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Apresentação 

Prezado professor! 

 

O presente texto objetiva oferecer uma estratégia e textos de apoio para uma abordagem da 

Teoria da Relatividade Restrita (TRR) no Ensino Médio de forma a discutir aspectos histórico-

epistemológicos e conceituais dessa teoria.  

A estratégia visa incentivar a curiosidade e o interesse dos estudantes por assuntos de Física 

Moderna e Contemporânea que, em geral, são pouco discutidos no Ensino Básico. 

A dinâmica está baseada na apresentação gradual do tema para facilitar a assimilação e a 

construção de novos esquemas cognitivos através de problematizações, explicações dialogadas e do 

uso de textos de apoio que foram construídos para que, progressivamente, os alunos alcancem uma 

maior abstração. Os textos são fornecidos aos alunos dias antes de cada encontro como tarefa de 

leitura extraclasse, preferencialmente. Nas aulas, os textos são lidos, seus resumos são projetados 

através de PowerPoint e os temas são discutidos através de aulas expositivo-dialogadas. 

A abordagem histórica visa oferecer uma noção de como a Teoria da Relatividade Restrita 

tornou-se um novo paradigma no início do séc. XX, mas também oferece um panorama em que se 

vislumbra que vários conceitos e/ou dificuldades teóricas vinham sendo objeto de investigação 

científica ao longo da História da Ciência. 

A abordagem aqui apresentada foi aplicada em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio 

de uma escola particular na cidade de Arroio do Meio, RS, em formato de curso extraclasse. Mas 

destacamos que também pode ser integrada ao horário regular do Ensino Médio sem necessidade de 

grandes adaptações. 

A proposta esteve baseada na teoria construtivista de Jean Piaget e na epistemologia de 

Thomas Kuhn, que são apresentadas resumidamente na sequência. 

Esperamos que este produto educacional possa indicar novas direções para tornar o seu 

fazer didático mais diversificado e atrativo aos educandos. E, quem sabe, desta forma, fazê-los se 

interessar mais por Ciências e, especialmente, pela Física. 
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Referencial teórico: teoria construtivista de Jean Piaget 

A presente proposta está fundamentada na Teoria Construtivista de Jean Piaget (1896-1980), 

que estudou o desenvolvimento da inteligência humana e a formação de conceitos como uma 

construção baseada na “equilibração” (LIMA, 1980). 

Para Piaget o desenvolvimento cognitivo não está baseado unicamente na experiência com 

objetos, nem resulta de uma “programação inata”, mas se trata de um processo de sucessivas 

construções com a elaboração de novas estruturas, ou reelaboração de estruturas já existentes para 

abordar a realidade, às quais ele chamou de esquemas de assimilação.  

Assim, o sujeito tem uma arquitetura cognitiva variável, que se modifica constantemente na 

tarefa de assimilar o mundo através de um repertório de “esquemas de assimilação” e da 

“equilibração” (ou seja, processo de autorregulação da mente). Quando os esquemas falham em 

assimilar uma nova situação, a mente melhora, modifica ou constrói novos esquemas. Sempre que o 

sujeito é desequilibrado por novas situações, novos conhecimentos ou desafios, a mente busca 

reequilibrar-se (reestrutura-se) melhorando o repertório de esquemas – é a acomodação. Disto 

resulta o importante papel do conflito cognitivo promovido pelo professor, em situações de sala de 

aula.   

Não há acomodação sem assimilação, pois acomodação é reestruturação da assimilação e o 

equilíbrio entre assimilação e acomodação é adaptação à situação. Experiências acomodadas dão 

origem a novos esquemas de assimilação e a um novo estado de equilíbrio. O organismo (mente) 

busca sempre o equilíbrio cognitivo (MOREIRA; MASSONI, 2015). 

Esse processo é chamado por Piaget de “equilibração majorante” em oposição à 

“equilibração minorante” que seria a desistência. O professor, ao desafiar o aluno, deve tomar o 

cuidado para não propor uma situação em que o aluno simplesmente memorize, ou seja, não mude 

seus esquemas de assimilação. Deve haver o conflito cognitivo, de maneira que o aprendiz sinta que 

seus esquemas não dão “conta” da nova situação. O conflito, especialmente em situação de ensino, 

como já mencionado, deve ser tal que permita ao sujeito construir novos esquemas ou adaptá-los. 

