.  

O subsunçor conservação sofrerá várias ativações durante a vida 

estudantil do aprendiz, pois a primeira lei da termodinâmica, a carga elétrica, são 

temas que têm em essência a conservação. Dessa forma, quando concluído o 

ensino médio, o conceito de conservação terá uma estrutura cognitiva rica e 

abrangente, podendo ser um subsunçor para conceitos de propriedades físicas 

que não se conservam, como é o caso da entropia, da temperatura e etc. 

A aprendizagem significativa de um certo conteúdo, a aquisição 

significativa de conhecimentos, não implica que o mesmo não possa ser 

esquecido ao longo do tempo. Não vale, nesse contexto, aquela máxima “O que 

se aprende é como andar de bicicleta, nunca se esquece”. Entre andar de 
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bicicleta (atividade física), e conhecimento acadêmico (atividade mental) há 

várias nuances.   

Um ciclista que passou dez anos sem andar de bicicleta, ao voltar a fazê-

lo, sentirá um desconforto inicial, um desequilíbrio que, em poucos instantes, 

será “corrigido”. O ato de andar de bicicleta não necessita da ativação de pré-

requisitos, que não sejam àqueles que fazem parte do sistema locomotor. Já  um 

professor que tenha passado dez anos em uma ilha, sem nenhum contato com 

o conhecimento acadêmico, certamente, quando retomar sua atividade docente, 

terá uma maior dificuldade em fazê-la, que a dificuldade apresentada pelo ciclista 

ao andar de bicicleta. 

Se um subsunçor, por mais amplo e sólido que seja, não for 

frequentemente estimulado, ele iniciará um processo de “encolhimento”, de 

perda de significado, de ancoradouro. Essa obliteração é um processo natural 

do funcionamento cognitivo e não fragiliza a TAS, pelo contrário, só a reforça 

como uma forma eficaz de aprendizagem.  

Retomemos ao exemplo do professor. Admita que depois de dez anos 

longe do contato com o conhecimento acadêmico ele decide retornar à 

academia. Se sua aquisição de aprendizagem foi de maneira significativa ele 

terá menos dificuldade, no recomeço, que teria se a aquisição de conhecimento 

tivesse sido pautada em processos mecânicos de aprendizagem. 

Portanto, aprendizagem significativa não é, como se possa pensar, aquela 

da qual o indivíduo nunca esquece. A assimilação obliteradora é uma 

continuidade natural da aprendizagem significativa, porém não é um 

esquecimento total; é uma perda de discriminabilidade, de diferenciação de 

significados, não uma perda de significados. Se o esquecimento for total, como 

se o indivíduo nunca tivesse aprendido um certo conteúdo, é provável que a 

aprendizagem tenha sido mecânica, não significativa (MOREIRA, 2010). 

 

 2.2  UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA 

 

Muitas são as mudanças e transformações culturais e tecnológicas que já 

podem ser vislumbradas no século XXI. Os computadores estão cada vez mais 

sofisticados; os celulares cheios de novos aplicativos, com versões cada vez 

menores; automóveis mais potentes e baratos; equipamentos tecnológicos que 
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conseguem “rastrear o corpo”, além da própria biotecnologia, entre tantos outros 

avanços em relação à comunicação, locomoção, facilidade na realização de 

tarefas e tratamentos médicos disponibilizados para a maioria das pessoas. 

Todavia, quando se aponta o olhar para a área da educação, o que se vê 

é que quase nada mudou, como afirma RAMOS (2017) “em geral, temos uma 

escola e um professor do século XX para um aluno do século XXI”. 

Na escola, seja ela fundamental, média ou superior, os professores 

apresentam aos alunos conhecimentos que eles supostamente devem saber. Os 

alunos copiam tais conhecimentos como se fossem informações a serem 

memorizadas, reproduzidas nas avaliações e esquecidas logo após. Esta é a 

forma clássica de ensinar e aprender, baseada na narrativa do professor e na 

aprendizagem (MOREIRA e VEIT, 2012). 

As Sequências de Ensino e Aprendizagem (SEA) e as UEPS têm a 

intensão de contribuir com uma aprendizagem voltada à apropriação de 

conteúdo, ou seja, os conteúdos devem ser inseridos em harmonia com a 

realidade cotidiana do estudante, bem como o seu grau de maturação acerca do 

que se deseja ensinar.  

Para RIBOLDI (2015) uma SEA constitui em um conjunto de atividades 

dispostas em uma determinada ordem, com uma estruturação e articulação 

desenvolvida para um determinado objetivo educacional que possui um início e 

final conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. A identificação e 

conhecimento da estruturação de uma SEA possibilita uma melhor compreensão 

de seu valor educacional, assim como facilita as possíveis mudanças que serão 

realizadas na sequência e a inserção de atividades que possam melhorá-la. 

Já uma UEPS, como definida por Moreira (2011), vai bem além de uma 

SEA, visto que, além de propor uma articulação entre o conteúdo a ser 

transmitido, se dispõe em fazê-lo de forma a valorizar o conhecimento prévio do 

estudante, o que segundo AUSUBEL, HANESIAN e NOVOK (1978) conduz a 

uma aprendizagem significativa. 

Segundo GIORDAN, GUIMARÃES e MASSI (2011) uma Sequência de 

Ensino e Aprendizagem, em resumo, contém cinco etapas:  
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1. Análise preliminar que seria um levantamento histórico sobre o 

conceito a ser ensinado, bem como suas condições de 

aprendizagem. 

2. Concepção e análise a priori, ou seja, quais hipóteses que serão 

testadas nessa sequência didática. 

3. Aplicação da sequência didática. 

4. Estudo analítico, do sucesso ou não, da sequência didática, 

através de uma análise de dados coletados durante a aplicação da 

sequência didática. 

5.  Validação ou não da sequência didática. 

 

Já segundo MOREIRA (2012), a construção de uma UEPS passa por oito 

etapas: 

 

1. Definir o tópico específico a ser abordado, identificando a sua 

importância no contexto da matéria como um todo. 

2. Criar/propor situação(ções) – discussão, questionário, mapa 

conceitual, situação-problema, etc. – que leve(m) o estudante a 

externalizar seu conhecimento prévio, aceito ou não, no contexto 

da matéria de ensino. 

3. Propor situações-problema, em nível introdutório, levando em 

conta o conhecimento prévio do estudante, preparando o terreno 

para a introdução do conhecimento. Estas situações-problema 

iniciais podem ser propostas através de simulações 

computacionais, demonstrações, vídeos, problemas do cotidiano, 

representações veiculadas pela mídia, problemas clássicos da 

matéria de ensino, etc. Mas sempre de modo acessível e 

problemático.  

4. Uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o 

conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando em conta a 

diferenciação progressiva, isto é, começando com aspectos mais 

gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do todo, mas sempre 

investigativa. 
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5. Em continuidade, retomar os aspectos mais gerais, estruturantes 

(aquilo que efetivamente se pretende ensinar), do conteúdo da 

unidade de ensino, porém em nível mais alto de complexidade em 

relação à primeira apresentação e as situações-problema devem 

ser propostas em níveis crescentes de complexidade.  

6. Concluindo a unidade, dar seguimento ao processo de 

diferenciação progressiva, retomando as características mais 

relevantes do conteúdo em questão, porém de uma perspectiva 

integradora, isso deve ser feito através de nova apresentação que 

pode ser através de exposição oral, litura de texto, o uso de um 

recurso computacional, um audiovisual, etc. O importante não é a 

estratégia em si, mas o modo de trabalhar o conteúdo da unidade.  

7. A avaliação da aprendizagem, através da UEPS, deve ser feita ao 

longo de sua implementação, registrando tudo que possa ser 

considerado evidência de aprendizagem significativa do conteúdo 

trabalhado; além disso, deve haver uma avaliação somativa 

individual após o sexto passo, na qual deverão ser propostas 

questões/situações que impliquem compreensão, que evidenciem 

captação de significados.  

8. A UEPS somente será considerada exitosa, se a avaliação do 

desempenho dos estudantes fornecer evidências de 

aprendizagem significativa (captação de significados, 

compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento 

para resolver situações-problema). A aprendizagem significativa é 

progressiva, o domínio de um campo conceitual é progressivo. Por 

isso, a ênfase em evidências e não em comportamentos finais. 

 

O capitulo 4 desse trabalho é dedicada a descrever como foi elaborada e 

executada a UEPS “O estudo da relatividade especial através da teoria da 

aprendizagem significativa”. 

 A iniciativa na elaboração de mais uma UEPS sobre TRE, entra em vários 

materiais didáticos, nesse seguimento, inclusive em algumas unidades de 

ensino. É de certa forma, mais uma tentativa para alinhar as aulas de Física aos 

diversos recursos multimídias disponíveis gratuitamente na internet, como 
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também fomentar procura por pesquisas na área do ensino afim de aliadas 

estratégicas pedagógicas aos avanços tecnológicos. 
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CAPÍTULO 3 - TEORIA DA RELATIVIDADE ESPECIAL 

 

Nesse capitulo faremos uma revisão dos principais conceitos a qual a 

teoria da relatividade especial está inserida, bem como alguns desdobramentos 

dos postulados que a alicerçam. 

 

 3.1 A MECÂNICA NEWTONIANA, O ELETROMAGNETISMO E A 

RELATIVIDADE 

 

As primeiras décadas do século XX foram marcadas por várias 

inquietudes e dúvidas no âmbito da Física. A Mecânica determinista de Newton, 

assim como a elegância das equações do eletromagnetismo de Maxwell, 

falhavam quando aplicadas ao mundo das partículas constituintes do átomo, 

assim como previsões matemáticas também não eram comprovadas no âmbito 

do Macrocosmo.  

A Mecânica Clássica e o Eletromagnetismo pareciam atados aos limites 

das medidas pertencentes ao cotidiano da civilização, de um lado o muito 

grande, quando comparado as dimensões do subatômico e do outro, o muito 

pequeno, se comparado a grandiosidade da velocidade 𝑐 da luz. 

A Mecânica Quântica e a teoria da Relatividade Einsteiniana estavam em 

seus nascedouros, ambas surgiam a fim de criar uma Física que conseguisse 

conciliar os resultados experimentais com as previsões matemáticas para as 

descobertas, até então conflitantes com o conhecimento Físico da época.  

A descoberta da radiatividade, a catástrofe do ultravioleta, o efeito 

fotoelétrico, as raias espectro e a constância da velocidade de propagação das 

ondas eletromagnéticas no vácuo, traziam consigo uma série de 

questionamentos que a Física Clássica (todo conhecimento da Física até início 

do século XX) não conseguia responder.  

Até o início do século XX, a Física estava concentrada na mecânica, ótica, 

termodinâmica, na unificação da eletricidade com o magnetismo estabelecida 

por Maxwell no fim do século XIX e no desenvolvimento da eletrodinâmica ao 

nível microscópico por Hendrik Lorentz no início do século XX.  
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A publicação de "Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento" foi 

de certa forma responsável pela unificação de duas dimensões: espaço e tempo, 

por Einstein chamada de “espaço-tempo”. Essa hipótese, tida como 

revolucionária, se comprovada obrigaria a Mecânica newtoniana a uma série de 

reformulações.  

A hipótese do espaço-tempo confirmou-se e a Teoria da Relatividade 

Especial (TRE) que nasce em 1905 com o primeiro artigo publicado por Einstein, 

força a uma drástica mudança nos conceitos de espaço, tempo e simultaneidade, 

tão fortemente alicerçados pela mecânica newtoniana, que agora passa a ter seu 

universo de aplicabilidade limitado. 

A TRE insere uma visão totalmente nova ao espaço, enquanto que para 

Newton o espaço é um palco estático onde os fenômenos aconteciam sem que 

um interferisse no outro, para Einstein, este vai se moldando, acompanhando a 

evolução do fenômeno. A ideia de tempo como uma quantidade absoluta, 

independente do sistema de coordenadas (referencial) presente na mecânica 

newtoniana é substituída por uma concepção de tempo elástico, dilatável, 

totalmente dependente do referencial. A partir dessas mudanças, brota o 

contínuo espaço-tempo, um “tecido” que vai se moldando à medida que um 

fenômeno evolui, tudo para garantir a constância da velocidade da luz. 

Na Relatividade, o tempo e o espaço são uma só entidade: o espaço-

tempo, um tecido flexível e contínuo que tem sua geometria dependente da 

dinâmica do movimento, essa importante mudança no conceito de espaço e de 

tempo são decorrentes de apenas dois postulados, os postulados da relatividade 

especial. 

 

 3.2 A TEORIA DA RELATIVIDADE ESPECIAL 

 

A teoria da relatividade especial ou restrita proposta por Einstein em 1905, 

se alicerça em dois postulados, todavia são através dos seus desdobramentos 

que resultados surpreendentes como a dilatação do tempo, a contração do 

comprimento e a impossibilidade de eventos simultâneos para todos os 

referenciais inerciais são alcançados.   
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Aqui, serão apresentados esses postulados juntamente com suas 

consequências, que afetam fortemente a concepção de tempo e de espaço que 

carregamos desde nosso nascimento. 

 

Primeiro postulado: 

 

As leis da Física são as mesmas em qualquer sistema de referência 

inercial (YOUNG e FREEDMAN, 2016). 

 

Segundo postulado4: 

 

A velocidade 𝑐 da luz no vácuo é sempre a mesma em qualquer sistema 

de referência inercial e não depende da velocidade da fonte (YOUNG e 

FREEDMAN, 2016). 

A afirmação feita pelo primeiro postulado parece tão óbvia, que dispensa 

uma apreciação, mas este não se sustentaria por mais óbvio que parecesse, se 

não fosse comprovado por meio de experimentação, desta maneira 

comprovaremos esse postulado examinando duas situações extremamente 

simples. 

Considere um trem em movimento retilíneo e uniforme (MRU), relativo aos 

trilhos. Dentro do trem há três crianças, duas delas brincando de lançar uma bola 

de futebol uma para a outra, conforme mostra a Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

A criança C ao avaliar só o movimento da bola lançado pela criança A em 

direção a criança B, não é capaz de predizer se o trem está em repouso ou em 

MRU, o mesmo aconteceria se a criança A lançasse a bola em direção a C e B 

ficasse observando o movimento da bola. Essa conclusão reside no fato de não 

                                                           
4  Conhecido como princípio da constância da velocidade da luz.   

C                          A                            B 

Figura 3.1:  Trem em MRU relativo os trilhos. 

𝑣Ԧ 
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haver referencial inercial privilegiado, ou seja, as leis físicas são as mesmas 

entre referenciais inerciais. 

Um segundo exemplo, um pouco mais elaborado, retrata o surgimento de 

uma força eletromotriz induzida em uma bobina. 

Considere o movimento de um ímã na direção de uma bobina. Para o 

sistema de referência da bobina, o ímã está se aproximando com uma 

velocidade 𝑣Ԧ de módulo constante, gerando no interior da mesma uma variação 

de fluxo magnético que induz uma força eletromotriz como se vê na Figura 3.2a. 

Constatação equivalente é observada, se tomarmos o ímã em repouso e 

aproximarmos a bobina com velocidade 𝑣Ԧ  de módulo igual a anterior (Figura 

3.2b), mais uma vez, não há variação nas leis físicas entre referenciais iniciais. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

A rigor o primeiro postulado não abala os resultados experimentais 

obtidos com a mecânica newtoniana, pois os mesmos estão em concordância 

com a TRE. O problema reside (se é que podemos chamar de problema) no 

segundo postulado, sua manutenção implica em modificações na mecânica 

clássica newtoniana, tão bem-sucedida através de comprovações experimentais 

no universo macrocosmo, onde as velocidades são bem inferiores a 𝑐.  

A mecânica newtoniana não estava errada, ela só é imprecisa quando 

aplicada em alguns limites, como por exemplo, sistemas com velocidades na 

ordem de 108 𝑚/𝑠. Einstein tinha ciência desse fato, uma vez que as expressões 

relativísticas reproduzem as clássicas no limite de baixas velocidades. 

Essa preocupação em garantir a confirmação dos resultados já existentes 

(a)                                                                 (b) 

Figura 3.2: A mesma força eletromotriz na bobina, seja quando o seja quando o ímã se 
movimenta em relação a bobina (a), seja quando a bovina se movimenta em relação ao ímã. 
Fonte: YOUNG e FREEDMAN, 2016. 
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ao se criar uma teoria nova, não surge com Einstein.  O pensamento de que 

qualquer nova ideia, qualquer nova teoria, em substituição a uma teoria antiga, 

deve conduzir aos mesmos resultados já comprovados experimentalmente, pode 

ser encontrado nas leis de Newton, que incorporam resultados anteriormente 

obtidos por Galileu.  

 

 3.3 A RELATIVIDADE DAS TRANSFORMAÇÕES GALILEANA 

 

As coordenadas espaciais (𝑥, 𝑦, 𝑧), juntamente com a temporal 𝑡, são as 

variáveis de sustentação da mecânica newtoniana (Mecânica Clássica). São 

graças a essas variáveis, que é possível prever o comportamento de um 

fenômeno físico em um sistema de coordenadas inercial, mesmos que sua 

origem tenha sido em um outro sistema também inercial com o primeiro. Para 

isso é necessário um conjunto de equações que permita converter resultados 

aferidos de um sistema para outro, esse conjunto de equações fundamenta-se 

no princípio da relatividade de Galileu, fornecendo como consequência a 

impossibilidade na distinção por meio de experiência mecânica entre o repouso 

e o MRU. Sucintamente, o princípio da relatividade de Galileu apregoa que todos 

os referenciais inerciais são equivalentes entre si. 

O esclarecimento dessa ideia requer um esquema, como se vê na Figura 

3.3. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Note na Figura 3.3 que o eixo 𝑂𝑧 foi omitido (omissão só com o propósito 

de simplificar a figura, como 𝑂𝑧 é perpendicular ao movimento, não acarreta 

perda de generalidade para as expressões que se seguem). Já o eixo 𝑂𝑥 em 

Figura 3.3: Localização de uma partícula P nos sistemas de coordenadas S e S'. 
Fonte: YOUNG e FREEDMAN, 2016(Adaptado). 

𝑉𝑡 
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ambos os sistemas de coordenadas estão sobre a mesma reta, sendo 𝑂 a ogirem 

de 𝑆 e 𝑂’ a de 𝑆’. 

Adota-se que em 𝑡0 = 0, as origens dos sistemas coincidem e em 𝑡 > 0 o 

sistema 𝑆’ encontra-se a uma distância 𝑉𝑡 em relação a 𝑆, já que 𝑆’ se move com 

velocidade constante 𝑉 em relação à 𝑆 e na direção de 𝑂’𝑥. 

Admitindo que 𝑆 e 𝑆’ são sistemas de referenciais inerciais (SRI) com 

𝑆 fixo para um observador na Terra enquanto 𝑆’ em MRU em relação a 𝑆. 

Segundo a Figura 3.3, uma partícula P pode tanto ser localizada através das 

coordenadas espaciais de 𝑆 quanto de 𝑆’. Essa localização é dada pelas 

transformações de coordenadas de Galileu. 

Para um observador em 𝑆, a posição de P em um instante 𝑡 (medito por 

um relógio em S, sincronizado com um relógio em S’ a partir de 𝑡 ≥ 0) é: 

 

 𝑥 = 𝑥’ + 𝑉𝑡; 𝑦 = 𝑦′e 𝑧 = 𝑧′ (3.1) 

 

Para um observador em 𝑆’, a posição de P é: 

 

 𝑥′ = 𝑥 − 𝑉𝑡; 𝑦′ = 𝑦  e 𝑧′ = 𝑧 (3.2) 

 

Verifique que até o presente momento, tomou-se o instante 𝑡 para a 

observação da posição de P, como sendo o mesmo para ambos os referenciais, 

isso porque estamos confinados (por enquanto)  à mecânica newtoniana, ou 

seja, estamos aceitando a possibilidade da velocidade de propagação de um 

sinal ou de uma informação ser infinita, o que nos leva a não fazer qualquer 

distinção entre medidas de tempo efetuadas pelos relógios em S ou em S’, deste 

modo, o tempo é uma quantidade absoluta, então: 

  

 𝑡 = 𝑡′ (2.3) 
 

 

Aplicando a definição de velocidade instantânea, à partícula P ao longo 

de 𝑂𝑥 se obtém 𝑣𝑥 (medida feita por um observador em 𝑆), enquanto que para 

um observador em S’ a partícula tem velocidade 𝑣𝑥 ’. A conexão entre essas 

velocidades é dada pela equação, 
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 𝑣𝑥 = 𝑣𝑥 ’ + 𝑉 (3.4) 

 

A equação (3.4) está em acordo com resultados obtidos 

experimentalmente, sempre que a velocidade for bem inferior a 𝑐, todavia para 

velocidade da ordem de 𝑐, a equação (3.4) começa a falhar. 

Tal conflito é bem simples de ser verificado, basta tomarmos o referencial 

𝑆’ se movendo com velocidade 𝑐 em relação a 𝑆, desta forma, partido de (3.4) 

obtemos que 𝑣𝑥 = 𝑐
′ + 𝑉, ou seja, 𝑣𝑥 > 𝑐

′ o que viola o segundo postulado da 

TRE que estudaremos logo em seguida e que se mostra verdadeiro por inúmeras 

comprovações experimentais. 

A conclusão razoável, acerca das transformações de Galileu (TG), seja 

as de coordenadas equações (3.1, 3.2 e 3.3) ou a de velocidade equação (3.4), 

é que ambas falham no limite em que 𝑣 ≈ 𝑐. Deste modo, é necessário corrigi-

las, a fim de obter um conjunto de equações que estejam em concordância com 

resultados experimentais e reproduzam as transformações de Galileu quando 

𝑣 ≪ 𝑐.  