Lima (1980) defende que o instrumento educador por excelência é a criação de situações que 

promovam reorganizações (jamais meros condicionamentos ou respostas aprendidas que não 

promovam processos internos de reequilibração). Educar é desafiar.  

Além disso, o professor precisa ter o cuidado para que o conflito cognitivo não produza 

desequilíbrio na estrutura cognitiva em doses muito elevadas, evitando-se o efeito contrário, isto é, a 

desistência por parte dos estudantes. 

Segundo Piaget, todo o ser humano passa por quatro períodos (ou estágios) de 

desenvolvimento cognitivo: o sensório-motor, o pré-operacional, o operacional-concreto e o 

operacional-formal. É no período operacional-formal, que começa na adolescência, que o sujeito é 

capaz de raciocinar por hipóteses verbais e, portanto, não precisa mais da experiência concreta, 

como nos períodos anteriores. No período operacional-formal, ele começa a trabalhar com hipóteses 

e com abstrações (PIAGET; GARCIA, 2011). 
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Uma implicação ao ensino das ideias de Piaget é que o pensamento hipotético-dedutivo só se 

desenvolve se as crenças forem submetidas à discussão, isto é, se forem contraditas. Do ponto de 

vista da didática, a problematização inicial discussão planejada e a dinâmica de grupo são muito 

importantes porque a forma de raciocinar de cada membro é controlada pela crítica dos demais, e isto 

instiga à reflexão e à abstração.  

A teoria de Piaget é abrangente, mas colocamos em destaque os conceitos de assimilação, 

acomodação, equilibração e esquemas de assimilação, que são fundamentais para a compreensão 

das mudanças cognitivas originadas na interação do indivíduo com o meio.  

Como já comentado, para Piaget, o desenvolvimento da inteligência é uma construção que, 

do ponto de vista funcional, consiste em assimilar e acomodar, isto é, incorporar a realidade nos 

esquemas e modificar-se para adaptar-se à realidade. O desenvolvimento da inteligência é, 

rigorosamente, encadeado; consiste em estabelecer relações.  

Nesse sentido, o módulo de ensino aqui apresentado é piagetiano porque busca estabelecer 

relações entre distintos saberes, agregando novos significados e promovendo a construção ou 

modificação de esquemas cognitivos ao propor a discussão de uma teoria (a TRR) que coloca 

conflitos cognitivos aos alunos, dado que, em geral, privilegia-se nas escolas a teoria clássica 

newtoniana.  

Esquemas são sequências de ação física ou mental, dotadas de estrutura definida, que 

servem de instrumento para que o aprendiz aja satisfatoriamente no ambiente físico e social. O 

sujeito constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade, buscando incorporar 

elementos externos compatíveis com sua natureza, este é um postulado básico da teoria de Piaget. O 

segundo postulado basilar piagetiano é que todo o esquema de assimilação é obrigado a se 

acomodar aos elementos que assimila. Os esquemas “dirigem” a nossa conduta. Mas essas 

estruturas são relativamente fixas, não podem ser substituídas ou modificadas drasticamente. 

A presente proposta didática, uma vez mais, é piagetiana, pois busca promover desequilíbrios 

que forcem os alunos a ultrapassar o estado atual de seu conhecimento e a assimilar conceitos da 

Teoria da Relatividade Restrita através de um avanço gradual para níveis mais elevados de 

abstração. Desequilíbrios são fontes de progresso cognitivo, segundo Piaget, porque motivam o 

aprendiz a superá-los e a alcançar reequilibrações. Este é o papel do professor. 