A correção envolve algumas modificações fundamentais na cinemática 

clássica. A primeira a ser feita está na hipótese aparentemente óbvia de que os 

observadores em 𝑆 e em 𝑆′ usam a mesma escala de tempo, formalmente 

representada pela igualdade 𝑡 = 𝑡′. (...) Essa hipótese aceita em nossa vida 

cotidiana não pode estar correta; os dois observadores devem possuir duas 

escalas de tempo diferentes. Devemos definir a velocidade 𝑣′ no sistema S' como 

𝑣′ =  ∆𝑥′/∆𝑡′, e não como ∆𝑥′/∆𝑡; essas duas grandezas são diferentes 

(YOUNG e FREEDMAN, 2016).  

O conjunto de equações que de certa forma corrigem as transformações 

de Galileu são as chamadas: transformações de Lorentz, tema abordado no item 

3.5 dessa dissertação. 

 

 3.4  AS CONSEQUÊNCIAS DOS POSTULADOS 

 

Mais importante que saber reproduzir os dois postulados do TRE é 

entender as consequências dos seus desdobramentos, é perceber que para 

conserva-los, conceitos até então inabaláveis como o de eventos simultâneos, 

tempo e espaço tiveram que sofre radical reformulação.  
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  3.4.1 A RELATIVIDADE DA SIMULTANEIDADE 

 

Se dois eventos ocorrem num mesmo instante em um dado referencial, 

dizemos que eles são simultâneos nesse referencial. Entretanto, esses mesmos 

eventos não serão necessariamente simultâneos em outros referenciais 

(PENTEADO e TORRES, 2010). 

O entendimento do conceito de simultaneidade é uma ideia crucial para 

que se possa estabelecer de forma correta (aos olhos da TRE) comparações 

entre medidas aferidas por observadores que se movem entre si.  A relatividade 

da simultaneidade, embora possa parecer contra intuitiva para nossas 

percepções cotidianas, pode ser facilmente ilustrada através de uma experiência 

de pensamento5. 

Tome os referenciais inercias 𝑆 e 𝑆’, onde um vagão de trem fixo em 𝑆’ 

tem velocidade constante �⃗�Ԧ relativo a S; dentro do vagão e no ponto médio, há 

uma lâmpada fixado no teto que em 𝑡’ = 0 é acesa. Pelo segundo postulado, a 

luz emitida pela lâmpada se propaga com velocidade 𝑐 tanto para a direita 

(mesmo sentido do movimento do vagão em relação a S), quanto para a 

esquerda (sentido oposto ao movimento do vagão relativo a S).  

Para o observador dentro do vagão é impossível a distinção entre o MRU 

e o repouso (Figura 3.4a), logo o comprimento que o sinal luminoso emitido pela 

lâmpada terá que percorrer até a parede A é igual ao comprimento que terá que 

percorrer até a parede B. Assim, os raios chegam nas paredes ao mesmo tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Nome dado por Einstein para explicar uma sequência de raciocínios lógicos sobre um experimento não 

realizável na prática, mas cujas consequências podem ser exploradas pela imaginação (Wikipédia). 
   

Figura 3.4a:  No interior do vagão, A e B recebem o sinal luminoso simultaneamente. 
Fonte: PENTEADO e TORRES, 2010. 
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Conclusão do observador em 𝑆’. Os eventos  − Medida dos intervalos de 

tempo transcorrido para os raios emitidos pela lâmpada alcançarem as paredes 

A e B são iguais. Então os eventos para o observador em 𝑆’ são simultâneos. 

Analisemos agora os mesmos eventos aos olhos do observador em S. 

Pelo que foi dito, devido ao movimento do vagão relativo a S, a parede A vem de 

encontro ao sinal luminoso emitido pela lâmpada, ao passo que a padre B segue 

se distanciando do mesmo (Figura 3.4b).  

Como a velocidade 𝑐 é a mesma em qualquer sentido (princípio da 

constância da velocidade da luz), a distância percorrida pelo raio até a parede A 

é menor que até a parede B, assim 𝑡𝐴 < 𝑡𝐵. 

Conclusão do observador em 𝑆. Os eventos  − Medida dos intervalos de 

tempo transcorrido para os raios emitidos pela lâmpada alcançarem as paredes 

A e B são diferentes. Então os eventos para o observador em 𝑆 não são 

simultâneos. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  3.4.2 A RELATIVIDADE NOS INTERVALOS DE TEMPO 

 

O primeiro postulado da TRE não acarreta mudanças na relatividade de 

Galileu, apresentada na mecânica de Newton, pelo contrário, está em total 

concordância com a Física clássica. 

O mesmo não pode ser dito sobre o segundo postulado, ao assumir 

𝑐 como sendo invariante (valor constante seja para qual for o SRI ou a velocidade 

da fonte) implica na necessidade de uma redefinição no concito de tempo 

Figura 3.4b: No referencial S, A e B recebem o sinal luminoso em instantes diferentes. 
Fonte: PENTEADO e TORRES, 2010. 
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adotado por Galileu e Newton. Assumir como verdadeiro o segundo postulado, 

é permitir um relaxamento do tempo, é assumir que observadores diferentes em 

referenciais inerciais diferentes façam marcações distintas quanto a duração de 

um mesmo evento. 

A relação matemática que mostra a possibilidade do relaxamento 

temporal (dilatação do tempo), pode ser obtida quando aplicamos os postulados 

à situação descrita a seguir. 

Retomemos os sistemas inerciais 𝑆(fixo na Terra) e 𝑆’(em MRU ao longo 

do eixo 𝑥 − 𝑥’ com velocidade V⃗⃗Ԧ). Assumido que em 𝑡0 = 𝑡0′ = 0 as origens de 𝑆 

e 𝑆’ coincidam. Tomemos dois observadores que decidem medir o intervalo de 

tempo para o evento: − Pulso luminoso emergindo da fonte F, refletido pelo 

espelho E e retornar à fonte. 

A Figura 3.5 mostra um observador fixo em 𝑆’, este percebe que o sinal 

luminoso se desloca ao longo do eixo 𝑦’ em direção ao espelho E que dista D da 

fonte F(medições feitas relativos a 𝑆’). 

Em 𝑆’ o pulso luminoso percorre uma distância 2𝐷 entre o instante de 

emissão até o retorno à fonte.  

 

           

 

 

 

 

 

Embora S’ esteja em MRU relativo a S, por consequência do primeiro 

postulado (todos os sistemas de referenciais inerciais são equivalentes e os 

movimentos retilíneos uniformes são indistinguíveis do estado de repouso), 

então para o observador em S’, tudo se passa como se o mesmo estivesse em 

repouso, logo o intervalo de tempo medido para o evento é: 

 

 
∆𝑡′ =

2𝐷

𝑐
  ⇒  𝐷 =

𝑐∆𝑡′

2
 

(3.5) 

 

𝑆’ 

𝑦’ 

𝑥’ 

Figura 3.5:  Pulso luminoso observado no referencial  𝑆′. 
Fonte: CALÇADA e SAMPAIO, 2012 (Adaptado). 
 

F 

𝑫 

E 
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Examinemos o evento aos olhos do observador em S. o observador em 

S, vê  𝑆’ deslocar-se a sua frente “arrastando” a fonte e o pulso luminoso 

apresenta uma trajetória diferente daquela atestada por S’. 

A Figura 3.6 descreve a trajetória da luz vista em 𝑆, no transcorrer do 

evento.        

 

Com uma simples olhada na Figura 3.6, percebe-se que a luz percorreu 

uma distância maior que a distância mostrada pela Figura 3.5. Como 𝑐 é 

invariante, então o observador em S conclui que o intervalo por ele medido deve 

ser maior que aquele aferido em 𝑆’, caso contrário o segundo postulado é 

violado.  

Vamos a seguir mostra que a conclusão feita pelo observador em 𝑆 é 

correta.  

A luz percorre uma distância 2𝐿 (Figura 3.6) em um intervalo temporal ∆𝑡. 

 

 
∆𝑡 =

2𝐿

𝑐
⇒   𝐿 =

𝑐∆𝑡 

2
 (2.6) 

 

Para o mesmo intervalo de tempo, 𝑆’ terá se deslocado um comprimento 

V∆𝑡 , relativo a 𝑆, então: 

 

 
𝐿2 = 𝐷2 + (

V∆𝑡

2
) (3.7) 

 

Substituindo (3.5) e (3.6) em (3.7) e isolando ∆𝑡, obtém: 

 

𝑥 

F F F 

𝑆 

𝑦 

V∆𝑡 

Figura 3.6:  Pulso luminoso observado no referencial S. 
Fonte: CALÇADA e SAMPAIO, 2012 (Adaptado). 
 

𝐿 𝐿 
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∆𝑡 =

(

 
1

√1 −
𝑉2

𝑐2)

 ∆𝑡′ (3.8) 

 

O termo entre parêntese da equação (3.8), aparece com muita frequência 

na TRE é conhecido como fator de Lorentz, denotado por: 

  

 
γ =

1

√1 −
𝑉2

𝑐2

 
(3.9) 

 

Deste modo a equação (3.8) pode ser escrita de forma mais compacta. 

 

 ∆𝑡 = γ∆𝑡′ (2.10) 

 

Como V ≤ 𝑐 , então γ ≥ 1 consequentemente ∆𝑡 ≥ ∆𝑡′. Assumir “algo” 

com velocidade igual a 𝑐, é assumir que esse “algo” é a própria luz, como 𝑆’ esta 

fixo a um trem (V < 𝑐), logo γ > 1 implicando em ∆𝑡 > ∆𝑡′. 

Conclusão, o observador em 𝑆, de fato mede um intervalo de tempo maior 

que o observador em 𝑆’. Tecnicamente diz-se: Para 𝑆 o tempo do evento foi 

dilatado em relação a 𝑆’. 

Note que todo o evento ocorre em relação a 𝑆’ em um mesmo ponto, tal 

fato caracteriza esse intervalo de tempo, como intervalo de tempo próprio. 

Para um referencial 𝑆, que se move em relação ao local onde ocorre o 

evento, o intervalo de tempo ∆𝑡 registado para o evento é maior que o intervalo 

∆𝑡’ registrado pelo referencial 𝑆’, em repouso em relação ao local onde ocorre o 

evento. A isso dá-se o nome de dilatação do tempo (BISCUOLA, BÔAS e DOCA, 

2007). 

 

  3.4.3 A RELATIVIDADE DO COMPRIMENTO 

 

A relatividade do tempo, unida a constância da velocidade da luz, provoca 

um outro resultado surpreendente e desconsertador para as nossas percepções 

cotidianas, esse resultado é conhecido como relatividade do comprimento. 
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Se um observador mede o comprimento de um objeto que está em 

movimento relativamente a ele, o valor obtido é diferente daquele que seria 

encontrado se a medição fosse feita num referencial onde o objeto estivesse em 

repouso (PENTEADO e TORRES, 2010). 

Uma vez convencido da relatividade do tempo, obter uma equação para 

comprovar a relatividade do comprimento é tarefa fácil. 

Mais uma vez vamos usar os SRI S e S’. Admitamos que tanto o 

observador em S quanto em S’, desejem medir o comprimento de uma barra 

estacionária à S, e com uma das suas extremidades coincidindo com a origem 

do sistema conforme se vê na Figura 3.7a.  

 

     

 

 

 

 

 

Os observadores sincronizam seus relógios em 𝑡 = 𝑡’ = 0  no instante em 

que as origens dos sistemas coincidem, veja a Figura 3.7b. O observador na 

origem de 𝑆’ percebe o bastão se aproximando com uma velocidade de módulo 

𝑉, e mede um intervalo de tempo ∆𝑡’ desde o ponto onde as origens se coincidem 

até o momento em que 0’ coincide com 𝐵, deste modo, o comprimento da barra 

medido em 𝑆’ é: 

 

 𝐿′ = 𝑉∆𝑡′  (3.11) 

 

O comprimento 𝐿 da barra medido pelo observador em S é obtido pelo 

produto do módulo da velocidade 𝑉 com o intervalo de tempo ∆𝑡, tempo 

transcorrido a partir do instante em que 0 = 0’ até 0’ = 𝐵 como se vê na Figura 

3.7c. 

 𝐿 = 𝑉∆𝑡 (2.12) 

 

Percebamos que ambos os observadores usaram o mesmo procedimento 

para determinar a medida do comprimento desejado. 

𝑥′ 

𝑆′ 

𝑦′ 

0′ 

�⃗�Ԧ 

𝑥′ 

𝑆′ 

𝑦′ 
�⃗�Ԧ 

𝑥′ 

𝑆′ 

𝑦′ 

0′ 

�⃗�Ԧ 

𝑥 

𝑆 

𝑦 

𝐵 
0 

𝑥 

𝑆 
𝑦 

𝐵 0 0′ 𝑥 

𝑆 

𝑦 

𝐵 

0 

(a)                                   (b)                                    (c) 
                                Figura 3.7:  Movimento de S' sobre uma barra fixa e S. 
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Dividindo membro a membro as equações (3.11) com (3.12), fazendo uso 

da equação (3.10) e isolando a medida feita em S’, vem: 

 

 
𝐿′ =

𝐿

𝛾
 ⇒  𝐿 = 𝛾𝐿′ 

(3.13) 

 

Sendo 𝛾 > 1 (como já explicado), 𝐿 > 𝐿′, ou seja, o comprimento da barra 

medido no referencial 𝑆’ é contraído quando comparado a medida feita em 𝑆. 

Denota-se 𝐿 da equação (3.13) como sendo o comprimento próprio, pois 

esse comprimento foi obtido em relação ao sistema de referência em repouso 

relativo ao comprimento medido.  

Para um referencial 𝑺, que está em repouso em relação a um corpo, esse 

rem um comprimento 𝑳, e para um referencial S’, que se move em relação ao 

mesmo corpo, o comprimento é L’, sendo L’ menor que L. A isso se da o nome 

de contração do comprimento (BISCUOLA, BÔAS e DOCA, 2007). 

 

 3.5 AS TRANSFORMAÇÕES DE LORENTZ  

 

As TG falham para referenciais inerciais que se movem com velocidade 

na ordem de 𝑐. Esse fato abre caminho a um questionamento: − Quais 

transformações de coordenadas estão em concordância com os postulados da 

teoria da relatividade especial? 

No item 3.3 foi mostrado uma situação simples que confirma a falha da 

relatividade galileana. Partindo do princípio que já estamos mais familiarizados 

com as consequências dos postulados no âmbito da cinemática relativística, 

vamos examinar uma situação um pouco mais elaborada onde as TG não 

concordam com os resultados experimentais e a partir de então, iniciaremos uma 

abordagem mais ampla das transformações de Lorentz. 

Considere que uma onda eletromagnética esférica tenha sua emissão 

originada em 𝑡 = 𝑡’ = 0 quando as origens de 𝑆 e 𝑆’ coincidem. Em um instante 

𝑡 > 0 todos os pontos da mesma frente de onda estarão a uma distância 𝑐𝑡 da 

origem 0 e 𝑐𝑡’ da origem 0’. Sendo assim, vale para ambos os referenciais a 

equação de uma esfera. 
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 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑐2𝑡2   (3.14) 
 

 𝑥′2 + 𝑦′2 + 𝑧′2 = 𝑐2𝑡′2 (3.15) 

 

 Partindo das equações (3.14) e (3.15), podemos verificar se as TG ferem 

ou não os postulados da relatividade especial. Tomaremos inicialmente como 

corretas e apliquemos o conjunto de equações (3.2) em (3.15) e analisemos o 

resultado. Deste modo vem: 

 

 (𝑥 − 𝑉𝑡)2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑐2𝑡2 

𝑥2 − 2𝑥𝑉𝑡 + 𝑉2𝑡2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑐2𝑡2 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑐2𝑡2 + 2𝑥𝑉𝑡 − 𝑉2𝑡2 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 𝑡2(𝑐2 − 𝑉2) + 2𝑥𝑉𝑡 (2.16) 

 

Comparando o resultado obtido (equação 3.16) com àquele que se 

esperava obter (equação 3.14), percebe-se que estas não comungam da mesma 

lei física, ou seja, ferem o primeiro postulado, mesmo que o segundo seja 

contemplado. 

É totalmente legítimo o fato de se ter usado 𝑦 = 𝑦’, 𝑧 = 𝑧’, visto que em 

toda a discussão desse trabalho, o movimento entre os RSI é ao longo da direção 

𝑥 – 𝑥’, onde medias espaciais perpendiculares ao movimento não são afetadas. 

 Foi considerado também na substituição de (3.2) em (3.15) 𝑡 = 𝑡’, pois 

estávamos interessados em verificar a validade ou não das TG, que assumem o 

absolutismo do tempo. 

 

  3.5.1 AS TRANSFORMAÇÕES DE LORENTZ PARA COORDENADAS 

 

Estando ciente que as transformações para coordenadas de Galileu são 

perfeitamente válidas quando 𝑉 << 𝑐, ao passo que falham para 𝑉 ≈ 𝑐, é 

razoável pensar no não descarte das TG, mas sim em corrigi-las. Essa correção 

deve estar ligada intimamente a velocidade com que um referencial está se 

movendo relativo a outro, pois é a velocidade o parâmetro que determina a 

validade ou não das transformações galileana. 

É possível mostrar que o fator de correção é o coeficiente de Lorentz, 

todavia tal demonstração foge do propósito desse trabalho. Sendo assim, as 
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transformações gerais tanto espaciais quanto temporais entre os referencias S 

e S’ são: 

 

 𝑥 = 𝛾(𝑥´ + 𝑣𝑡´);    𝑦 = 𝑦´;    𝑧 = 𝑧´;    𝑡 = 𝛾 (𝑡´ +
𝑣

𝑐2
𝑥´) 

(3.18) 

 𝑥´ = 𝛾(𝑥 − 𝑣𝑡);    𝑦´ = 𝑦;    𝑧´ = 𝑧;    𝑡´ = 𝛾 (𝑡 −
𝑣

𝑐2
𝑥) (3.19) 

 

A tabela 3.1 faz um paralelo entre as transformações de Galileu com as 

de Lorentz. 
 

Tabela 2.1 Resumo das transformações de espaço e de tempo entre S ' S', 
para as transformações de Galileu e Lorentz. 

Sendo 𝑽 << 𝒄 Sendo 𝑽 ≈ 𝒄 

Para um observador em 𝑆 

𝑥 = 𝑥’ + 𝑉𝑡 𝑥 = 𝛾(𝑥´ + 𝑉𝑡´)    

𝑦 = 𝑦′ 𝑦 = 𝑦′ 

𝑧 = 𝑧′ 𝑧 = 𝑧′ 

𝑡 = 𝑡′ 𝑡 = 𝛾 (𝑡´ +
𝑉

𝑐2
𝑥´) 

 

Para um observador em 𝑆′ 

𝑥′ = 𝑥 − 𝑉𝑡 𝑥´ = 𝛾(𝑥 − 𝑉𝑡) 

𝑦′ = 𝑦   𝑦′ = 𝑦   

𝑧′ = 𝑧 𝑧′ = 𝑧 

𝒕′ = 𝒕    𝒕´ = 𝜸 (𝒕 −
𝑽

𝒄𝟐
𝒙) 

 

 

  3.5.2 AS TRANSFORMAÇÕES DE LORENTZ PARA VELOCIDADES 

 

Assim como as transformações de coordenadas de Galileu sofrem 

correções quando se passa da cinemática clássica para a relativística, a 

transformação de velocidade (equação 3.4) também carecem de correções a fim 

de satisfazer as exigências dos postulados. 

Até então, definimos um evento como um fenômeno que ocorre durante 

um intervalo de tempo, agora vamos tratar a ideia de evento como sendo o 

movimento de uma partícula. 
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Retomemos mais uma vez o par de SRI S e S’, com a peculiaridade de             

𝑡 = 𝑡’ = 0  quando 0 = 0’ e S’ movendo em MRU com velocidade 𝑉 na direção 

𝑥 –  𝑥’  relativo a S.  

Considere uma partícula P com velocidade uniforme 𝑢𝑥’ relativo a 

𝑆’ conforme se vê na Figura 3.8. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela definição de velocidade, vem: 

 

 
𝑢𝑥’ =

∆𝑥′

∆𝑡′
 (3.20) 

 

Tomando intervalos de posições e de tempo para o conjunto (3.19) de 

expressões. 

 ∆𝑥′ = 𝛾(∆𝑥 − 𝑉∆𝑡) , ∆𝑡´ = 𝛾 (∆𝑡 −
𝑉

𝑐2
∆𝑥) (3.21) 

 

Substituindo o conjunto (3.21) em (3.20). 

 

𝑢𝑥’ =
𝛾(∆𝑥 − 𝑉∆𝑡) 

𝛾 (∆𝑡 −
𝑉
𝑐2
∆𝑥)

 =
∆𝑥 − 𝑉∆𝑡 

∆𝑡 −
𝑉
𝑐2
∆𝑥
  =

∆𝑥
∆𝑡 − 𝑉 

1 −
𝑉
𝑐2
∆𝑥
∆𝑡

   =
𝑢𝑥 − 𝑉 

1 −
𝑉
𝑐2
𝑢𝑥

 (3.22) 

 

Onde 𝑢𝑥 é a velocidade da partícula relativo a 𝑆. 