A sequência aqui apresentada faz uso de textos de apoio, exposições e situações que, 

evolutivamente, introduzem a TRR, evitando que os desequilíbrios sejam grandes a ponto de impedir 

a equilibração majorante. As escolhas dos tópicos buscam respeitar o estágio e os esquemas de 

assimilação dos estudantes de Ensino Médio, mas ao mesmo tempo buscam “forçá-los”, motivá-los a 

assimilar conceitos instigantes da Física Moderna e Contemporânea. 
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Referencial epistemológico: visão epistemológica de Thomas Kuhn  

A fundamentação epistemológica da presente proposta está baseada nas ideias de Thomas 

Kuhn, expressas, particularmente, em seu livro intitulado A Estrutura das Revoluções Científicas, em 

que se destacam os conceitos de paradigma, ciência normal, crise, revolução científica e 

incomensurabilidade. 

Inicialmente Kuhn define “paradigma” como “as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções exemplares para uma 

comunidade de praticantes da Ciência” (KUHN, 2013, p. 53). Essas realizações científicas servem 

para definir, temporária e implicitamente, os problemas e métodos legítimos de um campo de 

pesquisa para seus praticantes e às gerações posteriores.  

Para Kuhn, por exemplo, a Física de Newton e a Teoria da Relatividade de Einstein são 

paradigmas distintos, pois têm problemas, metodologias, valores e especialmente visões de mundo 

diferentes. 

Os cientistas cuja pesquisa está baseada em um paradigma compartilhado (entre os 

membros de uma dada comunidade científica) estão comprometidos com as mesmas regras e 

padrões para a prática científica. A ciência normal é caracterizada pela adesão a um paradigma que 

legitima quebra-cabeças e problemas sobre os quais a comunidade trabalha. Os resultados obtidos 

pela pesquisa na fase de ciência normal são significativos porque contribuem para aumentar o 

alcance e a precisão com os quais o paradigma pode ser aplicado. 

Frequentemente um paradigma que foi desenvolvido para um determinado conjunto de 

problemas apresenta anomalias, problemas ou fatos científicos não explicáveis pelo paradigma 

vigente. Se as anomalias são persistentes e relevantes podem levar o paradigma à crise. Quando isto 

ocorre aparecem novas ideias cuja resolução pode resultar em um novo paradigma, ou seja, emerge 

uma nova teoria que rompe com a prática científica e introduz novas regras. Neste caso ocorre uma 

revolução científica. 

Para Kuhn, o progresso da Ciência é um processo descontínuo, revolucionário, de 

reconstrução de uma área de estudos. Sempre que ocorre uma revolução científica os cientistas 

modificam a sua concepção da área de estudos, seus métodos e seus objetivos. 

Em nossa proposta a Epistemologia de Kuhn mostra-se adequada, pois a passagem do 

paradigma newtoniano para o relativístico é o cerne de nossa discussão. 

Para o Kuhn, os referentes físicos dos conceitos einsteinianos não são de modo algum 

idênticos àqueles conceitos newtonianos que levam o mesmo nome. Por exemplo, a massa 

newtoniana é conservada; a einsteiniana é conversível com a energia. 

A nova tradição científica que emerge de uma revolução científica é não apenas incompatível, 

mas verdadeiramente incomensurável com aquela que a precedeu, no sentido de que as novas 

ideias, as novas teorias não podem ser comparadas com as antigas. São estritamente visões de 

mundo diferentes. O que leva os cientistas a mudarem de paradigma não são argumentos puramente 

lógicos, racionais, mas a capacidade do novo paradigma de se mostrar frutífero e promissor na 

solução de alguns problemas extraordinários. 
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Pensamos que a abordagem histórico-filosófica da TRR à luz da concepção kuhniana de 

desenvolvimento científico, além de oportunizar ao aluno a compreensão do que é uma revolução 

científica, contrapõe-se à noção de linearização do conhecimento que, em geral, é difundida pelos 

livros didáticos e nas salas de aula do Ensino Básico, segundo a qual a Ciência é um corpo de 

conhecimentos ao qual se vão acrescentando novas teorias. Estas, por sua vez, vão incorporando as 

anteriores na mais perfeita ordem, sem crises, sem contradições e sem substituições. 

O que buscamos mostrar é que a mecânica newtoniana não é um caso particular da TRR 

porque as duas teorias são incomensuráveis, isto é, os referentes físicos dos conceitos einsteinianos 

são distintos daqueles newtonianos que levam o mesmo nome, como já referido acima.  