Se a partícula tem componentes de velocidade ao longo dos eixos x e y, 

essas componentes medidas por um observador em S’ são dadas por: 

 𝑢𝑦 ’ =
𝑢𝑦 

𝛾 (1 −
𝑉
𝑐2
𝑢𝑥)

 
(3.23) 

 

Figura 3.8:  Movimento da partícula P relativo a S e a S'. 
Fonte: BISCUOLA, BÔAS e DOCA, 2007 (Adaptado). 
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 𝑢𝑧’ =
𝑢𝑧 

𝛾 (1 −
𝑉
𝑐2
𝑢𝑥)

 
(3.24) 

 

Para obter 𝑢𝑥 em relação a 𝑢𝑥′, basta substituir 𝑉 por – 𝑉  e onde escreve-se 

𝑢𝑥′ e 𝑢𝑥,  escrever-se-á 𝑢𝑥 e 𝑢𝑥′, respectivamente na (3.22), o que resulta 

 
𝑢𝑥  =

𝑢𝑥
′ + 𝑉 

1 +
𝑉
𝑐2
𝑢𝑥′

 (3.25) 

 

Atente ao fato que, se 𝑉𝑢𝑥′ for desprezível em comparação a 𝑐, 
𝑉

𝑐2
𝑢𝑥′ ≈ 0, 

a equação relativística (3.25) recai na forma clássica de se somar velocidades, 

como era de se esperar.  
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CAPÍTULO 4 - ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA UEPS 

 

Esse capítulo destina-se a mostra como se desenvolvei a elaboração e a 

aplicação da unidade de ensino potencialmente sifinificativa “O estudo da 

relatividade especial através da teoria da aprendizagem significativa” 

construída nesse trabalho. 

 

 4.1  A ELABORAÇÃO DA UEPS 

 

A construção de uma UEPS, na temática da Relatividade Especial, não é 

algo inédito, o conteúdo didático-educacional, nessa vertente, é facilmente 

encontrado na internet. O desenvolvimento de UEPS, para trabalhos de 

conclusão de curso e dissertações, são comuns como verificaremos a seguir. 

CASTILHO (2005) apresenta em seu trabalho de dissertação intitulado 

“Uma introdução conceitual à Relatividade Especial no Ensino Médio” uma 

SEA que se propõem a ensinar a TER, fazendo uso de simuladores em flash. 

Segundo ela, a dificuldade além daquela inerente ao ensino, estava no fato da 

animações computacionais no ano de 2005, disponíveis na internet, não 

suprirem as suas necessidades. 

 

      

 

 

 

RIBOLDI (2015) desenvolveu uma UEPS “A construção de uma 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) para ensinar 

relatividade utilizando animações e o game a slower speed of light”. Essa 

UEPS foi o produto educacional desenvolvido para o MNPEF Universidade 

Federal de São Carlos.  

A UEPS desenvolvida nesse trabalho vem com dois objetivos. O primeiro, 

oferecer um conteúdo didático diferenciado para o ensino da TER, ao passo que 

as aulas desenvolvidas se afastam, ao máximo, do modelo tradicional em que 

se apresenta a relatividade aos alunos do Ensino Médio. O segundo, é 

... A pesquisa permitiu-nos concluir que as animações 
existentes estavam muito aquém do que se desejava. (...) 
Chegamos à conclusão de que deveríamos implementar 
as animações que planejávamos trabalhar com os alunos. 
Decidimos, então, criar novas animações a serem usadas 
durante o curso (CASTILHO, 2005).  
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proporcionar aos estudantes que inicialmente participaram da aplicação dessa 

UEPS, condições suficientes para poderem usar o TRE Einstein, desfrutando ao 

máximo de sua variedade em jogos de aprendizagem e todos os seus conteúdos 

nele contido.   

A UEPS: “O ESTUDO DA RELATIVIDADE ESPECIAL ATRAVÉS DA 

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA”, foi elaborada em oito etapas, 

como recomenda MOREIRA (2012); todavia, com exceção da primeira e da 

última, as demais foram executadas aos pares, esse fato se deu a fim de 

dinamizar o processo e não elevar o total de 40 aulas previstas.  

As aulas estavam inseridas em um projeto institucional chamado de curso 

de Formação Inicial e Continuada (FIC). Os cursos FICs são modulados e 

ofertados pelos professores do IFRN aos estudantes da instituição extensivos à 

comunidade. Essa modalidade de curso é uma tentativa de proporcionar aos 

estudantes o acesso à conteúdos que, em geral, não são vistos durantes as 

séries regulares.  Em algumas situações, os FICs também podem funcionar 

como cursos de nivelamento.  

Informações mais detalhadas a respeito do curso de Formação Inicial e 

Continuada, podem ser obtidas em 

http://portal.ifrn.edu.br/antigos/saogoncalo2/cursos/cursos-fic. 

A primeira etapa da construção da UEPS foi realizada juntamente com o 

orientador desse trabalho, o professor doutor Deusdedit Monteiro Medeiros. 

Essa etapa consiste na escolha dos conteúdos a serem abordados e na 

sondagem dos subsunçores que os estudantes trazem acerca da TRE. 

Os conteúdos abordados durante as aulas, bem como todas as 

sequências de ensino estão no apêndice B e podem ser acessada através do 

endereço: 

https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmm

u?usp=sharing 

Para averiguar os subsunçores, foi elaborado um questionário através do 

google forms (1º Questionário do apêndice A). A escolha por essa ferramenta foi 

motivada pela praticidade e rapidez com que são obtidas as respostas dos 

estudantes. Os gráficos gerados pelo google forms são de boa interface e fácil 

interpretação. 

. 

http://portal.ifrn.edu.br/antigos/saogoncalo2/cursos/cursos-fic
https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmmu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmmu?usp=sharing
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As etapas 2 e 3 estão apoiadas sobre o mesmo objetivo: o de propor 

situações-problema que sirvam de ponto de partida à introdução dos conteúdos. 

As situações-problema lançadas no início de cada aula, variam de acordo com 

a dinâmica do assunto a ser desenvolvido. Em algumas situações, eram 

assistidos vídeos e, a partir de então, lançavam-se os questionamentos que 

norteariam a aula. Como exemplo, citamos a primeira aula, que fora iniciada com 

o vídeo “A Saga do Prêmio Nobel - Ep.05: Da Relatividade ao Big-Bang6”, para 

só depois começar as discussões as motivações que levaram Einstein 

desenvolver TRE. 

As aulas que abordam a dilatação do tempo (sexto encontro), a situação 

problema foram o questionamento sobre a real possibilidade de se viajar no 

tempo. No momento foi aberta uma discussão sobre o que os estudantes 

entendiam por “tempo”, nesse sentido foi averiguado quais subsunçores desse 

conceito. Depois de discutido, assistiu-se a um trecho do filme “interstelar7”. 

Concluídos os questionamentos iniciais de cada aula, teve início a terceira 

etapa; feita com a intervenção do professor, a fim de reorganizar as ideias e 

comentários vindos da etapa anterior. A intervenção do professor vem da 

necessidade de deixar o conhecimento dos estudantes em consenso com as leis 

físicas. 

Nota-se que essas duas etapas se entrelaçam, visto que, na tentativa de 

se explorar uma situação-problema, é comum se criar uma outra. Nessa 

reversão entre a segunda e terceira etapa, os subsunçores vão sendo ativados, 

amadurecidos e tornando-se cada vez mais significativos na estrutura cognitiva 

do estudante. 

O professor pode, caso sinta necessidade, usar os títulos das sequências 

didáticas elaboradas para as aulas, como fonte de elaboração para a criação das 

situações-problema que devem, segundo MOREIRA (2012) , fazer parte do início 

de cada aula. 

As etapas 4 e 5 são, de certa forma, um reforço aos subsunçores dos 

estudantes, que a esta altura já devem estar maturados o suficiente para 

encarar, sem maiores dificuldades, os conteúdos específicos que se desejam 

ensinar. 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=VHDaW2yvfIE 
7 https://www.youtube.com/watch?v=xvsMBLtj1EM&t=110s 
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A etapa 4 tem início durante as aulas de forma espontânea, quando o 

professor começa a sugerir problemas mais didáticos e mais focados na 

especificidade de cada tema. Esses problemas são propostos e resolvidos pelo 

professor, que de, posse do conhecimento que tem sobre o assunto e sobre a 

turma, pode dosar o grau de dificuldade dos problemas. 

Os problemas iniciais das cinco primeiras Atividades de Verificação da 

Aprendizagem (Apêndice A) se enquadram à essa etapa. Já os problemas finais, 

contemplam a etapa 5.  

A etapa 5 se inicia quando o professor termina de corrigir os problemas 

propostos da etapa anterior, buscando ao máximo uma melhor apropriação dos 

subsunçores e ancoragem dos conteúdos ensinados. Essa etapa é concluída 

quando os exercícios, destinados à mesma, forem corrigidos e as dúvidas 

sanadas. 

As etapas 6 e 7 são aquelas em que o estudante interage mais fortemente 

com o professor e com a execução da UEPS. Na etapa 6, o estudante “põe a 

mão na massa”, testando e aprimorando o conhecimento adquirido através dos 

simuladores usados pelo professor durante as aulas. 

O manuseio dos simuladores pelos estudantes, além de potencializar a 

compreensão dos conteúdos, fomenta a socialização entre todos na sala de aula; 

isso é um grande passo rumo ao ensino significativo. 

A etapa 7 é destinada ao professor, e acontece concomitantemente com 

a anterior. Nessa etapa, o professor deve averiguar se está havendo indícios de 

aprendizagem significativa.  

A averiguação dessa aprendizagem foi através do aplicativo TRE Einstein 

que, por fornecer uma pontuação para cada jogo de aprendizagem, pode 

funcionar como instrumento avaliador, pois o mesmo foi desenvolvido de modo 

a contemplar toda a temática presente na UEPS e tem, em sua essência, a 

metodologia e a didática empregada durante as aulas. 

A etapa 8 aconteceu na última semana de aula, na qual foi aplicado um 

questionário (6ª Atividade de Verificação da Aprendizagem) para que os 

estudantes avaliassem o curso, a metodologia usada para ensinar relatividade 

especial e o grau de satisfação-interação com o produto educacional TRE 

Einstein. 
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 4.2 A APLICAÇÃO DA UEPS 

 

Atualmente a motivação dos estudantes para a aprendizagem é o centro 

das atenções no processo educacional, uma vez que este reconhece que a 

aprendizagem é um processo pessoal, reflexivo e sistemático que depende do 

despertar das potencialidades do educando, de maneira sozinha ou com a ajuda 

do educador. [...] Acredito ser este o grande desafio da atualidade a que, nós 

educadores, devemos nos propor: averiguar as razões da ausência da 

motivação do estudante para a aprendizagem, analisá-las, e buscar estratégias 

eficazes que ajudem a reverter este quadro (RAASCH, 2006). 

Com o propósito de facilitar e possibilitar para que outros professores 

possam usar todo o material didático utilizado nas unidades de ensino 

desenvolvidas nesse trabalho, no apêndice B encontra-se a sequência didática 

de ensino de todas as aulas. Todo o material pedagógico usado (vídeos, slides 

das aulas, simuladores, músicas e textos) pode ser facilmente obtido através do 

endereço: 

https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmm

u?usp=sharing.  

É natural, legítimo e apreciável que o professor, de posse deste material, 

o enriqueça e o aprimore, através da metodologia que lhe for mais apreciável. 

A UEPS foi executada entre os meses de abril e junho de 2018. As aulas 

aconteceram nas dependências Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz.  

Foram um total de vinte encontros. Cada encontro contemplando duas 

aulas de 45 minutos cada. As aulas eram destinadas aos estudantes das 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio, mas alguns estudantes dos cursos de licenciatura em 

Física e Matemática também participaram das aulas. 

 As aulas aconteciam nas terças e quartas-feiras. Como foram abertas 

duas durmas: uma matutina e outra vespertina, os estudantes podiam assistir as 

aulas naquela que lhe fosse mais conveniente. 

Mesmo com vários projetos sendo desenvolvidos pelos docentes do 

campus, a aceitação para o curso de relatividade foi considerada satisfatória, 

visto que frequentaram as aulas um total de 61 alunos. A carga horária de 30 

horas para a aplicação da UEPS, tempo proporcionalmente suficiente para que 

https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmmu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmmu?usp=sharing
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todo o módulo da cinemática relativística fosse contemplado, desde o contexto 

histórico da existência ou não, do éter, passando pelo experimento de Michelson 

e Morley até a composição relativística de velocidade, último tema a ser 

abordado nas aulas. 

Para que não houvessem comprometimentos nos resultados, os 

estudantes só tiveram conhecimento que estavam participando da aplicação de 

uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa no último encontro, quando 

todos os questionários e todos os métodos avaliativos de aprendizagem já 

tinham sido concluídos.  

Acredita-se que dessa forma, a veracidade das respostas e o 

comprometimento do estudante não sofreram qualquer influência, ao passo que, 

se os estudantes tivesse conhecimento que se tratava da aplicação de um 

projeto vinculado a um trabalho de mestrado, suas respostas e seu dedicação 

poderia ser comprometida.  

Aqui serão relatados alguns momentos ocorridos durante a aplicação da 

UEPS. Estes momentos ocorreram durante as etapas das aplicações das 

atividades avaliativas ou nos momentos em que os estudantes usavam os 

recursos multimídias, como aplicativos, filmes, música e etc. 

As figuras 4.1A, 4.1B e 4.1C são fotos dos simuladores para as aulas na 

temática do interferômetro de Michelson e Morley, dilatação do tempo e 

contração do comprimento. Após a exposição dos conteúdos e o uso dos 

simuladores pelo professor, os alunos eram conduzidos a manipular os 

simuladores, na tentativa do conteúdo ser melhor absorvidos.  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1A Interferômetro de Michelson e Morley. 
Fonte: Wan-Ching Hui. 
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Percebia-se que inicialmente os estudantes apresentavam uma 

dificuldade em manusear e interpretar os resultados gerados pelo simulador, 

mas à medida que o professor ia fazendo as orientações, essas dificuldades iam 

sendo dissipadas e a compreensão do conteúdo fica notadamente presente 

entre os estudantes. 

Os estudantes usavam os simuladores no laboratório de informática 

(figura 4,2) que apresentava uma estrutura muito boa, na qual cada aluno fica 

com um computador. Esse fato possibilitava uma aproximação professor-aluno 

                                                           
 A imagem dos estudantes estão aqui apresentadas com o conhecimento dos mesmos  

Figura 4.1B Dilatação do tempo. 

Fonte: http://fisicavivencial.pro.br/fisica-vivencial/sf (referência 716SF) 

Figura 4.1C Contração do comprimento. 

Fonte: http://profimaradigital.pbworks.com/w/page/35211631/Programas (referência 
geografia 3. Contração comprimento). 

http://fisicavivencial.pro.br/fisica-vivencial/sf
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mais favorável às diretrizes da aprendizagem significativa, sem falar que, 

estando com um computador só para si, o estudante ia aprendendo em seu 

ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma experiência bastante positiva e que motivou a busca pela 

aprendizagem pelos alunos, foi o uso de música como instrumento 

contextualizado de alguma temática.  

A música, mesmo que não tenha sido composta com cunho acadêmico, 

pode ser usada como ferramenta didática. Quando é abordado o efeito 

relativístico do tempo, mostra-se que o mesmo é uma quantidade relativa, ou 

seja, a duração de um mesmo evento pode não ser a mesma para medições 

feitas entre observadores diferentes. Nessa oportunidade é comum se fazer uma 

abordagem matemática como mostrada nos slides8 para constatar que o tempo 

é de fato relativo. 

Após se ter discutido bastante a relatividade do tempo e feito alguns 

exercícios numéricos, foi distribuída a letra da música “Solidão” do cantor e 

compositor Alceu Valença.  

 

Abaixo está o trecho da música analisada. 

 

A solidão é fera, a solidão devora. 

É amiga das horas prima irmã do tempo, 

E faz nossos relógios caminharem lentos, 

Causando um descompasso no meu coração. 

                                                           
8 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1V8TkKOuo60Y9kpXMzWP_gOIWWeL8Vjv4 

                                         (a)                                                                                                       (b) 
Figura 4.2. Estudantes no laboratório de informática usando os simuladores. (a) turma matutina, (b) turma 
vespertina. 
Fonte: Acervo do autor. 
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A ideia era contextualizar o conceito de tempo-próprio e para qual 

referencial o tempo era próprio. Os alunos puderam acompanhar a melodia da 

canção pelo vídeo9  e responder uma questão elaborada com a letra dessa 

canção. Na terceira atividade (questão 5, apêndice A) se obtém a questão usada 

na aula.  

A aula encerrou com uma atividade de pesquisa para os estudantes, que 

era a de encontrar outras canções que pudessem ser inseridas na temática da 

relatividade do tempo.  As músicas sugeridas pelos alunos forma: oração do 

tempo (Caetano Veloso), Quanta (Gilberto Gil) e 120... 150... 200 Km por hora 

(Roberto Carlos). 

As questões teóricas que compunha as Atividades de Verificação da 

Aprendizagem eram enviadas para os alunos, via link do google forms, na qual 

os alunos tinham a opção de fazer individualmente ou se reuniam em grupos 

para respondê-las e enviar a respostas, também via google forms. Após todos 

enviarem as suas respostas, as questões eram corrigidas pelo professor.  

Dependendo do tópicos abordados e da complexidade, a correção das 

questões poderia ser feita após o envio de uma por uma ou após o recebimento 

de todas as respostas e o formulário ser fechado.  A figura 4.3 mostra os alunos 

fazendo as atividades de aprendizagem. Na foto da direita, as atividades são 

aulas aplicadas via papel, já na esquerda, as aplicadas via link do google forms. 

No capítulo 6 são mostrados os tópicos em que os estudantes tiveram 

maior e menor facilidade com a aprendizagem 

      

 

                                                           
9  https://www.youtube.com/watch?v=GNqtRSX7XdE 

                                         (a)                                                                                                (b) 
Figura 4.3. Estudantes fazendo as atividades de avaliação da aprendizagem 
Fonte: Acervo do autor. 
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Como já mencionado no item 4.1, na última semana de aula ocorreu a 

etapa final da UEPS. A execução dessa etapa foi com a aplicação de um 

questionário que, diferente dos demais, esse só apresentava questões 

discursivas.  

O resultado desses gráficos a esse questionário, bem como todos aqueles 

aplicados durante a execução da UEPS serão mostrados no capitulo 6 desse 

trabalho. 
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CAPÍTULO 5 - O PRODUTO EDUCACIONAL E SUA APLICAÇÃO 

 

O produto elaborado nesse trabalho de mestrado foi um aplicativo de 

jogos educacionais, este se propõe a ser mais uma ferramenta didática 

direcionada à melhoria do ensino de Física.   

 

 5.1  O APLICATIVO TRE EINSTEIN  

  

O produto educacional desse trabalho é o aplicativo TRE Einstein; este 

possui três jogos de aprendizagem, cada um aborda os conteúdos que foram 

ensinados durante a execução da UEPS 

Em cada jogo do aplicativo, o usuário é capaz de saber o que acertou e 

errou e, uma vez finalizado, é gerada uma pontuação que varia de jogo para 

jogo. 

Os jogos de aprendizagem são: Palavra certa, Caçador de palavras e 

Autoaprendizagem. A figura 5.1 mostra a interface do aplicativo que apresenta a 

opção de escolha dos jogos. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Interface do aplicativo que 
apresenta a opção de escolha dos três jogos. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Botão para desativar aleta de vibração. Botão para visualizar os créditos. 
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O primeiro jogo é “Palavra Certa” cuja pontuação vai de 100 a 500 pontos. 

Esse jogo é composto por duas temática: Luz e interferômetro e Os postulados 

da TRE (figura 5.2). Em ambos são mostrados parágrafos com frases 

incompletas que devem ser corretamente preenchidos pelo jogador com as 

palavras disponíveis logo abaixo da tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 5.3a mostra um parágrafo do tema Luz e interferômetro a ser 

preenchido. O procedimento para preenchê-lo é simples. Inicialmente o jogador 

escolhe uma palavra ou frase que acredita completar a frase corretamente; 

tocando com dedos sobre a palavra a mesma é então “liberada” para ser 

arrastada à posição desejada. Se a palavra for conduzida ao local correto, esta 

será incorporada ao texto, caso contrário ela retornará a posição inicial. 

Se o alerta de vibração estiver ativo, sempre que uma palavra for 

escolhida ou colocada na posição correta, um tic-vibratório será acionado; se a 

palavra for colocada na posição errada, esse tic é mais longo. 

A figura 5.3b mostra como fica um parágrafo quando devidamente 

preenchido. 

A figura 5.3 mostra a pontuação obtida por um jogador após ter 

preenchido todos os parágrafos do Palavra Certa na temática Luz e 

Interferômetro. Se o jogador clicar em “selecionar outro tema”, ele será 

direcionado a tela mostrada na figura a 5.2, já se clicar em continuar, então será 

direcionado a tela conforme figura 5.1. 

 

Figura 5.2 Opções de temas para do jogo 
Palavra Certa. 
Fonte: Acervo do autor. 
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É de livre escolha do usuário iniciar o Caçador de Palavras pela temática 

Luz e Interferômetro ou Os Postulados da TRE. Todavia, uma vez iniciado o jogo, 

deve-se ir até o final quando é gerada a pontuação; caso o jogador queira sair 

do jogo ou escolher outro tema, pode fazê-lo, mas suas respostas não serão 

salvas e quando tentar jogar novamente será direcionado ao começo do jogo. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3a Parágrafo a ser preenchido e lista de 
palavras disponíveis na parte inferior da figura. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 5.3b Parágrafo preenchido. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Figura 5.3 Pontuação obtida em palavra 
certa na temática Luz e Interferômetro. 
Fonte: Acervo do autor. 
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O segundo jogo é o “Caçador de Palavras”, que é, de certa forma, uma 

versão digital do caça palavras (jogo de passatempo facilmente encontrado nas 

bancas de revistas).  