Defendemos que discutir determinados aspectos da natureza da ciência auxilia na construção 

de concepções mais alinhadas às visões epistemológicas atuais e incita a criticidade dos alunos, bem 

como, consequentemente, o desenvolvimento de novos esquemas de assimilação.  
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Planejamento 

A estratégia didática aqui apresentada, à luz de uma abordagem histórico-epistemológica e 

conceitual, constitui-se no planejamento de um módulo, envolvendo dez (10) encontros, cujo objetivo 

é introduzir a Teoria da Relatividade Restrita, sem necessariamente fazer um aprofundamento 

matemático. Isto é, os conceitos são introduzidos através da leitura de textos que são exaustivamente 

discutidos em sala de aula, através de explicações, exercícios e intensa participação dos alunos. 

Levando os aspectos considerados anteriormente, a organização das aulas é mostrada no 

Quadro 1, em que são apresentados os tópicos de cada encontro e os objetivos de aprendizagem: 

Encontro Tópico a ser abordado (2 h-a) Objetivos de aprendizagem 

1º A velocidade de propagação da luz 
no vácuo. 

- perceber os diferentes métodos utilizados ao longo dos tempos e 
as dificuldades para medir a velocidade da luz; 
- revisar o conceito e a dimensão de “velocidade”; 
- ter uma noção do módulo da velocidade de propagação da luz e 
seu papel na Física. 

2º A natureza da luz. 

- comparar as diferentes noções sobre a natureza da luz, desde os 
gregos antigos até nossa compreensão atual; 
- perceber o embate corpuscular versus ondulatório, que teve lugar 
ao longo da história, a respeito da natureza da luz e as limitações 
de cada proposta; 
- revisar conceitos associados a fenômenos ópticos: reflexão, 
refração e velocidade de propagação em diferentes meios; 
- refletir sobre o processo de construção da Ciência, buscando 
desconstruir uma visão modelo linear, mostrando rupturas, como 
adverte Kuhn, tentativas frustradas, erros e acertos. 

3º 

O papel do éter luminoso na Física 
e as tentativas de evidenciar sua 
existência: o experimento de 
Michelson e Morley. 

- ter uma visão da evolução histórica da noção do éter luminoso, 
suas propriedades quase “milagrosas” e o papel que ele 
desempenhou na Física; 
- analisar as tentativas (frustradas) de evidenciar a existência do 
éter luminoso; 
- reconhecer as consequências decorrentes do fracasso da 
experiência de Michelson e Morley; 
- refletir sobre a interpretação de Lorentz e FitzGerald para o 
fracasso da experiência de Michelson e Morley; 
- interpretar o processo de construção da Ciência como sendo uma 
atividade humana provisória de construção do conhecimento 
científico. 

4º 

Os referenciais inerciais, as 
transformações galileanas e os 
postulados da Teoria da 
Relatividade Restrita e suas 
implicações. 

- distinguir um referencial inercial de um referencial não-inercial; 
- reconhecer as transformações de Galileu e as suas 
consequências; 
- analisar a relatividade de Newton e as suas consequências; 
- ter um primeiro contato com os postulados da TRR; 
- perceber as profundas consequências dos dois postulados da 
TRR; 
- examinar um aspecto epistemológico relevante, no sentido de que 
a TRR resolveu o conflito entre as transformações de Galileu e as 
equações de Maxwell e revolucionou os conceitos de espaço e 
tempo até então concebidos. 

5º 
Relatividade da simultaneidade, 
refinamento do conceito de 
observador e dilatação do tempo. 

- perceber que eventos simultâneos em um determinado referencial 
inercial não serão necessariamente simultâneos em outro 
referencial inercial; 
- articular a TRR e como ela tornou “relativos” os conceitos de 
tempo e simultaneidade; 
- construir o conceito de “observador” na relatividade; 
- descrever situações em que um relógio que se move muito rápido 
parece funcionar mais lentamente quando visto por um observador 
que não se move junto com ele;  
- intuir o significado de dilatação temporal; 
- deduzir a equação da dilatação do tempo usando o teorema de 
Pitágoras;  
- refletir sobre o quanto a TRR mostra-se anti-intuitiva e como os 
conceitos vão se transformando diante de inovações teóricas, o que 
torna a Ciência um empreendimento dinâmico. 
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6º 

O espaço-tempo, o paradoxo dos 
gêmeos e a contração do 
comprimento. 
 