 Assim que o estudante seleciona esse jogo de aprendizagem, é aberta 

uma tela com uma serie de perguntas sobre a TRE (figura 5.4a). Considere que 

a estudante escolha responder à pergunta “Nome do paradoxo usado para ilustra 

a relatividade do tempo”. Ao clicar no ícone de cruzada à direita, é aberta uma 

caixa de palavras como mostra a figura.            

 

Para selecionar a palavra que resposte a pergunta, o jogador deve 

deslizar o dedo sobre a palavra, esta ganhará um destaque (figura 5.4c).   E o 

usuário será automaticamente redirecionado à tela de perguntas. Todavia 

àquelas que já foram respondidas aparecerá com um ícone em cor cinza, 

diferente daqueles presentes nas perguntas que ainda não foram respondidas 

(figura 5.4d).   

 

 

 

 

 

Figura 5.4a Sequência de perguntas do jogo 
de aprendizagem Caçador de Palavras. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 5.4b Caixa de palavras do jogo de aprendizagem Caçador 
de Palavras. 
Fonte: Acervo do autor. 
 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que o estudante decida continuar jogando e selecione a 

pergunta “Tipo de publicação, usada por Einstein para apresentar seus trabalhos 

em 1905” (figura 5.4e). Ao fazê-la, automaticamente é mostrada novamente a 

caixa de palavras. Perceba que a palavra gêmeo (resposta à pergunta anterior) 

continua destacada, deixando o layout mais dinâmico e facilitando a busca das 

outras respostas (figura 5.4f). Ao selecionar a resposta correta (no caso Artigo), 

o processo se repete, ou seja, a palavra Artigo fica selecionada, figura 5.4g, o 

estudante é direcionado à sequência de perguntas e aquelas já respondidas se 

destacam das demais ou apresentam um ícone diferente em tom cinza , 

conforme se vê na figura 5.4h. 

 

Figura 5.4c Caixa de palavras do jogo de aprendizagem Caçador de 
Palavras, indicando a palavra Gêmeos como uma resposta. 
Fonte: Acervo do autor. 

Figura 5.4d Sequência de perguntas do jogo 
de aprendizagem Caçador de Palavras, com 
uma pergunta respondida. 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 5.4e Sequência de perguntas do jogo 
de aprendizagem Caçador de Palavras, com 
uma pergunta respondida e apto a escolhe 
de outra pergunta. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 5.4f Caixa de palavras do jogo de aprendizagem Caçador de 
Palavras, indicando a palavra Gêmeos como uma resposta e apto a 
escolha de outra resposta para uma nova pergunta. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Figura 5.4g Caixa de palavras do jogo de aprendizagem Caçador de 
Palavras, indicando que duas palavras já foram encontradas. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Figura 5.4h Sequência de perguntas do jogo 
de aprendizagem Caçador de Palavras, com 
duas perguntas respondidas. 
Fonte: Acervo do autor. 
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O terceiro jogo é a “Autoaprendizagem”, aqui são propostas dez 

questões de múltipla escolha, nas quais só há uma alternativa. Assim como os 

demais jogos, caso o aluno desista de responder as dez questões e saia do jogo, 

ao retornar, deverá começar desde o início, no entanto, na autoaprendizagem, 

as questões propostas alternam de numeração em cada nova tentativa. Esse 

recurso foi tomado a fim de evitar a memorização sequencial das perguntas ou 

das alternativas. 

As figuras 5.5a e 5.5b mostram uma das questões contidas em 

autoaprendizagem.   

 

 

 

 

Figura 5.5a Questão do Autoaprendizagem 
ainda sem alternativa selecionada. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Figura 5.5b Questão do Autoaprendizagem com 
alternativa selecionada. 
Fonte: Acervo do autor. 
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 5.2  APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O prato educacional foi aplicado, como já citado anteriormente, na última 

etapa da execução da UEPS.  

Como por trás da criação desse produto educacional, está o método 

usado para ensinar TRE, julgou-se produtivo o seu uso como uma ferramenta 

averiguadora da aprendizagem. O fato do mesmo gerar uma pontuação, o torna 

também uma ferramenta de atividades somativas e quantitativas.  

Mesmo sendo aplicado na última etapa da UEPS, o uso do TRE Einstein 

pode ser feito concomitantemente às aulas de relatividade, mesmo que não 

sejam com viés na Teoria da Aprendizagem Significativa, vindo a contribuir de 

forma lúdica no ensino da teoria da relatividade especial.  

No capítulo de resultados e discussões são apresentadas algumas 

opiniões dos estudantes acerca do TRE Einstein, tanto a jogabilidade quanto ao 

objetivo, que é de contribuir com a melhoria do ensino da relatividade especial. 
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesse capitulo serão apresentados os resultados frutos da aplicação da 

UEPS “O estudo da relatividade especial através da teoria da aprendizagem 

significativa” e da aceitação do aplicativo TRE Einstein (produto educacional). 

Os resultados serão apresentados de acordo com as atividades aplicadas 

durante as aulas. Inicialmente vamos examinar os dados obtidos com 

questionário de sondagem. 

Na tabela 6.1 estão o resumo de algumas perguntas presentes no  

questionário de sondagem10.  

Tabela 6.1 Tabela com algumas questões usada no questionário de sondagem 

Questão Pergunta 

1 Qual o seu curso? 

2 Qual a área de conhecimento que mais o atrai para os estudos? 

3 Você já ouviu falar sobre a teoria da relatividade? 

4 Quais desses cientistas você já ouviu falar? 

5 
Quais dos cientistas, você gostaria de conhecer um pouco sobre a 
vida dele e sobre o que eles estudaram? 

8 Você gostaria de aprender a Teoria da Relatividade de Einstein? 

11 
Você costuma usar a internet como uma ferramenta auxiliadora nos 
seus estudos? 

14 
Você costuma ter algum jogo em seu celular? Se sim, especifique 
qual? Se não, deixe em branco essa pergunta. 

 

Para não causar confusões, a numeração da questões mostrada na tabela 

6.1 mantém a numeração original do questionário. As alternativas das questões 

também foram suprimidas, visto que estas serão identificadas nos gráficos 

analisados a seguir.  

Esse questionário teve como objetivo a averiguação de subsunçores 

sobre a TRE e o interesse em estudá-la. 

Pelo gráfico da figura 6.1, vimos que dos 82 alunos que participaram da 

pesquisa, quase a metade eram estudantes do curso médio integrado de 

informática, os alunos do curso de licenciatura em Física apareceram com13,7%. 

Esse resultado é confirmado pela figura 6.2, que aponta uma preferência 

pelas ciências exatas entre a maioria. Embora não haja dados sobre a afinidade 

                                                           
10 Encontra-se o questionário na íntegra no Apêndice A.  
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dos alunos do curso de informática pelas exatas, essa suspeita é de consenso 

entre os professores da escola, todavia, esse fato não é refletido nas avaliações 

que, em geral, ficam abaixo das expectativas. 

 

 

 

 

 

 

                

 

     

Os gráficos de 6.3 a 6.6 são para as perguntas 3,4,5 e 8, respectivamente. 

Estes estão bem direcionados a Einstein e a TRE.  

Notou-se que a maioria dos alunos já tinham ouvido falar na TRE (figura 

6.3) e que, depois de Newton, o cientista que eles mais reconhecem é Einstein 

(figura 6.4). 

Mesmo sendo Newton o cientista mais conhecido, os alunos 

apresentaram um interesse maior em estudar e conhecer sobre a vida e obra de 

Einstein do que a de Newton (figura 6.5). E quando os estudantes foram 

questionados se gostariam de Teoria da Relatividade Especial, todos 

responderam que sim (figura 6.6). 

 

 

 

Figura 6.1: Resultado gráfico para a pergunta 1 (1º questionário do apêndice A). 

Figura 6.2: Resultado gráfico para a pergunta 2 (1º questionário do apêndice A). 
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Esses resultados foram, sem dúvidas satisfatórios, pois haviam, entre os 

estudantes, subsunçores a serem usados e ampliados. Todavia, durante a 

primeira aula foi percebido que, à exceção dos alunos da licenciatura em Física, 

os demais apresentavam subsunçores sobre relatividade que se limitavam só a 

Figura 6.4: Resultado gráfico para a pergunta 4 (1º questionário do apêndice A). É sugerido ao leitor 
consultar a versão completa da questão para verificar os nomes associados as referências. 

Figura 6.5: Resultado gráfico para a pergunta 5 (1º questionário do 
apêndice A). 

Figura 6.6: Resultado gráfico para a pergunta 8 (1º 
questionário do apêndice A). 
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imagem de Einstein, conhecimento sobre a teoria da Relatividade era ausentes 

em todos. 

Quando foi questionado se os estudantes tinham o hábito de usar a 

internet como auxiliadora para os estudos, a imensa maioria (96,3%) respondeu 

de forma afirmativa (figura 6.7). Esse também foi outro resultado animador, pois 

a internet será uma efetiva ferramenta durante a aplicação da UEPS.  

O resultado fornecido pelo gráfico 6.7 confirmou-se durante as aulas. Os 

estudantes mostraram-se bem receptivos e, de certa a forma, habilidosos com 

os recursos multimídias (simuladores, animações, vídeos, etc), claro que depois 

das instruções de manuseio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pergunta de número 14 do questionário não apresentava opções de 

respostas. A tabela 6.2 mostra algumas respostas dos alunos. 

 

Tabela 6.2 Algumas resposta da pergunta 14 (1º questionário do apêndice A). 

 

 

1. 
RPG 

2. 
Jogo de Lâmpadas 

3. 
8ballpol 

4. 
Lançamento de 

foguetes para a lua. 
Testes de QI 

5. 
QuizUp 

6. 
Solitaire 

7. 
Clash Royale 

8. 
Doctor Who Legacy 

9. 
Standoff2, SimCity, 

Universo Sim, 
Astronomia 
Engineering 

10. 
Torre de Herói 

11. 
G1, Enem e 

Doulingo 

12. 
Jogos para ajudar na 

memorização 

Figura 6.7: Resultado gráfico para a pergunta 11 (1º 
questionário do apêndice A). 
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Notamos que os alunos têm o hábito de terem jogos instalados em seus 

celulares, todavia, são com propósito de entretenimento e não de estudo. A 

princípio isso não é um ponto negativo, pois espera-se que quando a eles for 

apresentado o TRE Einstein, não haverá dificuldades em manuseá-lo. 

A primeira Atividade de Verificação da Aprendizagem foi aplicada na 

quarta aula, ou seja, no fim do segundo encontro. Assim como feito 

anteriormente, vamos transcrever algumas perguntas desse questionário 

mantendo a numeração original e, em seguida, discutiremos alguns resultados. 

Os gráficos das figuras 6.8 a 6.11 são resultados às perguntas destacadas 

na tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 Tabela com algumas questões usada na 1ª Atividade de Verificação da Aprendizagem 

Questão Pergunta 

1 

(...) A teoria moderna que admite a velocidade da luz constante em 
qualquer referencial e, portanto, torna elásticas as dimensões do espaço 
e do tempo é ... 
 

3 

O jargão popular "tudo é relativo" certamente não se deve a ele, pois seus 
postulados estão fundamentados em algo absoluto: a velocidade da luz 
no vácuo – 300.000 km/s. Hoje sabe-se que:                        
 
I. O som propaga-se no vácuo.                                        
II. A luz propaga-se no vácuo.                                              
III. A velocidade da luz no vácuo é a velocidade limite do universo.                                       
É (são) verdadeira(s): 
 

4 

(...) As experiências de Michelson-Morley, realizadas em 1887, mostraram 
a inconsistência do conceito do éter. As inconsistências desse conceito 
levaram Einstein a elaborar a teoria de que a velocidade da luz ... 
 

8 
Acerca do propósito e dos resultados obtidos pelo Experimento de 
Michelson e Morley, assinale o que é correto ... 
 

 

Perceba o caráter introdutório e gradativo em que foram inseridos os 

estudos sobre relatividade especial. Os quatro gráficos que se seguem permitem 

fazer um diagnóstico de como os estudantes vêm evoluindo com os conceitos 

básico da relatividade especial. 
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Nota-se claramente através da Figura 6.8 e 6.9 que mais de 60% dos 

estudantes já estão cientes de que a Teoria da Relatividade Especial se apoia 

em uma quantidade que é absoluta (velocidade 𝑐) e que, a partir dela, o espaço 

e o tempo  são quantidades elásticas (relativas).   

Isto é, sem dúvida, um resultado expressivo, visto que, a grande maioria 

dos alunos iniciaram o curso sem conhecimento teórico algum da Relatividade 

de Einstein. E que, já na terceira aula, um resultado tão importante como é a 

constância da velocidade da luz, já está sendo compreendido e apropriado por 

mais da metade da turma. 

As Figuras 6.10 e 6.11 são gráficos obtidos para perguntas que abordam 

as contribuições que o experimento de Michelson e Morley deram à TRE. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8: Resultado gráfico para a pergunta 1 (1ª atividade avaliativa 

do apêndice A). 

Figura 6.9: Resultado gráfico para a pergunta 3 (1ª atividade avaliativa 
do apêndice A). 
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  Notamos que mais da metade dos estudantes entenderam as 

consequências do resultado negativo do interferômetro, ou seja, estão se 

apropriando de um conceito tão abstrato que é o do éter, mas de elevada 

importância para o entendimento dos desdobramentos dos postulados da 

relatividade. 

As atividades 4 e 5 foram aplicadas quando já se tinha cumprido mais de 

80% das aulas. A essa altura espera-se que os estudantes já estejam bem 

familiarizados com os principais resultados da TRE, como simultaneidade, 

dilatação do tempo, composição de velocidades, entre outros. Desta forma, 

optou-se para essa reta final em atividades com um maior grau de complexidade 

e por questões discursivas.  

 

Figura 6.10: Resultado gráfico para a pergunta 4 (1ª atividade avaliativa do apêndice A) 

Figura 6.11: Resultado gráfico para a pergunta 8 (1ª atividade avaliativa do apêndice A) 
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As figuras 6.12 a 6.17 são fotos das respostas de alguns alunos. A fim de 

possibilitar uma melhor leitura dos resultados, foram escolhidas resposta de de 

dois alunos às mesmas perguntas. 

Será identificado como aluno A-1, o estudante que está entre os alunos 

de pequena evolução na aprendizagem e A-2, o estudante que está entre os 

alunos que apresentaram uma boa evolução na aprendizagem. A tabela 6.4 

mostra as perguntas que terão suas respostas apreciadas. 

 

Tabela 6.4 Tabela com algumas questões usada nas atividades 4 e 5. 

 
Questão 1 da 4ª atividade 

 
Calcule o fator de Lorentz para as seguintes velocidades: 
 
(a) v = 0,6c       (b) v = 0,8c  
 

 
Questão 5 da 4ª atividade 

 
Paulo e Carlos são amigos e têm a mesma idade. Carlos parte, numa nave 
espacial, em uma viagem cujo destino é Alfa do Centauro. A distância da Terra 
a Alfa do Centauro é de aproximadamente quatro anos-luz. Carlos, ao retornar, 
observa no relógio atômico da nave que sua viagem durou seis anos.  
 
a) Qual a velocidade da nave espacial de Carlos?  
 
b) Para Paulo, quanto tempo durou a viagem de Carlos?            

 
Questão 3 da 5ª atividade 

 
Um avião militar "relativístico" voa com uma velocidade constante de 0,9𝑐, 
onde c é a velocidade da luz no vácuo. Esse avião 
dispara um míssil. O piloto observa que o míssil se 
afasta do avião com uma velocidade de 0,6𝑐. No 
mesmo instante, um feixe de laser é disparado em 
relação ao avião com uma velocidade c. 
Verifique a alternativa que apresenta, respectivamente, os valores da 
velocidade do míssil e da velocidade do feixe de laser percebidos por um 
observador em um referencial estacionário. (Faça os cálculos para encontrar 
as resposta) 
𝒂) 𝑐 e 𝑐                       𝒅) 1,50𝑐 e 1,90𝑐  
𝒃) 0,97𝑐 e 𝑐               𝒆) 0,30𝑐 e 0,10𝑐 
𝒄) 1,50𝑐 e 𝑐  
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As figuras 6.12a, 6.12b e 6.13 são respostas dadas pelo estudante A-1 às 

questões 1, 5 e 3 respectivamente.  

     

As figuras 6.14a, 6.14b e 6.15 são as respostas dadas pelo estudante         

A-2. 

 

 

 

Figura 6.12a Resposta da questão 1 da 4ª 
atividade dado pelo estudante A-1. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 6.12b Resposta da questão 5 da 
4ª atividade dado pelo estudante A-1. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 6.13 Resposta da questão 3 da 5ª 
atividade dado pelo estudante A-1. 
Fonte: Acervo do autor. 
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Podemos perceber, em ambos os casos, uma evolução potencialmente 

significativa na aprendizagem, mesmo no estudante A-1 que fez parte do grupo 

que menos evoluiu, pois não esqueçamos os alunos do ensino médio (ao qual o 

estudante A-1 pretende) iniciaram o curso sem nenhum conhecimento da TRE. 

Um fato merecedor de atenção é que, por terem alunos da licenciatura em 

Física que já tiveram contado com a TRE, era de se esperar que o estudante A-

Figura 6.14a Resposta da questão 1 da 4ª 
atividade dado pelo estudante A-2. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 6.14b Resposta da questão 5 da 4ª 
atividade dado pelo estudante A-2. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 6.15 Resposta da questão 3 da 4ª atividade dado pelo 
estudante A-2. 
Fonte: Acervo do autor. 
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2 fosse da licenciatura, mas não foi o que, de fato ocorreu, o estudante A-2 é 

aluno do Ensino Médio, do curso de informática. 

Vamos enxergar uma evolução na aprendizagem em ambos os 

estudantes. Comecemos por A-1. 

Podemos enxergar uma evolução através do nível de organização. 

Perceba na figura 6.12a, que pelo fato talvez, do encadeamento de ideias não 

estarem tão claro, verifica-se uma certa desordem no desenvolvimento da 

resposta, o que não acontece na figura 6.13.  

O fato do estudante conseguir melhorar o seu nível de organização, indica 

sim, que houve uma aprendizagem, pois a forma cognitiva de organizar as suas 

ideias é, de certa forma, uma melhoria significativa da aprendizagem. 

Podemos enxergar em A-1, que a sua maior dificuldade não foi 

compreender as leis da TRE, mas sim manuseá-la em problemas envolvendo 

cálculos, pois em todas as situações a aplicação da lei não estava errada, os 

atropelos ocorreram quando o estudante precisava de resultados numéricos. 

Analisando com cuidado a figura 6.12a, ratificamos o que foi confirmado 

no parágrafo anterior. Veja que, durante o desenvolvimento do item (a), o 

estudante escreve que a resposta de 0,6, ao quadrado, é 0,12; certamente foi 

calculado o dobro de 0,6. Todavia esse tipo de erro não se repetiu no item (b), o 

estudante calculou corretamente o quadrado de 0,8. Esse tipo de inconsistência 

pode ser fruto da aquisição de conhecimento não significativa, oriunda de um 

processo mecânico e não reflexivo de aprendizagem. 

Por outro lado, percebe-se que houve uma apropriação dos conceitos 

pertinentes a TRE, mesmo não sabendo responder a segunda parte da questão 

3 da 5ª atividade, o estudante é ciente de que a velocidade com que será 

percebido o laser é a própria velocidade da luz. Isso é claro quando ele afirma: 

 

“Professor eu não sei calcular a segunda parte da questão, mas acho 

que a velocidade é a da luz do Laser”. 

 

O estudante A-2, mostra-se muito consiste em suas respostas e 

matematicamente maduro. Nota-se uma uniformidade em sua organização, 

demostrando uma bom encadeamento de ideias. 
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É facilmente percebido nesse estudante a apropriação dos conceitos da 

TRE, visto que antes mesmo de obter o valor numéricos de uma resposta, ele 

estima (e de forma correta) o valor que deverá encontrar (Figura 6.15 ).  

Perceba que o estudante está ciente da relação entre a velocidade (𝑣), 

com o fator de Lorentz (𝛾). Se 𝑣 = 0,6𝑐  então 𝛾 =
1

0,8
 e 𝑣 = 0,8𝑐 então 𝛾 =

1

0,6
.  

Durante a execução da UEPS, foram aplicadas seis atividades avaliativas 

e dois questionários. O conjunto de gráficos que serão mostrados foram obtidos 

durante os dois últimos encontros, nestes foram feitos resgates de como foi 

ministrado o curso, os recursos utilizados, metodologia aplicada no processo de 

ensino-aprendizagem. Perguntou-se também como foi o relacionamento dos 

estudantes com o aplicativo TRE Einstein.  

Durante todo o curso, foram aplicadas seis atividades avaliativas, e dois 

questionários. O conjunto de gráficos que serão mostrados foram obtidos 

durante os dois últimos encontros, nestes foram feitos resgates de como foi 

ministrado o curso, os recursos utilizados, metodologia aplicada no processo de 

ensino-aprendizagem, abordando também como for o relacionamento dos 

estudantes com o aplicativo TRE Einstein que foi o produto educacional 

desenvolvido para esse trabalho. 