- reconhecer situações em que dois observadores compartilham a 
mesma região do espaço-tempo; 
- examinar o paradoxo dos gêmeos e perceber que o problema não 
é simétrico; 
- intuir que o comprimento de um objeto, quando se desloca com 
velocidade próxima da luz, é menor do que quando se encontra em 
repouso; 
- reconhecer a contração do comprimento e que ela ocorre apenas 
na direção do movimento; 
- inferir que a contração do comprimento decorre do segundo 
postulado da TRR. 

7º 

O paradoxo do celeiro, a detecção 
dos múons, a experiência de 
Hafele-Keating, a aparência visual 
de objetos em movimento 
relativístico e a adição de 
velocidades na Relatividade 
Restrita. 

- entrar em contato com o paradoxo do celeiro; 
- ter uma abordagem histórica e conceitual das principais 
confirmações experimentais da TRR: detecção dos múons e a 
experiência de Hafele-Keating; 
- intuir a aparência visual de objetos em movimento relativístico 
(ver/fotografar um objeto em movimento relativístico não é o mesmo 
que observar um objeto em movimento relativístico); 
- trabalhar a adição de velocidades para ajudar a perceber, uma vez 
mais, que nenhum objeto material pode se mover mais rapidamente 
do que a luz no vácuo; 
- reconhecer que quando as velocidades são pequenas 
(comparadas com a velocidade de propagação da luz no vácuo) a 
adição de velocidades na TRR coincide com a soma galileana de 
velocidades. 

8º Quantidade de movimento 
relativística e energia relativística. 

- reconhecer o conceito de quantidade de movimento relativística; 
- identificar o significado da equivalência massa-energia; 
- avaliar por que as equações da quantidade de movimento 
relativística e da energia relativística total mostram que é impossível 
colocar uma partícula material na velocidade da luz; 
- perceber que quando as velocidades consideradas são muito 
menores que a da luz no vácuo, as equações relativísticas da 
quantidade de movimento e da energia cinética reduzem-se às 
respectivas equações da mecânica clássica; 
- intuir o limite de validade das teorias científicas. 

9º 

Efeito Doppler relativístico, 
diagramas de Minkowski e o 
espaço-tempo e o sistema de 
posicionamento global (GPS). 

- perceber que o efeito Doppler também ocorre com ondas 
eletromagnéticas; 
- analisar a formulação da TRR em termos geométricos através 
diagramas de Minkowski; 
- reconhecer uma das aplicações tecnológicas cotidianas mais 
importantes da TRR e Geral que é o Sistema de Posicionamento 
Global (GPS). 

10º Noções da Teoria da Relatividade 
Geral  

- revisitar conceitos da TRR; 
- ter algumas noções relativas à Teoria da Relatividade Geral; 
- avaliar o módulo didático desenvolvido ao longo dos encontros; 
- refletir suas concepções sobre a natureza da Ciência, percebendo 
as teorias como sucessivas construções humanas. 

 
A programação descrita acima está detalhada através dos planos de aula, em que 

apresentamos os tópicos e os objetivos de aprendizagem, assim como as estratégias utilizadas. 

A sequência aqui apresentada é apenas uma sugestão, pois como os textos são 

independentes podem ser trabalhados isoladamente ou em sequências diversas.  
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Aula 1 

 

Tópico: A velocidade de propagação da luz no vácuo. 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Refletir sobre como a velocidade de propagação da luz foi pensada em diferentes épocas ao 

longo da história da Ciência; 

• Perceber os diferentes métodos (e experimentos) utilizados ao longo dos tempos e as 

dificuldades enfrentadas para medir a velocidade da luz; 

• Revisar o conceito e a dimensão de “velocidade”; 

• Ter uma noção do módulo da velocidade de propagação da luz no vácuo e seu papel na Física; 

• Resolver exercícios para auxiliar os alunos a perceberem que a velocidade da luz é 

incomparavelmente superior às velocidades cotidianas, de senso comum; 

• Refletir sobre o processo de construção da Ciência, as tentativas frustradas (erros e acertos) e 

a importância da invenção de novas técnicas, mais precisas e avançadas.  

Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 1. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: apresentação dialogada de um resumo, em PowerPoint, do Texto de Apoio da 

Aula 1.   

Desenvolvimento: exposição gradual articulada com uma série de questionamentos, para 

trabalhar os conceitos e perceber o nível de compreensão dos alunos. Para isto, é importante 

incentivar que os alunos falem e exponham seus pontos de vista. Alguns exercícios são solicitados 

para serem resolvidos pelos alunos no final do encontro.  

Fechamento: no final da aula cada aluno entrega os exercícios e recebe cópia impressa (ou é 

disponibilizado em meio eletrônico) do Texto de Apoio da Aula 2. Cada aluno também é orientado 

sobre a importância de fazer a tarefa de leitura prévia.  

 

 

 
  

PLANO DE AULA 1 
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Texto de Apoio da Aula 1 
 

 
A VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DA LUZ NO VÁCUO 

 

Em janeiro de 1931, Charlie Chaplin (1889–1977), Albert Einstein (1879-1955) e sua 

esposa Elsa Einstein (1876–1936) chegaram juntos, de smoking, para a estreia do filme Luzes da 

Cidade, estrelado, escrito e dirigido pelo próprio Charlie Chaplin (1889–1977). Sob aplausos, quando 

entravam no cinema, Chaplin observou, de forma memorável (e precisa): “Eles me aplaudem porque 

me entendem e o aplaudem porque ninguém o entende”.  

 
Figura 1. Einstein com Charlie Chaplin e Elsa na estreia em Hollywood de Luzes da Cidade, janeiro de 1931.  
Fonte: extraído de: Isaacson, 2007, p. 277. 
 

Prezado(a) aluno(a), nas próximas aulas pretendo convencê-lo de que o comentário de 

Chaplin não corresponde mais à verdade. Admirar a beleza e a tremenda simplicidade da Teoria da 

Relatividade Restrita não é difícil. Porém, o desafio maior aos que entram em contato pela primeira 

vez com esta fabulosa teoria de Einstein não é tanto compreendê-la, mas aceitá-la. Somente 

pessoas abertas a novos conhecimentos são capazes de apreciar a beleza por trás da relatividade 

einsteiniana.  

 

 

A VELOCIDADE DA LUZ 

 

Encontramos questionamentos sobre a velocidade da luz desde o século V a.C. Inicialmente 

havia pensadores que afirmavam que a velocidade da luz era finita e outros que a consideravam 

infinita. A maioria dos antigos filósofos gregos afirmava que a luz tem velocidade infinita, isto é, 

que ela se transmitia instantaneamente de um ponto para o outro. Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) 

afirmava que a luz se propagava em todo o espaço de forma instantânea. Empédocles (490 a.C. – 

430 a.C.), por volta de 450 a.C., foi talvez o primeiro filósofo grego a sustentar com clareza que a luz 

se propagaria com velocidade finita. 

  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – E. I. FUCHS, D. HADJIMICHEF e 
N. T. MASSONI v. 27  n. 6, 2016 

 

 
15 

 

Os métodos de investigação disponíveis na época permitiram, a esses pensadores, apenas o 

levantamento de hipóteses. Caio Plínio Segundo (23-79 d.C.), conhecido como Plínio, o Velho, um 

naturalista romano, sustentou que a velocidade da luz era maior que a do som. Um dos meios de 

chegar a essa conclusão é perceber que o som de um trovão, durante uma tempestade, chega até 

nós segundos depois do lampejo do raio.  

Por volta do século X, o estudioso árabe Avicena (980–1037) afirmou que a luz, embora 

tivesse uma velocidade imensurável, era finita. Ele foi apoiado então por Alhazen (965-1040), 

outro estudioso árabe, que era solidário à forma de pensar de Avicena sobre o tema da luz.  