Na tabela 6.4, encontramos as questões 1,3 e 7 presentes no questionário 

aplicado na última etapa da UEPS. 
 

Tabela 6.5 Tabela com algumas questões do questionário aplicado na 8ª etapa da UEPS. 

 
Questão 1 do 3° questionário 

 
Você achou das mídias educacionais usadas durante o curso                                      
“O ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA ATRAVÉS DA TEORIA DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA”. Ajudou na compreensão dos conceitos 
tratados durantes as aulas sobre TRE? 

 
Questão 3 do 2°questionário 

 
A utilização de vídeos e(ou) textos como elemento ora para iniciar a temática 
da aula, ora para ratificar o conteúdo exposto, ajudaram na compreensão dos 
conceitos? 

 
Questão 7 do 2° questionário 

 
Você acha que a forma como as atividades foram apresentadas e trabalhadas 
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(Metodologia) facilitou a compreensão dos conteúdos sobre Relatividade 
Especial? 

 

O conjunto de gráficos da Figura 6.16 expressam o quão importante é o 

uso de recursos computacionais adequado no processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente que o mesmo é planejado para tornar-se 

potencialmente significativo. 

Os gráficos 6.16a, 6.16b e 6.16c foram gerados como respostas às 

perguntas 1,3 e 7 do 2° questionário. 

O uso de mídias como ferramenta potencializadora para o ensino, 

mostrou-se extremante importante e com boa aceitação entre os estudantes, 

pois quase 80% dos alunos responderam que as mídias usada na UEPS 

ajudaram bastante, não houve nenhum registro que o seu uso durante as aulas 

atrapalharam ou fossem indiferentes. 

Por tratar-se de aulas com viés potencialmente significativo é 

imprescindível que as mesmas comecem com uma situação-problema, estas 

aconteceram ora com a introdução de vídeos ora com introdução de textos ou 

simuladores. Mostrou-se de grande relevância, justificando, desta forma, a sua 

obrigatoriedade na elaboração de uma UEPS.  

Os quase 80% registrados na figura 6.16b, ratificam o uso das situações-

problema como um excelente recurso didático. 

A Figura 4.12c mostra a eficácia que uma abordagem significativa aos 

moldes que propõe MOREIRA (2010)   pode causar. Visto que mais de 90% dos 

estudantes mostraram-se satisfeitos com a metodologia do ensino 

potencialmente significativo. 
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Os dois próximos gráficos são respostas da pergunta 2, contida no 

segundo questionário:  

 

− Dos assuntos abordados nas aulas sobre TRE, marque com um “D” o 

que teve mais dificuldade em compreender e marque com “F” o que teve mais 

facilidade de compreensão. 

 

(    ) O conceito de Éter 

(    ) Invariabilidade da velocidade da luz 

(    ) Dilatação temporal 

(    ) Contração do espaço 

(    ) Simultaneidade de eventos relativísticos. 

(    ) Composição de velocidades relativística 

 

Vejamos os gráficos da figura 6.17: 

 

 

 

 

 

                          (a)                                           (b)                                               (c) 
. 
Figura 6.16: Resultado gráfico para as perguntas 1,3 e 7 (2º questionário do apêndice A). 
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Para surpresa, os conceitos que os estudantes tiveram maior facilidade 

foram o conceito do éter e a constância da velocidade da luz; temas que, em 

geral, conduzem à grandes dificuldades de compreensão e apropriamento. 

O resultado positivo na compreensão desses temas, podem ser frutos dos 

simuladores e vídeos que foram usados nessa temática, bem como a variedade 

de exercícios aplicados em sala de aula. 

Já os temas que apresentaram maiores dificuldades, foram a composição 

de velocidade e a ideia relativística da simultaneidade. Mesmo tendo dedicado 

muito tempo no desenvolvimento desses, é natural a dificuldade dos estudantes 

a esses temas, visto que não é trivial a migração do pensamento clássico para 

o relativístico. A falta de maturidade na interpretação de problemas aliada à 

fragilidade no manuseio das operações básicas de Matemática, de certa forma, 

influenciam no baixo aproveitamento desses temas.  

O conjunto de gráficos da Figura 6.16 indica que os estudantes se 

notaram satisfeitos e receptivos à maneira com que a TRE foi apresentada, 

dando ênfase a uma abordagem mais teórica e menos instrumental. 

Figura 6.17: Resultado gráfico para a pergunta 2 (2º questionário do apêndice A). 
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A questão 6 (ainda do último questionário), busca averiguar o interesse 

que os alunos teriam em estudar a TRE, em uma perspectiva mais quantitativa, 

voltada às demonstrações matemáticas e à problemas mais complexos. Já a 

questão 8, tem como foco saber se os estudantes gostariam de estudar outros 

assuntos, mesmo que não fossem de Física no viés da teoria da aprendizagem 

significativa. 

Os gráficos 6.18a e 6.18b, são respostas para as questões 6 e 8 listadas 

abaixo:   

 

Questão 6) Você gostaria de aprofundar seus conhecimentos sobre a 

Teoria da Relatividade Especial, em um nível mais matemático, ou seja, com 

aplicações mais fortes em problemas com cálculos? 

Questão 9) Se você respondeu sim na questão anterior, indique qual ou 

quais conteúdos você gostaria de estudar?  

 

Vejamos os gráficos da Figura 6.18: 

 

 

O resultado obtido pelo gráfico da figura 6.18a é de muita relevância, pois 

mais de 70% gostariam de aprofundar através de uma abordagem mais 

matemática o quanto aprendera sobre a TRE.  

Esse resultado é, de fato, surpreendente, pois a Física como disciplina 

curricular é, em via de regra, “temida” entre os estudantes.  

Acredito que essa vontade de aprofundar seus conhecimentos é um 

reflexo positivo da forma com que foi elaborada e executada a Unidade de 

(a)                                                         (b)  
Figura 6.18: Resultado gráfico para a pergunta 6 (à esquerda) e 8 (à direita) (ambas do 2º 
questionário do apêndice A). 
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Ensino, potencialmente significativa, desenvolvida nesse trabalho de 

dissertação. 

Um outro indício do bom resultado da UEPS “o estudo da relatividade 

ESPECIAL através da teoria da aprendizagem significativa” é o interesse em que 

essa metodologia de ensino seja aplicada em outras áreas da ciência, como 

revela o gráfico da figura 6.18b. 

A questão 5, da última Atividade de Verificação da Aprendizagem, diz 

respeito ao aplicativo TRE Einstein.  

Abaixo é reproduzida a questão e, logo em seguida, algumas respostas 

dos alunos. 

 

Questão 5 Disserte como você interagiu com aplicativo TRE-Einstein, 

aplicativo desenvolvido como um jogo de aprendizagem. Relate se sentiu 

dificuldades, se houve dificuldade em resolver os questionamentos. Comente se 

esse aplicativo estava em sintonia com as aulas que foram ofertadas sobre a 

TRE.  

Vejamos algumas respostas: 

 

 

1) “O aplicativo, TRE Einstein é excelente para o estudante revisar tudo o 

que já foi estudado em sala de aula. Tudo o que foi visto durante o curso 

é bem abordado no aplicativo.  

2) “Bom, o App foi muito bem elaborado e gostei muito de tudo abordado. E 

sim, estava condizente com o conteúdo dado, infelizmente não me sai tão 

bem por falta de tempo para revisar o assunto. 

3) “App bastante eficiente. Tive problemas ao tentar colocar as palavras. No 

mais, é excelente o mesmo. 

4) “Não tive dificuldades em resolver o questionário, e o aplicativo estava 

totalmente ligado ao conteúdo dado em sala de aula”. 

5) “O aplicativo proporcionou a oportunidade de podermos fazer uma 

verificação do nosso aprendizado, de maneira simples e de fácil 

manuseio. As questões abordadas estavam em plena sintonia com o que 

foi discutido no curso sobre a TRE. 
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6) “Na última aula, usamos o aplicativo como uma plataforma para aprimorar 

nossos conhecimentos desenvolvidos durante o curso. Nele foram 

abordados os assuntos em sintonia com o material abordado nas aulas. 

Meus resultados foram relativamente bons, principalmente no último 

teste, o qual errei apenas 2 questões. Ao todo, o método usado pelo 

professor foi bom, e diferente de todas as aulas ministradas. 

7) “Achei o aplicativo bastante interessante. Estava em sintonia com as 

aulas apresentadas durante o curso. Em termos de sugestão, seria 

interessante se o mesmo gerasse um ranking com os resultados dos 

participantes. Assim o professor poderia fazer uma análise das respostas 

corretas e incorretas e as  que discutir. 

8) “O aplicativo foi desenvolvido de forma didática, ótima interação com o 

usuário e contempla os conteúdos trabalhados no curso FIC. 

9) “O uso do aplicativo foi de grande importância. Exerceu o papel de uma 

revisão. Encontrei algumas dificuldades nas questões relativas às 

fórmulas de dilatação do tempo e contração do comprimento, no que se 

refere ao uso do coeficiente de Lorentz. As questões foram muito bem 

formuladas”. 

10) “O aplicativo é muito importante para o aprendizado e desenvolvimento 

do curso, nele pode-se exercitar o que foi aprendido durante as aulas, foi 

muito bom para a interação da turma. O aplicativo apresentou algumas 

questões difíceis, mas nos três testes consegui ficar na média da turma”. 

11) “O aplicativo é interessante, fácil de manusear, com perguntas de fácil 

entendimento e de acordo com o que foi passado nas aulas do curso. 

12) “O aplicativo tem um design simples, mas atrativo, sem tirar o foco do 

usuário. Dinâmico e didático, comungando com o que foi abordado no 

curso FIC”. 

13) “O aplicativo, além de muito divertido de se jogar, também traz 

importantes questionamentos sobre os postulados da TRE, e foi muito 

dinâmico e de fácil compreensão da jogabilidade além, é claro, de estar 

completamente dentro do assunto estudado no curso”. 

14) “A proposta de desenvolver o conhecimento sobre relatividade através de 

jogos atua como variável mediadora do conhecimento. Por isso, a 
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utilização dessa estratégia de ensino na metodologia do curso foi bastante 

positiva”. 

 

 

 De posse desses comentários, foram feitas algumas melhorias no 

aplicativo como: 

 

i) Aumento no espaço para colocar as palavras e calibração na 

sensibilidade, permitindo que a palavra seja lida rapidamente pelo 

aplicativo. Essa melhoria foi em “Palavra Certa”. 

 

ii) Tentou-se gerar uma ranking, como sugere o 7° comentário, mais 

não foi possível, pois isso deixaria o aplicativo muito pesado e 

dependente de uma boa conexão Wi-Fi para ser utilizado. 

Impossibilitando, deste modo, o seu uso no modo Off Line. Além 

do que, necessitando de elevada memória para   Download, 

poderia gerar desinteresse no estudante para instalá-lo. 

 

iii) Uma melhoria sugerida pela banca foi que o estudante tivesse 

acesso às respostas quando finalizasse o jogo 

“autoaprendizagem”. Essa melhoria foi atendida. Na versão jogada 

pelos alunos, durante a aplicação da UEPS, a resposta foi 

disponibilizada inicialmente de forma oral pelo professor e, depois 

foram resolvidas, no quadro, as questões que os alunos tiveram 

mais dificuldades.  

 

A versão que está disponível para  Download,  na play store, é a definitiva,  

e incorpora as melhorias citadas. 

 

O aplicativo TRE Einstein foi usado na última semana de aula (última 

etapa da UEPS). Esse fato se deu porque o seu desenvolvimento acontecia 

simultaneamente às aulas. Contudo, uma vez finalizado, este pode ser usado 

em qualquer momento durante o ensino da Relatividade Especial. 
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No Apêndice C é sugerido uma forma de usá-lo simultaneamente às 

aulas.  

O TRE Einstein foi desenvolvido para ser usado tanto pelo professor, 

como uma ferramenta implementadora às suas aulas, quanto pelo o aluno que 

queira testar seus conhecimentos. Deste modo, ambos podem decidir livremente 

qual a melhor forma de utilizá-lo. 
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CAPÍTULO 7 CONCLUSÕES 

 

A elaboração e aplicação da UEPS “O estudo da relatividade ESPECIAL 

através da teoria da aprendizagem significativa”, desenvolvida nesse trabalho, 

teve dupla finalidade: a primeira, foi dar aos estudantes a possibilidade de 

conhecerem a Relatividade Especial, por uma perspectiva mais teórica e menos 

focada no desenvolvimento de cálculos matemáticos. A segunda foi proporcionar 

aos alunos que ainda não tinha estudado esse conteúdo, e que ao fazê-lo, 

tornassem aptos a usufruir de todos os jogos, do aplicativo TRE Einstein, que é 

de fato, o produto educacional desenvolvido para esse trabalho de mestrado. 

O produto educacional foi incorporado na última etapa da aplicação da 

UEPS, mas este pode ser usado durante toda a sua execução. Deste modo, 

julgo esse produto educacional um componente de relevada importância, não 

podendo deixar de fazer parte dos recursos didáticos que compõem essa 

unidade de ensino. Na essência do TRE Einstein está presente além atrativo 

lúdico, a abordagem gradativa dos conteúdos que cercam a relatividade especial 

e esses dois atributos são de extrema importância para o ensino significativo. 

Os resultados obtidos com durante a aplicação da UEPS, mostram que o 

investimento temporal e de pesquisa desprendido pelo professor não são em 

vão, pois os estudantes se mostram mais receptivos às novas metodologias de 

ensino, principalmente aquelas que têm em sua concepção o uso das mídias 

educacionais. 

Mesmo havendo diversos trabalhos voltados a melhoria do ensino da 

Relatividade especial ao nível médio, acredito que tanto a UEPS quanto o 

aplicativo desenvolvidos, podem ser somados as demais ferramentas didáticas, 

que destinam-se a ampliar o leque de possibilidades, tanto para o professor, que 

está sempre à procura de movas alternativas para um melhor ensino da Física, 

quanto para o aluno, que se interessa cada vez mais por metodologias que 

façam o ensino de física  tornar-se mais instigante, prazeroso e significativo.  

A elaboração e execução da UEPS estão respaldadas na teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, contudo, é natural e legítimo que 

um leitor que queria aplicá-la juntamente com o produto educacional, sinta a 

necessidade de fazer algumas adaptações, seja na sequência dos conteúdos ou 
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na própria metodologia, pois o processo, ora no ensino ora na aprendizagem são 

dinâmicos, ao passo que novas percepções são sempre bem-vindas. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIOS E ATIVIDADES AVALIATIVAS 
 

1ª QUESTIONÁRIO (questionário de sondagem) 

Questionário aplicado nas turmas para sondar o interesse dos estudantes 

na temática, bem como a quantidade que se interessariam em participar do 

curso. 

Esse questionário guarda nas entrelinhas a busca pelos subsunçores que 

os alunos possuem sobre a teoria da relatividade e a figura de Einstein. 

 

Nome: _______________________________________ Série: _____ 

Turma: _____________________________  

 

PARTE I 
1) Qual o seu curso? 

a) Informática 
b) Mecânica 
c) Refrigeração 
d) Licenciatura em Física   
e) Licenciatura em Matemática 
 
2) Qual a área de conhecimento que mais o atrai para os estudos? 
 
a) Ciências exatas (Física)                
b) Linguagem (português e outros idiomas)   
c) Ciências biológicas 
d) Ciências exatas (Matemática)      
e) Ciências humana-social (História, Geografia, Filosofia, etc)  
 
3) Você já ouviu falar sobre a teoria da relatividade? 
 
a) Sim                   b) Não  
 
4) Assinale no espaço ao lado no nome, usando a escala de 0 a 3 abaixo.  
 
0 - Nunca ouvi falar. 
1 -  Ouvi falar, mas não sei qual foi sua área de estudo. 
2 - Ouvi falar e faço ideia de qual foi sua área de estudo, porque alguém me falou. 
3 - Ouvi falar e faço ideia de qual foi sua área de estudo, porque pesquisei (livros, 
internet, etc) 
 
Quais desses cientistas você já ouviu falar. 
 
a) Newton ____     d) Galileu ____ 
b) Einstein ____    e) Stephen Hawking _____ 
c) Darwin____ 
5) Quais dos cientistas abaixo, você gostaria de conhecer um pouco sobre a vida dele 
e sobre o que eles estudaram? 
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a) Newton   
b) Einstein  
c) Darwin   
d) Galileu   
e) Stephen Hawking 
 
6) Quais das expressões abaixo você já viu em locais que não fossem em livros de 
Física ou de Matemática? 
 

a) 𝐸 = 𝑚𝑐2   c) 𝑉 = ∆𝑠/∆𝑡   
b) 𝐹𝑅 = 𝑚. 𝑎 d) 𝐻2 = 𝐴2 + 𝐵2  
 
7) Você já assistiu algum filme ou alguma reportagem sobre viajar no tempo? 
 
a) Sim     b) Não  
 
8) Você gostaria de aprender a Teoria da Relatividade de Einstein? 
 
a) Sim     b) Não  
 
9) Você acredita ser possível uma viagem no tempo?  
 
a) Sim     b) Não 
 
10) Você tem interesse em estudar a parte da física que explica e que dão as 
respostas corretas à essas perguntas? 
 
a) Sim     b) Não 

PARTE II 

 
11) Você costuma usar a internet como uma ferramenta auxiliadora nos seus estudos? 
 
a) Sim     b) Não 
 
12) Se respondeu sim para a pergunta anterior, especifique para qual disciplina você 
mais usa a internet como uma ferramenta auxiliadora nos seus estudos e de que 
forma? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
13) Se respondeu sim para a pergunta anterior, especifique para qual disciplina você 
mais usa a internet como uma ferramenta auxiliadora nos seus estudos e de que 
forma? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- 
14) Você costuma ter algum jogo em seu celular? Se sim, especifique qual? Se não, 
deixe em branco essa pergunta. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15) Você alguma vez já teve contato com algum tipo de programação computacional? 
Se sim, fale um pouco sobre essa experiência. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
16) Essa sua experiência foi no sentido de criar aplicativos por mais simples que seja? 
Se sim, fale um pouco. Caso contrário deixe esse item em branco. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 

Essa ficha de matricula tem como objetivo fazer um levantamento dos 
estudantes que se interessem em participar do curso: 

Nome: ____________________________________  
Série: _____________________________________ 
Turma: __________________________ 
Idade: __________________________ 
 

MARQUE OS HORÁRIOS QUE VOCÊ TEM DISPONIBILIDADE PARA FREQUENTAR O CURSO 
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2ª QUESTIONÁRIO 

Esse questionário foi aplicado no penúltimo dia de aula, seu objetivo é 

avaliar a aceitação das aulas no que se refere a metodologia didática aplicada 

no curso e desempenho no aplicativo (produto educacional) desenvolvido para 

esse curso. 

 
Questão 1) Você achou das mídias educacionais usadas durante o curso                                      
“O ESTUDO DA RELATIVIDADE RESTRITA ATRAVÉS DA TEORIA DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA”. Ajudou na compreensão dos conceitos tratados 
durantes as aulas sobre TRE? 
 
(    ) Sim, ajudou bastante 
(    ) Sim, ajudou 
(    ) Foi indiferente 
(    ) Não, atrapalhou 
(    ) Não, atrapalhou bastante 
 
Questão 2) Dos assuntos abordados nas aulas sobre TRE, marque com um “D” o que 
teve mais dificuldade em compreender e marque com “F” o que teve mais facilidade de 
compreensão. 
 
(    ) O conceito de Éter 
(    ) Invariabilidade da velocidade da luz 
(    ) Dilatação temporal 
(    ) Contração do espaço 
(    ) Simultaneidade de eventos relativísticos. 
(    ) Composição de velocidades relativística 
 
Questão 3) A utilização de vídeos e(ou) textos como elemento ora para iniciar a 
temática da aula, ora para ratificar o conteúdo exposto na aula, ajudaram na 
compreensão dos conceitos? 
 
(    ) Sim, ajudou bastante 
(    ) Sim, ajudou 
(    ) Foi indiferente 
(    ) Não, atrapalhou 
(    ) Não, atrapalhou bastante 
 
Questão 4) Você acha que os conteúdos aprendidos durante as aulas de Relatividade 
Especial foram importantes para a sua formação quanto estudante? 
 
(    ) Sim, foi muito importante 
(    ) Sim, foi um pouco importante 
(    ) Não foi importante 
 
Questão 5) Você acha que os conteúdos aprendidos durante as aulas de Relatividade 
Especial, contribuirão para que você entenda de forma diferente o conceito de tempo e 
de espaço? 
 
(    ) Sim, foi muito importante 
(    ) Sim, foi um pouco importante 
(    ) Não foi importante 



86 
 

Questão 6) Você gostaria de aprofundar seus conhecimentos sobre a Teoria da 
Relatividade Especial, em um nível mais matemático, ou seja, com aplicações mais 
fortes em problemas com cálculos? 
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
Questão 7) Você acha que a forma como as atividades foram apresentadas e 
trabalhadas 
(Metodologia) facilitou a compreensão dos conteúdos sobre Relatividade Especial? 
 
(    ) Sim, facilitou bastante 
(    ) Sim, facilitou 
(    ) Foi indiferente 
(    ) Não, atrapalhou 
(    ) Não, atrapalhou bastante 
 
Questão 8) Você gostaria de estudar mais algum tema, mesmo que seja de outra área 
usando a metodologia aplicada nesse curso?  
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
Questão 9) Se você respondeu sim na questão anterior, indique qual ou quais 
conteúdos você gostaria de estudar?  
 