Já no século XVI, o italiano Galileu Galilei (1564-1642) propôs um experimento para medir a 

velocidade da luz, em sua obra intitulada “Duas Novas Ciências”. Ele sugeriu colocar dois 

indivíduos com lanternas no alto de duas colinas distantes 1500 m: o primeiro indivíduo descobria 

sua lanterna e o segundo, ao perceber a luminosidade proveniente dessa lanterna, descobria a sua. 

O tempo decorrido entre o descobrir da primeira lanterna e a percepção da luminosidade da lanterna 

do segundo seria o tempo de propagação de ida e volta da luz.  

 
Figura 2. Representação do experimento proposto por Galileu Galilei para medir a velocidade da luz.  
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 179. 
 

Apesar de estar correto o método empregado por Galileu, ele não obteve êxito em seu 

experimento. A velocidade da luz é muito grande e, assim, no experimento proposto por ele, a luz 

demorava cerca de 10-5 s para efetuar o percurso de ida e volta entre as duas colinas. Este tempo, 

extremamente pequeno, era impossível de ser medido com os aparelhos de que dispunha Galileu, 

sendo esta a causa do fracasso de seu experimento.  

O primeiro cálculo da velocidade da luz foi proposto pelo dinamarquês Ole Christensen 
Römer (1644-1710), em 1676, alguns anos depois da morte de Galileu. 

Römer, observando o movimento de um dos satélites de Júpiter em torno desse planeta, 

verificou que periodicamente ele se “escondia” atrás de Júpiter, isto é, o satélite era eclipsado 

pelo planeta. Mediu, então, o intervalo de tempo entre dois eclipses consecutivos, encontrando 

42,5 h. Suponha que, quando a Terra se encontrava na posição A da Figura 3 (posição mais 

próxima de Júpiter) Römer tenha determinado a hora exata em que ocorreu um destes eclipses. 

Sabendo que o eclipse seguinte ocorreria 42,5 h mais tarde e assim sucessivamente, ele 
organizou uma tabela de horários dos eclipses que ocorreriam durante o ano inteiro. 

Seis meses mais tarde, quando a Terra se encontrava na posição B da Figura 3 (posição 

mais afastada de Júpiter), Römer verificou, com surpresa, que os eclipses estavam ocorrendo 

alguns minutos depois dos horários previstos. Ele interpretou corretamente o motivo do atraso: 

em seis meses, enquanto a Terra passa da posição A para a posição B, Júpiter desloca-se 

muito pouco, permanecendo praticamente na mesma posição em sua órbita. Então, a luz 
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proveniente do satélite tem de percorrer certa distância para chegar à Terra na posição A e 

uma distância adicional, AB, para alcançar nosso planeta na posição B. Desta maneira, o atraso 

observado nos eclipses seria igual ao intervalo de tempo que a luz gasta para percorrer a 

distância correspondente ao diâmetro da órbita da Terra (distância AB).  

 
Figura 3. A luz emitida pelo satélite de Júpiter gasta mais tempo para alcançar a Terra, quando ela está na posição B, do que 
quando ela está na posição A. 
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 180. 
 

Conhecendo-se este intervalo de tempo e dispondo-se de uma estimativa do valor do 

diâmetro da órbita da Terra, foi possível, ainda no século XVII, determinar um valor para a 

velocidade da luz, encontrando-se c = 225.000 km/s. Este valor difere bastante daquele que 

conhecemos atualmente. O erro na medida do dinamarquês ocorreu porque as distâncias entre a 

Terra e Júpiter não eram bem conhecidas em sua época, todavia é inestimável seu mérito em nos 

alertar que a luz não se propaga com velocidade infinita. 

No século XIX, o francês Armand Hippolyte Louis Fizeau (1819-1896) conseguiu medir a 

velocidade da luz com bastante precisão, fazendo um feixe luminoso percorrer uma distância 

relativamente pequena (16 km) sobre a superfície da Terra. Para isto, ele usou o dispositivo mostrado 

na Figura 4, que lhe permitiu medir o intervalo de tempo muito pequeno que a luz gastou para 

percorrer esta distância. 