Questão 10) O que você aponta como mais significativo, sobre o que você aprendeu 
nesse curso?   
 
Questão 11) Você estudou ou pesquisou em algum momento (seja em casa ou na 
escola) que não tenha sido durante as aulas, os temas abordados no curso? 
 
(   ) sim, frequentemente 
(   ) sim, às vezes 
(   ) não via necessidade 
(   ) não pesquisei 
  
Questão 12) Qual a sua pontuação no Jogo de Aprendizagem "Palavra Certa - Luz e 
Interferômetro" 
 
Questão 13) Qual a sua pontuação no Jogo de Aprendizagem "Palavra Certa - Os 
Postulados da TRE" 
 
Questão 14) Qual a sua pontuação no Jogo de Aprendizagem "Autoaprendizagem" 
 
Questão 15) Deixe aqui alguma sugestão ou comentário sobre as aulas de Relatividade 
Restrita ofertadas durante o curso. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________ 
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1ª ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

ESSA ATIVIDADE ABORDA OS TÍPICOS: NATUREZA DA LUZ, O EXPERIMENTO DE MICHELSON E 

MORLEY. 
 
1). (UEG-GO_Adaptada) Antes mesmo de ter uma ideia mais 
correta do que é a luz, (...) Aristóteles - famoso pensador 
grego que viveu no século IV a.C, cujas obras influenciaram 
todo o mundo ocidental até a Renascença - a admitir que a 
velocidade da luz seria infinita. (GUIMARÃES e BOA 1997) 
(...) A teoria moderna que admite a velocidade da luz 
constante em qualquer referencial e, portanto, torna 
elásticas as dimensões do espaço e do tempo é: 
 
a) A teoria da relatividade; 
b) A teoria da dualidade onda – partícula; 
c) A teoria atômica de Bohr; 
d) O princípio de Heisenberg; 
e) A lei da entropia. 
 
2). (UF-RN) A Teoria da Relatividade Especial ou Restrita prediz que existem 
situações nas quais dois eventos que acontecem em instantes diferentes, para 
um observador em um dado referencial inercial, podem acontecer no mesmo 
instante para outro observador que está em outro referencial inercial. Ou seja, a 
noção de simultaneidade é relativa e não absoluta. A relatividade da 
simultaneidade é consequência do fato de que: 
 
a) A Teoria da Relatividade Especial só é válida para velocidades pequenas em 
comparação com a velocidade da luz; 
b) A velocidade de propagação da luz no vácuo depende do sistema de referência 
inercial em relação ao qual ela é medida; 
c) A Teoria da Relatividade Especial não é válida para sistemas de referência inerciais; 
d) A velocidade de propagação da luz no vácuo não depende do sistema de referência 
inercial em relação ao qual ela é medida. 
 
3). (CFT-CE) Em 2005, Ano Mundial da Física, comemora-se o centenário da Teoria 
da Relatividade de Albert Einstein. Entre outras consequências esta teoria poria 
fim à ideia do éter, meio material necessário, semelhantemente ao som, através 
do qual a luz se propagava. O jargão popular "tudo é relativo" certamente não se 
deve a ele, pois seus postulados estão fundamentados em algo absoluto: a 
velocidade da luz no vácuo – 300.000 km/s. Hoje sabe-se que:                        
 
I. O som propaga-se no vácuo.                                        
II. A luz propaga-se no vácuo.                                              
III. A velocidade da luz no vácuo é a velocidade limite do universo.                                       
É (são) verdadeira(s): 
 
a) Todas; 
b) Nenhuma; 
c) Somente II; 
d) II e III; 
e) Somente III. 
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4). (UFRJ-RJ_Adaptada) O conceito de éter surgiu na Grécia antiga (...). Esse 
conceito evoluiu para representar um referencial 
privilegiado, a partir do qual se poderia descrever 
toda a Física, inclusive seria o meio material no qual 
se propagariam as ondas eletromagnéticas (a luz). No 
entanto, as experiências de Michelson-Morley, 
realizadas em 1887, mostraram a inconsistência 
desse conceito(...). As inconsistências do conceito de 
éter levaram Einstein a elaborar a teoria de que a 
velocidade da luz: 
 
a) É constante para qualquer observador e dependente de qualquer movimento da fonte 
ou do observador. 
b) É constante para qualquer observador e independente de qualquer movimento da 
fonte ou do observador. 
c) É constante e dependente do observador, porém independente de qualquer 
movimento relativo da fonte. 
d) É constante e independente do observador, porém dependente de qualquer 
movimento relativo da fonte. 
  
5). (UFRN_Adaptada) (...) À luz da Teoria da Relatividade Especial, as medidas de 
comprimento, massa e tempo não são absolutas quando realizadas por 
observadores em referenciais inerciais diferentes. (...) quando o objeto se move 
com velocidade V, em relação ao observador, o resultado da medida de sua 
dimensão paralela a direção do movimento e menor do que o valor obtido quando 
em repouso. As suas dimensões perpendiculares a direção do movimento, no 
entanto, não é afetada (...).Como seria a forma desse cubo se ele estivesse se 
movendo, com velocidade relativística constante, (figura) para um observador fixo 
na Terra:    

 

 
 
6). (Unirio) Entre as afirmativas a seguir, a respeito de fenômenos ondulatórios, assinale 
a que é FALSA. 
(CC) A velocidade de uma onda depende do meio de propagação; 
(CC) A velocidade do som no ar independe do meio; 
(CC) No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade; 
(CC) A luz só tem uma natureza, e essa é corpuscular; 
(CC) A luz só tem uma natureza, e essa é ondulatória. 
 
7). Relativo a velocidade da luz e a sua natureza. Resposta: 
 
a) Segundo Galileu, a velocidade da luz é muito alta, mas finita; 
b)  Segundo Newton, a velocidade da luz é muito alta e infinita; 
c)  Segundo Newton, a luz ao penetrar na água tem sua velocidade reduzida, visto que 
a água é um meio resistivo; 
d)  Segundo Newton, a luz ao penetrar na água tem sua velocidade reduzida, visto que 
a água é um meio resistivo; 
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e)  Segundo Fermat, a luz tem velocidade maior no ar que na água; 
a)  Einstein aceitou o modelo ondulatório da luz como sendo o modelo mais adequado 
e esse é o que prevalece até hoje. 
 
 
8). A cerca do propósito e dos resultados obtidos pelo Experimento de Michelson 
e Morley, assinale o que é correto. 
 
a)  Mesmo comprovando a existência do éter, Michelson continuou a buscar resultados 
cada vez mais precisos para a velocidade da luz; 
b)  O experimento tinha como objetivo mostrar que o éter não existia, e teve como 
consequência o fato da luz não necessitar de um meio material para se propagar; 
c)  O fracasso da experiência de Michelson e Morley, teve como consequências a 
constância da velocidade da luz no vácuo para qualquer referencial inercial. E com isso 
a comprovação da existência do éter; 
d)  O resultado da experiência de Michelson foi que: a velocidade da luz no vácuo é a 
mesma para qualquer observador, o éter era uma invenção equivocada dos físicos e 
que as transformações de Galileu falhavam para velocidades comparadas a da luz; 
e)  A constância da velocidade da luz, verificada com a experiência de Michelson e 
Morley, garante que as transformações de Galileu estão erradas. 
 
9). Escreva o que você entende sobre os termos: (tente ser o mais conciso e 
objetivo possível) 
 

i. A velocidade da luz é absoluta e o tempo é relativo. 
ii. O que foi o experimento de Michelson e Morley (qual o propósito desse 

experimento)? 
iii. Qual a natureza da Luz?  
iv. A velocidade da luz é finita ou infinita? Quais os físicos defendiam essas ideias? 
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2ª ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
ESSA ATIVIDADE ABORDA OS TÍPICOS: NATUREZA DA LUZ, O EXPERIMENTO DE MICHELSON E 

MORLEY E O FATOR DE LORENTZ 
 

 
1) Em relação às teorias da relatividade restrita e geral, marque o que estiver 
correto: 
 
a) A teoria da relatividade restrita estuda fenômenos em relação a referenciais não 
inerciais; 
b) A teoria da relatividade geral é uma segunda teoria feita por Einstein, na qual erros 
em relação à teoria da relatividade restrita foram corrigidos; 
c) A teoria da relatividade geral aborda fenômenos do ponto de vista não inercial; 
d) Ambas as teorias foram desenvolvidas na segunda metade do século XIX. 
 
 
2) Sobre os postulados da relatividade, marque o que for falso: 
 
a) As leis da Física são as mesmas em todos os referenciais que mantêm velocidade 
constante ou que estão parados; 
b) A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para qualquer referencial inercial e 
vale 3x108 m/s; 
c) A velocidade da luz tem seu valor máximo no vácuo e tem o mesmo valor para 
qualquer referencial inercial, que é 300000 m/s. 
d) Os postulados da teoria da relatividade fundamentam a teoria da relatividade de 
Einstein. 
 
3) A teoria da relatividade restrita prevê que a velocidade da luz é a mesma para 
todos os observadores, independentemente do estado de movimento relativo 
entre eles. Com base nessa afirmação, imagine duas naves que viajam no espaço 
com velocidades altíssimas em uma mesma direção, mas com sentidos opostos. 
Se cada nave possui velocidade V e a velocidade da luz no vácuo é c, a luz 
percebida pelo piloto teria velocidade: 
 
a) V + c 
b) c – V 
c) V – c 
d) c 
e) 2c 
 
4) Sobre a teoria da relatividade, marque o que for verdadeiro: 
 
a) O tempo é uma grandeza absoluta. 
b) Para objetos na velocidade da luz, ocorre a contração do tempo. 
c) Para objetos na velocidade da luz, ocorre a contração dos comprimentos. 
d) Para objetos na velocidade da luz, ocorre a dilatação dos comprimentos. 
 
Considere que um trem relativístico tenha velocidade na ordem da velocidade da 

luz. Faça uso de uma calculadora para encontrar o fator de Lorentz para cada 
uma das velocidades. Em seguida escreva o valor encontrado, use duas casas 

decimais após a vírgula. 
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5) Sendo v=0,80c 
 
6) Sendo v=0,60c 
 
7)  Sendo v=0,25c 
 
8)  Sendo v=0,75c 
 
9)  Sendo v=0,30c 
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3ª ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
ESSA ATIVIDADE ABORDA OS TÍPICOS: OS POSTULADOS DA RELATIVIDADE E A RELATIVIDADE 

DO TEMPO 
 
01.) José e Pedro são irmãos gêmeos há 25 anos. José partiu para uma missão 
espacial a bordo de uma astronave, viajando a uma velocidade de 200000 km/s. 
Quando retornou à Terra, encontrou Pedro com 85 anos de idade. Qual a idade 
real de José ao retornar à Terra? 
 
02.) Nos dias atuais, há um sistema de navegação de alta precisão que depende 
de satélites artificiais em órbita em torno da Terra. Para que não haja erros 
significativos nas posições fornecidas a esses satélites, é necessário corrigir 
relativisticamente o intervalo de tempo medido pelo relógio a bordo de cada um 
desses satélites.  

A teoria da relatividade especial prevê que, se não for feito esse tipo de 
correção, um relógio a bordo não marcará o mesmo intervalo de tempo que 
outro relógio em repouso na superfície da Terra, mesmo sabendo-se que ambos 
os relógios estão sempre em perfeitas condições de funcionamento e foram 
sincronizados antes de o satélite ser lançado.  
Se não for feita a correção relativística para o tempo medido pelo relógio de 
bordo:  
 
a) Ele se adiantará em relação ao relógio em terra enquanto ele for acelerado em 
relação à Terra.  
 
b) Ele ficará cada vez mais adiantado em relação ao relógio em terra.  
 
c) Ele se atrasará em relação ao relógio em terra durante metade de sua órbita e se 
adiantará durante a outra metade da órbita.  
 
d) Ele ficará cada vez mais atrasado em relação ao relógio em terra.  

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 03 E 04. 

 
A relatividade proposta por Galileu e Newton na Física Clássica é reinterpretada pela 
Teoria da Relatividade Restrita, proposta por Albert Einstein (1879-1955) em 1905, que 
é revolucionária porque mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, uma vez que a 
anterior era aplicada somente a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein propôs a Teoria 
Geral da Relatividade válida para todos os referenciais (inerciais e não inerciais).  
 

03.) Acerca do assunto tratado no texto acima, podemos afirmar:  
 

I. A Teoria da Relatividade afirma que a velocidade da luz não depende do sistema de 
referência.  
 

II. Para a Teoria da Relatividade, quando o espaço dilata, o tempo contrai, enquanto 
que, para a física newtoniana, o espaço e o tempo sempre se mantêm absolutos.  
 

III. A Mecânica Clássica e a Teoria da Relatividade não limitam a velocidade que uma 
partícula pode adquirir.  
 

IV. Na relatividade de Galileu e Newton, o tempo não depende do referencial em que é 
medido, ou seja, é absoluto.  
 

Após análise feita, é (são) correta(s) apena(s) a(s) proposição(ções): 
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a) II e III   d) III  
b) I e IV    e) III e IV  
c) I, II e IV 
 
04.) Ainda acerca do assunto tratado no texto acima, resolva a seguinte situação-
problema:  
Considere uma situação "fictícia", que se configura como uma exemplificação da 
relatividade do tempo.  Um grupo de astronautas decide viajar numa nave 
espacial, ficando em missão durante seis anos, medidos no relógio da nave. 
Quando retomam à Terra, verifica-se que aqui passaram alguns anos. 
Considerando que c é a velocidade da luz no vácuo e que a velocidade média da 
nave é 0,8 c, é correto afirmar que, ao retomarem à Terra, passaram: 
 

a) 20 anos.  c) 30 anos.  e) 6 anos.  
 

b) 10 anos.  d) 12 anos. 
 
05.) Certamente o cantor e compositor Alceu Valença não tinha ideia do conceito 
relativístico do tempo, quando compôs a música “Solidão”, que salve a liberdade 
poética, pode ser incorporada à temática da relatividade temporal, uma 
consequência direta da teoria proposta por Einstein em 1905. Um dos versos da 
música é: 
 

A solidão é fera, a solidão devora. 
É amiga das horas prima irmã do tempo, 
E faz nossos relógios caminharem lentos, 

Causando um descompasso no meu coração. 
 
Tomando o eu ilírio como o indivíduo que pronunciou os versos dessa canção, é correto 
afirmar que ele: 
 

a) Encontra-se em um referencial fixo na Terra. 
 

b) Tem o seu relógio caminhando mais lento em relação a outros, pois sua velocidade 
é bem mais baixa em relação a velocidade para outros referenciais que não seja o seu. 
 

c) mede um tempo dilatado em relação ao demais. 
 

d) mede o tempo próprio, visto que seu relógio está atrasado em relação as de outros 
referenciais que não seja o seu. 
 

e) não consegue afirmar com exatidão se seu relógio está ou não atrasado, pois seu 
julgamento está comprometido devido ao seu envolvimento emocional com a pessoa 
amada. 
 
06.) Quando um múon é observado em repouso, sua vida média é 2,2.10–6 s. 
Considere um múon movendo-se com velocidade v=1,8.108  m/s em relação a um 
laboratório. Qual é a vida média desse múon, medida no laboratório? 
FÍSICA CLÁSSICA PAG 412 EX-1 
07.) Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra é a Alfa Centauro, que está a 
uma distância aproximada de 4,3 anos-luz da Terra. Um astronauta embarca em 
uma nave espacial e dirige-se a Alfa Centauro com velocidade v=0,98c em relação 
à Terra. Para o astronauta, quanto tempo durará a viagem? 
FÍSICA CLÁSSICA PAG 412 EX-2 

08.) Uma nave espacial parte da Terra com uma velocidade de O,8c 

em relação a nosso planeta, Dentro da nave um astronauta marca o tempo de sua 
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viagem. Se para o astronauta dentro da nave a viagem durou seis anos, quanto tempo 

durou essa mesma viagem para um observador que está na Terra? 

09.) Considere dois observadores, A e B. O observador A está na Terra e o B está dentro 
de uma nave espacial cuja velocidade é de u = O,9c em relação à Terra. Os dois zeram 
seus cronômetros e B parte em uma viagem.  
AULA POR AULA PAG 212 EX-12 

a) Qual o valor do fator de Lorentz? 2,27 
 

b) Decorridas 10 horas no cronômetro do observador B, quanto tempo terá decorrido no 
cronômetro do observador A? 22.7 horas  
 
10.) Paulo e Carlos são amigos e têm a mesma idade. Carlos parte, numa nave espacial, 
em uma viagem cujo destino é Alfa do Centauro. A distância da Terra a Alfa do Centauro 
é de aproximadamente quatro anos-luz. Carlos, ao retornar, observa no relógio atômico 
da nave que sua viagem durou seis anos.  
AULA POR AULA PAG 212 EX-13 

a) Qual a velocidade da nave espacial de Carlos? 2· 108 m/s  
b) Para Paulo, quanto tempo durou a viagem de Carlos?                   8 anos  
c) Ao se encontrarem, após a viagem, quem estará mais velho? Paulo estará aproximadamente 
dois anos mais velho. 
11.) Os conceitos de espaço e tempo aceitos pela Física Clássica precisaram ser revistos 
e entendidos de outra forma conforme os postulados da Teoria da Relatividade. As 
afirmações seguintes fazem uma comparação resumida desses dois conceitos, de acordo 
com a visão das duas teorias. Avalie quais estão corretas.  
 
I. Para Newton, o espaço e o tempo se dilatam, enquanto para a Teoria da Relatividade espaço 
e tempo se contraem.  
 

Il. Para Newton, o espaço e o tempo se contraem, enquanto para a Teoria da Relatividade o 
espaço se dilata e o tempo se contrai.  
 

Ill. Para Newton, o espaço se dilata e o tempo se contrai, enquanto para a Teoria da Relatividade 
o espaço se contrai e o tempo se dilata.  
 

IV. Para Newton, o espaço e o tempo têm valores absolutos, enquanto para a Teoria da 
Relatividade o espaço se contrai e o tempo se dilata.  
 
 

Interestelar, filme de ficção científica ano de 
lançamento 2013 

AULA POR AULA PAG 216 GABARITO PAG-306 
O filme situa-se em uma época em que o ser humano enfrenta dificuldades para 
sobreviver em razão das precárias condições naturais do planeta Terra. Com o 

objetivo de salvar a raça humana, uma equipe de cientistas da Nasa, coordenada pelo 
Doutor Brand (Michael Caine), descobre a existência de um buraco de minhoca, nas 

proximidades do planeta Saturno, que pode levar os cientistas e demais seres 
humanos para outra galáxia com possíveis planetas que podem abrigar vida. 

 
Para que o futuro da raça humana seja salvo, uma nave tripulada por cientistas e 

comandada por Cooper, um ex-piloto da Nasa (Matthew McConaughey), viaja pelo 
espaço e pelo tempo. A tripulação atravessa outras dimensões e experimenta os 

efeitos da Teoria da Relatividade sem a certeza de que retornará para casa. 
 

A partir do que foi falado no resumo acima e partindo da premissa que se tenha 
assistido ao filme, responda as perguntas a seguir. 

 
11.1. No início do filme a menina Murphy Cooper (Jessica Chastain) mostra ao pai 
(o astronauta Cooper), uma peça modular (módulo de pouso) que havia caído da 
prateleira de seu quarto, sugerindo que o responsável pela queda poderia ter sido 
um fantasma. O pai comenta o fato dizendo que isso não é muito científico, e 
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Murphy alega que o pai havia dito que ciência é para entender o que não sabemos. 
Qual foi a justificativa do pai sobre o conceito de ciência?  
 
11.2. Em sua opinião o que é conhecimento científico?  
 
11.3. Logo no início do filme, Cooper e os filhos atravessavam uma plantação de 
milho seguindo uma aeronave que Cooper chamou de drone. O que é um drone? Quais 
são suas principais características? Qual é a sua importância para a sociedade atual?  
 
11.4. Na reunião de Cooper no colégio de seus filhos, os professores enfatizam a 
necessidade da função de fazendeiro na época em que o filme se situa. Além disso, eles 
ressaltam que tal função seria muito mais importante do que aquelas atreladas à 
tecnologia. Qual o porquê dessa importância?  
 
11.5. Qual é a opinião de Cooper quando a professora de Murphy comenta na reunião que 
é mais importante investir os recursos financeiros no próprio planeta Terra do que 
externamente? Comparando com a nossa sociedade atual, o que você acha disso?  
 
11.6. O que a equipe de cientistas da Nasa, liderada pelo doutor Brand (Michael Caine), 
alega para a realização do Projeto Interstellar?  
 
11.7. Quando a nave chega às proximidades do planeta Saturno, os cientistas já 
conseguem observar o buraco de minhoca. Cooper se surpreende com a forma do buraco. 
Qual é a explicação do astronauta Romilly para o que é o buraco de minhoca e a forma 
que ele possui?  
 
11.8. Quais foram os truques utilizados no filme para demonstrar a passagem do tempo? 
Descreva uma cena que mostra a idade do cientista. Cite algumas cenas do filme que 
evidenciam a dilatação do tempo.  
 
11.9. No final do filme, Cooper encontra sua filha em um hospital, aparentemente muito 
idosa em relação a ele. Qual a justificativa física para essa situação?  
 
11.10. Em relação às condições ambientais do planeta Terra atualmente, pesquise 
algumas atitudes afins com o papel da educação ambiental no Brasil. 
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4ª ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
ESSA ATIVIDADE ABORDA OS TÍPICOS: OS POSTULADOS DA RELATIVIDADE E A RELATIVIDADE 

DO TEMPO E DO COMPRIMENTO 
 
01.) Calcule o fator de Lorentz para as seguintes velocidades: 
 
a) v = 0,6c       b) v = 0,8c  
 
02.) (PSS20011) A Relatividade Especial é uma teoria muito bem consolidada 
experimentalmente, inclusive tendo aplicações dela no cotidiano. Um exemplo 
bastante expressivo é o aparelho de navegação GPS, o qual está baseado na 
Relatividade Especial, e é construído com a finalidade de proporcionar 
orientação espacial com precisão. Com base nos conceitos da Relatividade 
Especial, identifique as afirmativas corretas: 
 
I.  A velocidade da luz no vácuo é a mesma em todas as direções e em todos os 
referenciais inerciais e não depende do movimento da fonte ou do observador. 
 
II.  As leis da Física dependem do referencial inercial escolhido. 
 
III. Dois observadores em movimento relativo não concordam, em geral, quanto à 
simultaneidade entre dois eventos. 
 
IV. O tempo próprio é o intervalo de tempo entre dois eventos que ocorrem no mesmo 
ponto em um determinado referencial inercial, medido nesse referencial. 
 
V. O comprimento próprio de um objeto é aquele medido em um referencial no qual ele 
está em repouso. 
São verdadeiras: ________________ 
 
03.)  Tomando como base a figura usada para ilustra a relatividade do 
comprimento, considere: 
 
Um observador em S, à beira da ponte constata que a ponte tem 10m de 
comprimento, se a velocidade da moto for de 0,6c. Quanto mede a ponte para o 
motociclista? 
 
04.) Uma nave dirige-se verticalmente de encontro ao solo, 
com velocidade v igual a 0,6 c em relação a ele. Em certo 
instante, ela está começando a passar por um pico de 1 000 m 
de altura, medida por um observador fixo no solo.  Determine 
a que altura a nave se encontra nesse mesmo instante, medida 
por um de seus tripulantes. 
05.) Paulo e Carlos são amigos e têm a mesma idade. Carlos 
parte, numa nave espacial, em uma viagem cujo destino é Alfa do Centauro. A 
distância da Terra a Alfa do Centauro é de aproximadamente quatro anos-luz. 
Carlos, ao retornar, observa no relógio atômico da nave que sua viagem durou 
seis anos.  
 
a) Qual a velocidade da nave espacial de Carlos? 2·  
b) Para Paulo, quanto tempo durou a viagem de Carlos?   
c) Ao se encontrarem, após a viagem, quem estará mais velho? Paulo estará 
aproximadamente dois anos mais velho. 
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06.)  Um observador vê uma barra de 4m de comprimento passando com uma 
velocidade de 0,6c em relação a ele. Determine a medida do comprimento dessa 
barra.  Rep. 3,2 m 
 
07.) Considere uma barra em repouso em relação a um sistema de referência R’. 
Este se movimenta em relação ao sistema de referência inercial R com velocidade 
0,8c. Seja L’= 1,0 m o comprimento da barra medido no referencial R’. Sabendo 
que a barra está alinhada na direção do movimento, determine o comprimento da 
barra em relação ao referencial R. 
Moderna plus Resp.: 0,6m 
08.) Suponha estar vendo uma barra de 2,0 m de comprimento passando com 60% 
da velocidade da luz no vácuo, em relação a você. Qual seria a sua medida do 
comprimento da barra? 
Moderna plus Resp.: 0,6m 
09.) Segundo a relatividade do comprimento, como um observador enxerga um 
que passa em sua frente com velocidade a ordem de c. 
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5ª ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

ESSA ATIVIDADE ABORDA OS TÍPICOS: COMPOSIÇÃO DE VELOCIDADE 
 
O1.) Uma nave move-se com velocidade 𝟎, 𝟖𝟎 𝒄 em 
relação ao solo quando lança um projétil com 
velocidade 𝟎, 𝟔𝟎 𝒄 em relação a ela, como ilustra a 
figura. Observe que as duas velocidades têm valor 
algébrico positivo porque estão no mesmo 
sentido do eixo de referência. Calcule a 
velocidade do projétil em relação ao solo. 
 
O2.) Observe esta figura:  

 
Paulo Sérgio, viajando em sua nave, aproxima-se de uma plataforma espacial, 
com velocidade de 𝟎, 𝟕𝒄, em que 𝒄 é a velocidade da luz. Para se comunicar com 
Paulo Sérgio, Priscila, que está na plataforma, envia um pulso luminoso em 
direção à nave.  
Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade do pulso 
medida por Paulo Sérgio é de: 
 
𝒂) 0,7 𝑐                        𝒄) 0,3 𝑐 

𝒃) 1,0 𝑐                        𝒅) 1,7 𝑐 

O3.) Um avião militar "relativístico" voa com uma velocidade constante de 𝟎, 𝟗𝒄, 
onde c é a velocidade da luz no vácuo. Esse avião dispara um míssil. O piloto 
observa que o míssil se afasta do avião com uma 
velocidade de 𝟎, 𝟔𝒄. No mesmo instante, um feixe de laser 
é disparado em relação ao avião com uma velocidade c. 
Verifique a alternativa que apresenta, respectivamente, os 
valores da velocidade do míssil e da velocidade do feixe 
de laser percebidos por um observador em um referencial estacionário. Fisica - 
11) resp. b 
 
𝒂) 𝑐 e 𝑐                       𝒅) 1,50𝑐 e 1,90𝑐  
𝒃) 0,97𝑐 e 𝑐               𝒆) 0,30𝑐 e 0,10𝑐 
𝒄) 1,50𝑐 e 𝑐  
 
O4.) Duas naves espaciais,  𝑨 e 𝑩, movem-se sobre a mesma reta e no mesmo 

sentido, como ilustra a  figura, com velocidades 𝑽 ⃗⃗ Ԧ⃗𝑨 e 𝑽 ⃗⃗ Ԧ⃗𝑩 em relação à Terra.  

 
 

Sabe-se que 𝑽 ⃗⃗ Ԧ⃗𝑨 < 𝑽 ⃗⃗ Ԧ⃗𝑩 e  𝑽𝑨 = 𝟎,𝟒𝟎𝒄. A velocidade de 𝑩 em relação a 𝑨 tem módulo 
𝟎, 𝟓𝟎𝒄. Calcule o valor de 𝑽𝑩. 
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O5.) Duas naves espaciais 𝑨 e 𝑩 estão se aproximando da Terra, como ilustra a 

figura, com velocidades, em relação à Terra, de módulos 𝟎, 𝟖𝟎𝒄 e 𝟎, 𝟔𝟎𝒄, 
respectivamente. Calcule o módulo da velocidade de 𝑩 em relação a 𝑨. 
 
 
 
 
 
 
 
O6.) Duas espaçonaves movem-se em sentidos opostos com velocidades iguais 
a 𝟎, 𝟖. 𝒄, relativamente à Terra. Qual a velocidade de uma das naves relativamente 
à outra:  
 
a) Pela lei de Galileu? Resp: 1,6c 
 
b) Pela lei relativística? Resp: 0,9756c 
 
O7.) Supondo uma situação semelhante à do exercício anterior, porém com 
velocidades de 30.000 m/s (𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏 · 𝒄), calcule a velocidade de uma nave em 
relação à outra:  
(ciência e tecnologia pag-201 EX-22) 
a) Pela lei galileana da adição de velocidades;  
resp. 60000m/s 
b) Pela lei relativística da adição de velocidades. 
 
O8.) Relativamente ao referencial S', uma partícula tem velocidade +𝟎,𝟒 · 𝒄. O 

referencial 𝑺′ move-se com velocidade +𝟎,𝟔 · 𝒄, relativamente a 𝑺, parado no solo. 
Qual a velocidade da partícula no referencial S? (Todas as velocidades citadas 

estão ao longo dos eixos 𝒙 e 𝒙′ dos referenciais.) Resp: 𝟐, 𝟒𝟐𝒙𝟏𝟎𝟖𝒎/𝒔 
(ciência e tecnologia pag-201 EX-23) 
O9.) Um trem se desloca com velocidade  𝒖 = 𝟎, 𝟑𝒄, em relação ao solo. Um objeto 

se movimenta com velocidade 𝒗′ = 𝟎, 𝟓𝒄, em relação ao trem, na mesma direção e 
sentido do movimento do trem. Qual a velocidade do objeto em relação ao solo? 
Resposta: = 0,7c (RAMALHO pag-391) 
10.) Considere a Terra um sistema de referência inerciai. Um trem se move em 
trajetória retilínea com velocidade 0,5c em relação à Terra. Um passageiro se 
move em relação ao trem, na mesma direção e sentido de seu movimento, com 
velocidade 0,4c. Qual é a velocidade do passageiro em relação à Terra? 
 (RAMALHO pag-391_EX P.400) resp. 0,75c 
11.) Duas naves A e B se deslocam, em relação à Terra, com velocidades de 
mesma direção, sentidos opostos e de módulos, respectivamente, 0,8c e 0,5c. 
Qual a velocidade da nave B em relação à nave A? 
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6ª ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 
 
Avaliação Final da UEPS: O ESTUDO DA RELATIVIDADE ESPECIAL ATRAVÉS DA TEORIA DA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 
De acordo com as atividades desenvolvidas durante as aulas de Física sobre a 
Teoria da relatividade Especial  
 
Questão 1 Explique com suas palavras, de forma detalhada, o que você 
entendeu do fenômeno da simultaneidade de eventos relativísticos. 
 
Questão 2 A dilatação temporal foi um dos fenômenos relativísticos estudados 
durantes nossas aulas. Desta forma, responda: 
 
a) O que é necessário para que este fenômeno aconteça? 
 
b) Explique por meio da escrita ou de um desenhos o que acontece neste 
fenômeno. 
 
Questão 3 Explique com suas palavras, de forma detalhada, como acontece o 
fenômeno da contração do comprimento. 
 
Questão 4 Qual dos fenômenos relativísticos mais lhe chamou atenção? Fale 
um pouco sobre ele. 
 
Questão 5 Disserte como você interagiu com aplicativo TRE-Einstein aplicativo 
desenvolvido como um jogo de aprendizagem. Relate se sentiu dificuldades, se 
ouve dificuldades em resolver os questionamentos. Comente se esse aplicativo 
estava em sintonia com as aulas que foram ofertadas sobre a TRE. 
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APÊNDICE B 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DE ENSINO 

 

Nesse apêndice encontra-se todas as sequências didáticas de ensino 

abaixo. Estas também estão disponíveis no endereço eletrônico: 

https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmm

u?usp=sharing 

 

 
 

Autor e professor: Geogenes Melo de Lima 
 

Tempo da aula: Total 90 minutos de exposição. 
 
Tema da Aula: VELOCIDADE DA LUZ E SUA NATUREZA  
 
Título: Dois em um, mas só um por cada vez. 
 
Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte Campus Santa Cruz 
 
Público-alvo: Turmas da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 
 
Conhecimento prévio (subsunçores): Movimento ondulatório e movimento 
corpuscular.  
 
Conteúdo programático: Velocidade e natureza da luz. 
 
Problemática: Por que a luz são dois em um, mas só um de cada vez? 
 
O que os estudantes devem aprender: Que a velocidade da luz é a maior 
velocidade da natureza, mas não instantânea e que a mesma ora se comporta 
como onda, ora como partícula e quem determina qual comportamento vai se 
manifestar é o experimento.  Entender que as ideias na Ciência são mutáveis, e 
que não existem certezas eternas. 
 
Ao fim da aula, os estudantes devem ser capazes de: Estabelecer diferenças 
entre movimentos de partículas e movimentos de ondas, diferencial o concito de 
instantâneo e de finito. 
Atividades iniciais: Assistir ao vídeo: A Saga do Prêmio Nobel – Da relatividade ao Big 

Bang, disponibilizado em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VHDaW2yvfIE&t=156s 

https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmmu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v_lgWhz79bbrPVGsCpd2TonhE6_dpmmu?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VHDaW2yvfIE&t=156s
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Questionamento introdutório:  

i. O que é a luz? Como se comporta? Qual a sua importância 
para a vida? . 

ii. O que é algo instantâneo? A velocidade da luz é infinita ou 
finita? 

 
Metodologia: Após Assistir ao vídeo: “A Saga do Prêmio Nobel – Da relatividade ao 
Big Bang” é feito uma breve reflexão crítica sobre a importância de Einstein no contexto 
da Física e o quanto suas descobertas estavam conectadas com o avanço tecnológico 
da sua época.   
 
A segunda parte da aula é tem início com a leitura do texto “A luz em bolas” e 
depois é assistido à vídeo aula do telecurso 2000 “Natureza da luz”, disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=mxrDHwkxaDA&t=90s. Essa vídeo aula 
mostra um debate entre o Galileu, Newton e Einstein acerca de como ambos 
acreditavam ser a velocidade e natureza da luz. Ao fim dessas duas etapas, o 
professor utilizando-se de sua base teórica enriquece o debate e potencializa a 
aprendizagem, ativando ao máximo os subsunçores do aprendiz, a fim de torna-
los cada vez mais ricos e amplos.  
Deixado como atividade reflexiva para o aluno dois exercícios, que estão no fim 
do texto. 
A versão original do texto: A luz em bolas, pode ser encontrado em: 
http://www.fisica.net/tc/fis2g35.pdf 
 
Objetivo: Explicar de forma resumida como de aconteceu a evolução em busca 
do entendimento sobre a natureza da luz e como que velocidade a mesma de 
deslocava. 
 

Referências: 
 

1. Conexões com a Física. Vol. 3 / Blaidi Sant’Anna. 1. ed. — São Paulo: 
Moderna, 2010. Outros autores: Hugo Carneiro Reis, Gloria Martini, 
Walter Spinelli. 
 

2. Física – Ciência e Tecnologia. Vol.3 / Carlos Magno A. Torres, Nicolau 
Gilberto Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. —2. ed. — São Paulo: 
Moderna, 2010. 
 

3. Física em contextos: pessoal, social e histórico. Vol. 3 / Maurício 
Pietrocola Pinto de Oliveira. 1° ed.  — São Paulo: FTD, 2010. Outros 
autores: Alexandre Pogibin, Renata Cristina de Andrade Oliveira, Talita 
Raquel luz Romero. 
 

4. Teoria da relatividade Especial/ Roberto de Andrade Martins. 2ª Ed.  — 
São Paulo: Livraria da Física, 2012. 

 
 
 

http://www.fisica.net/tc/fis2g35.pdf
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Autor e professor: Geogenes Melo de Lima  

Tempo da aula: Total 90 minutos de exposição.  

Tema da Aula: ÉTER E INTERFERÔMETRO 

Título: O éter que não tem cheiro, nem cor e nem forma. 

 

Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte Campus Santa Cruz 

Público-alvo: Turmas da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

Conhecimento prévio (subsunçores): Movimento ondulatório e propriedades 

das ondas. 

Conteúdo programático: Conceito de Éter luminífero e o interferômetro de 

Michelson e Morley. 

Problemática: Como medir algo tão rápido como a propagação da luz? 

 

O que os alunos devem aprender: Que a luz é uma onda que não necessita 

de um meio material para se propagar e por isso é do tipo eletromagnética. 

Entender que o “fracasso” do experimento de Michelson e Morley teve como 

consequências a necessidade de se desenvolver uma nova teoria da 

relatividade, que explicasse a constância da velocidade da luz. 

 

Ao fim da aula, os alunos devem ser capazes de: Estabelecer diferenças entre 

movimentos relativos e absolutos e ser capas de entender o porquê da luz ser 

uma onda eletromagnética e associar esse fato a não existência do éter e ao 

experimento de Michelson e Morley. 

 

Atividades iniciais: Discussão da temática anterior e conceituação do que é 

uma onda e suas características. 

 

Questionamento introdutório:  

I. O que uma onda?  

II. O que é propagação?  
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III. Qual a diferença de propagação para movimento? 

IV. O que é algo absoluto? 

 

Metodologia: Após a discussão sobre natureza da luz, mostrar os vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A e 

https://www.youtube.com/watch?v=M3zQd164n7o&t=133s 

 

Referência:  
1. Conexões com a Física. Vol. 3 / Blaidi Sant’Anna. 1°. ed. — São Paulo: Moderna, 
2010. Outros autores: Hugo Carneiro Reis, Gloria Martini, Walter Spinelli.  
 
2. Física – Ciência e Tecnologia. Vol.3 / Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 
Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. —2°. ed. — São Paulo: Moderna, 2010.  
 
3. Física em contextos: pessoal, social e histórico. Vol. 3 / Maurício Pietrocola Pinto 
de Oliveira. 1° ed. — São Paulo: FTD, 2010. Outros autores: Alexandre Pogibin, 
Renata Cristina de Andrade Oliveira, Talita Raquel luz Romero.  
 
4. Teoria da relatividade Especial/ Roberto de Andrade Martins.2ª Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
 
5. Teoria da relatividade especial. Roberto de Andrade Martins. 2°. Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UA1qG7Fjc2A
https://www.youtube.com/watch?v=M3zQd164n7o&amp;t=133s
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Autor e professor: Geogenes Melo de Lima  

Tempo da aula: Total 90 minutos de exposição.  

Tema da Aula: Um coeficiente não é só um número, pode ser uma história! 

Título: RESULTADOS E CONSEQUÊNCIAS DO EXPERIMENTO DE 

MICHELSON E MORLEY E O COEFICIENTE DE LORENTZ. 

 

Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte Campus Santa Cruz 

Público-alvo: Turmas da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

Conhecimento prévio (subsunçores): A velocidade da luz como um valor 

limite. 

Conteúdo programático: O coeficiente de Lorentz 

Problemática: Como garantir que c é o valor máximo de velocidade? 

 

O que os alunos devem aprender: O significado físico e a importância do 

coeficiente de Lorentz. 

Ao fim da aula, os alunos devem ser capazes de: Calcular o valor do 

coeficiente de Lorentz. 

Atividades iniciais: Discussão da temática anterior e explicação do que é um 

fator de correção. 

 

Questionamento introdutório:  

O que é um fator de correção? 

Metodologia: Após a discussão oral e expositiva sobre o que é um coeficiente 

de correção e o coeficiente de Lorentz é passado o vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=p7UQYD5xdzc&t=131s 

Para contextualizar a aprendizagem e mostra o quanto é importante o coeficiente 

de Lorentz. 

Objetivo: Explicar qual o objetivo e a essência do coeficiente de Lorentz. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p7UQYD5xdzc&amp;t=131s
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Referência:  
 
1. Conexões com a Física. Vol. 3 / Blaidi Sant’Anna. 1°. ed. — São Paulo: Moderna, 
2010. Outros autores: Hugo Carneiro Reis, Gloria Martini, Walter Spinelli.  
 
2. Física – Ciência e Tecnologia. Vol.3 / Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 
Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. —2°. ed. — São Paulo: Moderna, 2010.  
 
3. Física em contextos: pessoal, social e histórico. Vol. 3 / Maurício Pietrocola Pinto 
de Oliveira. 1° ed. — São Paulo: FTD, 2010. Outros autores: Alexandre Pogibin, 
Renata Cristina de Andrade Oliveira, Talita Raquel luz Romero.  
 
4. Teoria da relatividade Especial/ Roberto de Andrade Martins.2ª Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
 
5. Teoria da relatividade especial. Roberto de Andrade Martins. 2°. Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
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Autor e professor: Geogenes Melo de Lima  

Tempo da aula: Total 90 minutos de exposição.  

Tema da Aula:  Como funciona o GPS! 
Título:  APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE LORENTZ E COMO FUNCIONA 
O GPS. 
 

Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte Campus Santa Cruz 

 

Público-alvo: Turmas da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

 
Conhecimento prévio (subsunçores): Ideia de intuitiva de localização e 
conhecimento das operações matemáticas básicas. 
 

Conteúdo programático:  Aplicação do coeficiente de Lorentz e funcionamento 
do GPS.  
 
Problemática:  Como se localizavam os primeiros navegantes e como nos 
localizamos hoje. 
 

O que os alunos devem aprender: o significado físico e a importância do 

coeficiente de Lorentz. 

Ao fim da aula, os alunos devem ser capazes de: Calcular o coeficiente de 

Lorentz r entender onde a TRE influencia na criação do GPS. 

 

Atividades iniciais: O que é localização e como fazemos para nos 

localizarmos? 
 

Questionamento introdutório:  

O que é referencial e para que serve? 
 

Metodologia: Após aprender como se determina o coeficiente de Lorentz, é 
assistido o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=H-VhzCEGp8k&t=25s  
E em seguida e aberta uma discussão de como a Teoria da Relatividade Especial 

está inserida na tecnologia do GPS. 

 

Objetivo:  a Teoria da Relatividade Especial está inserida na tecnologia do GPS. 
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Referências: 
 

1. Conexões com a Física. Vol. 3 / Blaidi Sant’Anna. 1. ed. — São Paulo: 
Moderna, 2010. Outros autores: Hugo Carneiro Reis, Gloria Martini, 
Walter Spinelli. 
 

2. Física – Ciência e Tecnologia. Vol.3 / Carlos Magno A. Torres, Nicolau 
Gilberto Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. —2. ed. — São Paulo: 
Moderna, 2010. 
 

3. Física em contextos: pessoal, social e histórico. Vol. 3 / Maurício 
Pietrocola Pinto de Oliveira. 1° ed.  — São Paulo: FTD, 2010. Outros 
autores: Alexandre Pogibin, Renata Cristina de Andrade Oliveira, Talita 
Raquel luz Romero. 
 

4. Teoria da relatividade Especial/ Roberto de Andrade Martins. 2ª Ed.  — 
São Paulo: Livraria da Física, 2012. 
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Autor e professor: Geogenes Melo de Lima  

Tempo da aula: Total 90 minutos de exposição.  

Tema da Aula:  Os postulados da Relatividade e o princípio da simultaneidade. 

 

Título:  O QUE SÃO EVENTOS SIMULTÂNEOS? 

Instituição:  Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte Campus Santa Cruz 

Público-alvo:  Turmas da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

 

Conhecimento prévio (subsunçores):  Ideia de intuitiva de eventos 

simultâneos. 

Conteúdo programático:  

 os postulados da relatividade e suas consequências. 

 

Problemática: O que o fuso horário afeta na ideia de eventos simultâneos 

 

O que os alunos devem aprender: que devido a existência da relatividade do 

tempo, o conceito de simultaneidade é relativo. 

Ao fim da aula, os alunos devem ser capazes de: distinguir as condições em 

que os eventos não ou não simultâneos. 

Atividades iniciais: Apresentar uma retrospectiva pictórica da vida de Einstein 

e um breve resumo se sua biografia. 

Questionamento introdutório: Estimular o alto questionamento e a busca por 

respostas através da pergunta: Existem eventos simultâneos entre países que 

apresentam um fuso horário? 

 

Metodologia: Apresentar os desdobramentos dos postulados da relatividade. 

 
Referência:  
1. Conexões com a Física. Vol. 3 / Blaidi Sant’Anna. 1°. ed. — São Paulo: 
Moderna, 2010. Outros autores: Hugo Carneiro Reis, Gloria Martini, Walter 
Spinelli.  
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2. Física – Ciência e Tecnologia. Vol.3 / Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 
Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. —2°. ed. — São Paulo: Moderna, 
2010.  
 
3. Física em contextos: pessoal, social e histórico. Vol. 3 / Maurício Pietrocola 
Pinto de Oliveira. 1° ed. — São Paulo: FTD, 2010. Outros autores: Alexandre 
Pogibin, Renata Cristina de Andrade Oliveira, Talita Raquel luz Romero.  
 
4. Teoria da relatividade Especial/ Roberto de Andrade Martins.2ª Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
 
5. Teoria da relatividade especial. Roberto de Andrade Martins. 2°. Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
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Autor e professor: Geogenes Melo de Lima  

Tempo da aula: Total 90 minutos de exposição.  

Tema da Aula:  RELATIVIDADE DO TEMPO. 

 

Título:   Por que o tempo não para. 

Instituição:  Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte Campus Santa Cruz 

Público-alvo:  Turmas da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

 

Conhecimento prévio (subsunçores):  Entender que o tempo é uma grandeza 

relativa. 

 

Conteúdo programático:  Dilatação temporal. 

 

Problemática: Como entendemos a passagem do tempo? 

 

O que os alunos devem aprender:  A velocidade afeta a medida do tempo. 

 

Ao fim da aula, os alunos devem ser capazes de: distinguir em que referencial 

está o tempo próprio e saber calcular a dilatação temporal. 

 

Atividades iniciais: interpretar a música “Solidão” de Alceu Valença. 

 

Questionamento introdutório: Como passaria o tempo se fôssemos capazes 

de viajar com velocidade igual a c?  

 

Metodologia:  depois de analisada as letras das músicas “oração do tempo” e 

“Solidão” é assistido o vídeo Teoria da relatividade – O tempo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=0M7z1t4kdPM&t=10s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0M7z1t4kdPM&t=10s
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Objetivo: Constatar que o tempo é uma quantidade relativa e aprender a calcular 

a dilatação temporal entre dois referenciais inerciais. 

Referência:  
1. Conexões com a Física. Vol. 3 / Blaidi Sant’Anna. 1°. ed. — São Paulo: 
Moderna, 2010. Outros autores: Hugo Carneiro Reis, Gloria Martini, Walter 
Spinelli.  
 
2. Física – Ciência e Tecnologia. Vol.3 / Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 
Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. —2°. ed. — São Paulo: Moderna, 
2010.  
 
3. Física em contextos: pessoal, social e histórico. Vol. 3 / Maurício Pietrocola 
Pinto de Oliveira. 1° ed. — São Paulo: FTD, 2010. Outros autores: Alexandre 
Pogibin, Renata Cristina de Andrade Oliveira, Talita Raquel luz Romero.  
 
4. Teoria da relatividade Especial/ Roberto de Andrade Martins.2ª Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
 
5. Teoria da relatividade especial. Roberto de Andrade Martins. 2°. Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
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Autor e professor: Geogenes Melo de Lima  

Tempo da aula: Total 90 minutos de exposição.  

Tema da Aula:   Contração do comprimento. 

 

Título:    QUEM É MAIOR – UMA PONTE OU UM CAMINHÃO? 

 

Instituição:  Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte Campus Santa Cruz 

Público-alvo:  Turmas da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

 

Conhecimento prévio (subsunçores):  Relatividade do tempo. 

 

Conteúdo programático:  A relatividade do comprimento. 

 

Problemática: Como medimos o comprimento de um corpo? 

 

O que os alunos devem aprender:  saber a relação entre comprimentos 

medidos entre referenciais diferentes. 

 

Ao fim da aula, os alunos devem ser capazes de: medir a contração de 

comprimento 

Atividades iniciais:  Assistir um vídeo sobre a influência da velocidade da luz 

na medida do comprimento, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=AOw8BNVQVuw 

 

Questionamento introdutório: Por que o comprimento é relativo?  

 

Metodologia:  Estimular o questionamento de como pode ser feita a medida de 

uma barra e a partir de então falar da relatividade do comprimento. 
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 Objetivo: Apresentar os desdobramentos dos postulados da relatividade. 

 
Referência:  
1. Conexões com a Física. Vol. 3 / Blaidi Sant’Anna. 1°. ed. — São Paulo: Moderna, 
2010. Outros autores: Hugo Carneiro Reis, Gloria Martini, Walter Spinelli.  
 
2. Física – Ciência e Tecnologia. Vol.3 / Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 
Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. —2°. ed. — São Paulo: Moderna, 2010.  
 
3. Física em contextos: pessoal, social e histórico. Vol. 3 / Maurício Pietrocola Pinto 
de Oliveira. 1° ed. — São Paulo: FTD, 2010. Outros autores: Alexandre Pogibin, 
Renata Cristina de Andrade Oliveira, Talita Raquel luz Romero.  
 
4. Teoria da relatividade Especial/ Roberto de Andrade Martins.2ª Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
 
5. Teoria da relatividade especial. Roberto de Andrade Martins. 2°. Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
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Autor e professor: Geogenes Melo de Lima  

Tempo da aula: Total 90 minutos de exposição.  

Tema da Aula:    Composição relativística de velocidade. 
 

Título: é possível a batalha de raios no filme Guerra nas estrelas? 
 

Instituição:  Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte Campus Santa Cruz 

Público-alvo:  Turmas da 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio. 

 

Conhecimento prévio (subsunçores):   Relatividade clássica da velocidade. 
 

Conteúdo programático:   composição relativística de velocidades. 
 

Problemática:  é possível a batalha de raios no filme Guerra nas estrelas? 
 

O que os alunos devem aprender:  A determinar a velocidade relativa entre 

corpo com velocidades próximas a 𝑐. 

 

Ao fim da aula, os alunos devem ser capazes de:  calcular a velocidade 

relativa entre corpos. 

 

Atividades iniciais:  a foto emblemática de Einstein, a foto em que ele está 
com a língua de fora. Esse vídeo está disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ELH6kRsrck 
 

Questionamento introdutório: É possível uma batalha no espaço?  

 

Metodologia: Abordar a relatividade da velocidade partindo das batalhas 
espaciais vista no filme Guerra nas estrelas.  
 

Objetivo: Diferenciar a relatividade das velocidades, no âmbito da Física clássica e 

da Física moderna. 
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Referência:  
 
1. Conexões com a Física. Vol. 3 / Blaidi Sant’Anna. 1°. ed. — São Paulo: Moderna, 
2010. Outros autores: Hugo Carneiro Reis, Gloria Martini, Walter Spinelli.  
 
2. Física – Ciência e Tecnologia. Vol.3 / Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto 
Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares. —2°. ed. — São Paulo: Moderna, 2010.  
 
3. Física em contextos: pessoal, social e histórico. Vol. 3 / Maurício Pietrocola Pinto 
de Oliveira. 1° ed. — São Paulo: FTD, 2010. Outros autores: Alexandre Pogibin, 
Renata Cristina de Andrade Oliveira, Talita Raquel luz Romero.  
 
4. Teoria da relatividade Especial/ Roberto de Andrade Martins.2ª Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
 
5. Teoria da relatividade especial. Roberto de Andrade Martins. 2°. Ed. — São 
Paulo: Livraria da Física, 2012.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Caro professor,  

 

Quando planejamos uma aula, seja com uso de recursos multimídias ou 

não; a planejamos com o intuito que esta seja interessante e que facilite o 

entendimento do aluno. 

Essa nova aula é, sem sombra de dúvida, resultado de experiências 

anteriores e fruto de pesquisas em livros de Física ou em outro tipo de fonte.  

Como professor, podemos verificar facilmente que a forma com que os 

conteúdos são apresentados nos livros, ainda estão excessivamente presas ao 

formalismo matemático. Esse contribui, de certo modo, ao não interesse por 

parte de muitos estudantes que podem até se familiarizarem com a Física (como 

uma ciência da natureza), entretanto mostram-se avessos a Física 

matematizada. 

Dificilmente encontramos nas seções dos exercícios resolvidos, contidos 

nos livros didáticos, discussões sobre questões de cunho conceitual, 

comprovando assim, a tendência dos livros, em matematizar uma ciência que é 

extremamente conceitual. 

A proposta de criação do TRE Einstein é oposta a essa forma de se 

apresentar a Física, em especial, a relatividade de Einstein que é a temática 

contida do aplicativo. 

O TRE Einstein foi desenvolvido para auxiliar e potencializar o ensino da 

Teoria da Relatividade Especial de Einstein de uma forma lúdica e dinâmica, 

dando ênfase à uma abordagem focada muito mais no entendimento e reflexão 

dos conceitos, que em problemas matemáticos.  

Esse manual se propõe a ajudar as pessoas que queiram usá-lo. Esse 

produto educacional, seja como dispositivo interativo para uma auta-avaliação 

do tema, seja como uma ferramenta didática durante as aulas de Física. 
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2 INSTALAÇÃO 

 

A instalação do aplicativo é simples, basta acessar a play store e digitar 

no espaço de busca o nome “TRE Einstein” e clicar no ícone do aplicativo (Figura 

2.1). Ao fazê-lo, o usuário é direcionado até o ícone de instalação (Figura 2.2) 

onde, ao clicar em instalar, o processo de instalação começa automaticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após instalado, o estudante pode, antes de começar a usá-lo, inserir seu 

nome e uma foto (isso torna o aplicativo mais próximo deste). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ícone do aplicativo TRE 
Einstein na play store. 

Figura 2.2 Ícone e botão de 
instalação do aplicativo TRE Einstein 
na play store. 
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3  OS JOGOS E UMA PROPOSTA DE USO 

 

O aplicativo TRE Einstein foi desenvolvido com o intuito de auxiliar o 

ensino e a aprendizagem sobre a Relatividade Especial. 

 Ele pode ser usado com o objetivo de revisar os temas que estão 

inseridos na TRE (funcionado nessas circunstância como instrumento de auto 

avaliação), nesse caso é preciso que o estudante já tenha um conhecimento da 

temática. Uma segunda possibilidade, é usá-lo na medida em que os conteúdos 

vão sendo apresentados (funcionado agora como uma ferramenta de uso 

contínuo).  

Aqui estarei dando um direcionamento, para aquele que deseja usá-lo 

com a finalidade de ir revisando e averiguando a aprendizagem dos conteúdos, 

na medida em que os mesmos vão sendo apresentados pelo professor. 

No jogo de aprendizagem “PALAVRA CERTA” é possível escolher entre 

dois temas: Luz e interferômetro e Os postulados da TRE.  

É aconselhável começar pelo primeiro tema, se o professor pretende 

iniciar o estudo da TRE através de uma abordagem histórica no que se refere a 

busca pela natureza e constância da velocidade da luz, encontra-se neste as 

concepções que Galileu, Newton e Fermat tinha sobre a natureza da luz, bem 

como a importância que o experimento de Michelson e Morley para o 

desenvolvimento da TRE. 

Se o professor prefere uma abordagem mais direta, então o segundo tema 

pode ser escolhido em detrimento do primeiro. O segundo tema tem início com 

o tipo de publicação que Einstein usou para apresentar seu primeiro trabalho em 

1905 e, a partir de então, dá-se início aos questionamentos que seguem em 

decorrência dos desdobramentos dos postulados da relatividade especial, 

começando pela ideia de eventos simultâneos, dilatação do tempo, contração do 

comprimento e fator de Lorentz. 

O jogo de aprendizagem “CAÇADOR DE PALAVRAS” contempla os 

mesmos temas do jogo anterior, mas a dinâmica é diferente.  

Neste, o estudante precisa localizar as respostas para as perguntas que 

lhes são propostas e que estão disponíveis em quadro aleatório de palavras.  No 

caçador de palavras, são propostas dezenove perguntas, aqui o professor pode 
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escolher algumas perguntas para que os alunos respondam na medida que vai 

se   avançando o conteúdo. 

No jogo “AUTOAPRENDIZAGEM” são propostas dez perguntas que 

contemplam, desde o interferômetro de Michelson e Morley à composição 

relativística de velocidades.  

Assim como os demais, o professor pode ir escolhendo as questões que 

os estudantes devem fazer à medida que os conteúdos vão sendo ensinados, 

ou pode usar esse último jogo como “revisão no fim”. Visto que, diferentemente 

dos demais, alguns exercícios propostos nesse jogo exigem do aluno que se 

faça alguns cálculos simples como: calcular o fator de Lorentz, o tempo e o 

comprimento própria.  

Sempre que qualquer uma das etapas de qualquer um dos jogos de 

aprendizagem forem completadas, é garrada uma pontuação e, no caso da 

Autoaprendizagem, ao final, é possível acessar o gabarito das questões. 

 

 3.1 ALGUMAS INTERFACES DOS JOGOS 

 

O produto educacional TRE Einstein possui três jogos de aprendizagem, 

ao fim de cada uma, é gerado uma pontuação vinculada ao número de acertos 

e ao tempo de resposta.  

Essa pontuação não tem o propósito de quantificar o conhecimento 

adquirido pelo estudante, mas sim, estimular o seu em busca por melhores 

pontuações, ocasionando com isso, uma disputa entre os alunos, no sentido de 

ampliar o conhecimento. É claro que, a pontuação pode funcionar como um 

quantificador do conhecimento caso o professor queira utilizá-lo com esse fim. 
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Os jogos de aprendizagem são: Palavra certa, Caçador de palavras e 

Autoaprendizagem. A figura 3.1 mostra a interface do aplicativo que apresenta a 

opção de escolha dos jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro jogo é “Palavra Certa” cuja pontuação vai de 100 a 500 pontos. 

Esse jogo é composto por duas temática: Luz e interferômetro e Os postulados 

da TRE (figura 3.2). Em ambos são mostrados parágrafos com frases 

incompletas que devem ser corretamente preenchidos pelo jogador com as 

palavras disponíveis logo abaixo da tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Interface do aplicativo que 
apresenta a opção de escolha dos três jogos. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Botão para desativar aleta de vibração. Botão para visualizar os créditos. 

Figura 3.2 Opções de temas para do jogo Palavra Certa. 
Fonte: Acervo do autor. 
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A figura 3.3a mostra um parágrafo do tema Luz e interferômetro a ser 

preenchido. O procedimento para preenchê-lo é simples. Inicialmente o jogador 

escolhe uma palavra ou frase que acredita completar a frase corretamente; 

tocando com dedos sobre a palavra, a mesma é então “liberada” para ser 

arrastada à posição desejada. Se a palavra for conduzida ao local correto, esta 

será incorporada ao texto, caso contrário ela retornará a posição inicial. 

Se o alerta de vibração estiver ativo, sempre que uma palavra for 

escolhida ou colocada na posição correta, um tic-vibratório será acionado; se a 

palavra colocada na posição for errada, esse tic é mais longo. 

A figura 5.3b mostra como fica um parágrafo quando devidamente 

preenchido. 

 

É de livre escolha do usuário iniciar o Caçador de Palavras pela temática 

Luz e Interferômetro ou Os Postulados da TRE. Todavia, uma vez iniciado o jogo, 

deve-se ir até o final quando é gerada a pontuação; caso o jogador queira sair 

do jogo ou escolher outro tema, pode fazê-lo, mas suas respostas não serão 

salvas e quando tentar jogar novamente será direcionado ao começo do jogo. 

Figura 3.3a Parágrafo a ser preenchido e lista de 
palavras disponíveis na parte inferior da figura. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 3.3b Parágrafo preenchido. 
Fonte: Acervo do autor. 
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A figura 3.3, mostra a pontuação obtida por um jogador após ter 

preenchido todos os parágrafos do Palavra Certa na temática Luz e 

Interferômetro. Se o jogador clicar em “selecionar outro tema” ele será 

direcionado a tela mostrada na figura a 3.2, já se clicar em continuar, então será 

direcionado a tela conforme figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Pontuação obtida em palavra certa na temática Luz e Interferômetro. 
Fonte: Acervo do autor. 
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O segundo jogo é o “Caçador de Palavras”, que é, de certa forma, uma 

versão digital do caça palavras (jogo de passatempo facilmente encontrado nas 

bancas de revistas).  

 

Assim que o estudante seleciona esse jogo de aprendizagem, é aberta 

uma tela com uma série de perguntas sobre a TRE (figura 3.4a). Considere que 

a estudante escolha responder à pergunta “Nome do paradoxo usado para ilustra 

a relatividade do tempo”. Ao clicar no ícone de cruzada à direita, é aberta uma 

caixa de palavras como mostra a figura 3.4b.                                          

 

Para selecionar a palavra que resposte a pergunta, o jogador deve 

deslizar o dedo sobre a palavra, esta ganhará um destaque (figura 3.4c).   E o 

usuário será automaticamente redirecionado à tela de perguntas. Todavia 

àquelas que já foram respondidas surgirá com um ícone em cor cinza, diferente 

daqueles presentes nas perguntas que ainda não foram respondidas (figura 

3.4d).   

 

 

 

Figura 3.4a Sequência de perguntas do jogo 
de aprendizagem Caçador de Palavras. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 3.4b Caixa de palavras do jogo de aprendizagem Caçador 
de Palavras. 
Fonte: Acervo do autor. 
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Considerando que o estudante decida continuar jogando e selecione a 

pergunta “Tipo de publicação usada por Einstein para apresentar seus trabalhos 

em 1905” (figura 3.4e). Ao fazê-la, automaticamente é mostrada novamente a 

caixa de palavras. Perceba que a palavra gêmeo (resposta à pergunta anterior) 

continua destacada, deixando o layout mais dinâmico e facilitando a busca das 

outras respostas (figura 3.4f). Ao selecionar a resposta correta (no caso Artigo), 

o processo se repete, ou seja, a palavra Artigo fica selecionada, figura 3.4g, o 

estudante é direcionado à sequência de perguntas e aquelas já respondidas se 

destacam das demais ou apresentam um ícone diferente em tom cinza conforme  

se vê na figura 5.4h. 

Figura 3.4c Caixa de palavras do jogo de aprendizagem Caçador de 
Palavras, indicando a palavra Gêmeos como uma resposta. 
Fonte: Acervo do autor. 

Figura 3.4d Sequência de perguntas do jogo 
de aprendizagem Caçador de Palavras, com 
uma pergunta respondida. 
Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 3.4e Sequência de perguntas do jogo 
de aprendizagem Caçador de Palavras, com 
uma pergunta respondida e apto a escolhe 
de outra pergunta. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Figura 3.4f Caixa de palavras do jogo de aprendizagem Caçador de 
Palavras, indicando a palavra Gêmeos como uma resposta e apto a 
escolha de outra resposta para uma nova pergunta. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Figura 3.4g Caixa de palavras do jogo de aprendizagem Caçador de 
Palavras, indicando que duas palavras já foram encontradas. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Figura 3.4h Sequência de perguntas do jogo 
de aprendizagem Caçador de Palavras, com 
duas perguntas respondidas. 
Fonte: Acervo do autor. 
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O terceiro jogo é a “Autoaprendizagem”, aqui são propostas dez 

questões de múltipla escolha, nas quais só há uma alternativa. Assim como os 

demais jogos,  caso o aluno desista de responder as dez questões e saia do 

jogo, ao retornar, deverá começar desde o início, no entanto, na 

autoaprendizagem, as questões propostas alternam de numeração em cada 

nova tentativa. Esse recurso foi tomado a fim de evitar a memorização 

sequencial das perguntas ou das alternativas. 

As figuras 3.5a e 3.5b mostram uma das questões contidas em 

autoaprendizagem.   

 

Acredito que de posse desse manual, unido ao conhecimento do 

professor, tanto a UEPS quanto o aplicativo TRE Einstein, passam contribuir na 

melhoria do ensino da Relatividade Especial, dinamizando as aulas de Física e 

tornando esse tema de mais fácil de sem entendido pelos alunos.  

Figura 3.5a Questão do Autoaprendizagem 
ainda sem alternativa selecionada. 
Fonte: Acervo do autor. 
 

Figura 3.5b Questão do Autoaprendizagem com 
alternativa selecionada. 
Fonte: Acervo do autor. 
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