 
Figura 4. Representação do dispositivo usado por Fizeau para medir a velocidade da luz. 
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 181. 
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Fizeau fez um feixe de luz incidir sobre uma lâmina de vidro E (Figura 4) na qual ele era 

parcialmente refletido, sendo dirigido para um espelho distante M, após passar no intervalo A 

entre os dentes de uma roda dentada em rotação. A velocidade desta roda era ajustada para 

que o feixe de luz, após se refletir em M, voltasse à roda dentada, passando exatamente pelo 

intervalo B (consecutivo de A e ocupando, neste instante, a posição antes ocupada por A), sendo 

então recebido pelo observador O. Assim, o intervalo de tempo Δt que a luz gastava para efetuar 

o percurso de ida e volta, entre a roda e o espelho M, era igual ao intervalo de tempo, Δt’, que a 

roda gastava para girar de um ângulo correspondente à distância entre os dois intervalos 

consecutivos (arco AB). 

Conhecendo o número de rotações que a roda efetuava por segundo (frequência “f” de giro 

da roda) e o número “n” de dentes que ela possuía, Fizeau obteve facilmente o valor de Δt’. Como a 

distância “d” entre a roda e o espelho M era conhecida, foi possível obter o valor da velocidade da luz 

pela relação: c = 2d/(Δt). Em 1849, Fizeau divulgou os resultados de suas experiências, 

apresentando o valor c = 3,13.108 m/s. 
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Lista de exercícios da Aula 1 
 

1) Durante uma tempestade, uma pessoa viu um relâmpago e, após 6 segundos, escutou o 

barulho do trovão. Sendo a velocidade do som igual a 340,0 m/s, a que distância a pessoa 

estava, em km, do local onde caiu o relâmpago? 

𝑣 = ∆!
∆!

 → 340 = ∆!
!

 → ∆𝑥 = 340 ∙ 6 → ∆𝑥 = 2040  𝑚 → ∆𝑥 = 2,04  𝑘𝑚 

2) Liste alguns cuidados importantes que deveriam ter sido tomados no experimento proposto 

por Galileu para que ele pudesse fornecer bons resultados. 

Os cuidados que Galileu poderia ter tido para melhor desenvolver o experimento são:  
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→ descontar o tempo de reação de cada um dos operadores – o tempo de reação pode ser 

“medido”, por exemplo, com experimentos simples. Os operadores podem ser treinados 

para aumentar sua velocidade de resposta; 

→ escolher uma noite sem luar para favorecer a visibilidade das lanternas;  

→ usar um fundo escuro para realçar a luz da chama. 

3) Calcule, com dois algarismos significativos, o valor do intervalo de tempo que Galileu tentou 

medir no experimento mostrado na Figura 2. Observação: aceita-se, atualmente, que a 

velocidade de propagação da luz no vácuo é de, aproximadamente, 3,0.108 m/s. 

𝑣 = �!
∆!

 → ∆𝑡 = �!
!

 → ∆𝑡 = !∙!,!∙!"!  !
!,!∙!"!  !/!

 →  ∆𝑡 = 1,0.10!!  𝑠 

4) Por que o experimento de Galileu mostrado na Figura 2 não teve sucesso? 

Porque o intervalo de tempo que a luz gastava para percorrer a distância de ida e volta entre 

as duas colinas é extremamente pequeno. Portanto, não era possível, naquela época, medir 

o seu valor. 

5) Como vimos, Römer observou que, quando a Terra se deslocava da posição A para a 

posição B, representadas na Figura 3, havia um atraso de vários minutos na observação de 

um eclipse de um satélite de Júpiter. 

a) Este atraso era devido ao tempo que a luz gasta para percorrer o diâmetro do Sol, da 

Terra ou da órbita da Terra? 

O atraso corresponde ao tempo que a luz gasta para percorrer a distância AB, mostrada na 

figura 3 (diâmetro da órbita da Terra). 

b) Sabendo que a distância média da Terra ao Sol é de 1,50.108 km, determine, em 

minutos, o valor deste atraso. Observação: aceita-se, atualmente, que a velocidade de 

propagação da luz no vácuo é de, aproximadamente, 3,0.108 m/s. 

𝑣 = �!
∆!

 → ∆𝑡 = �!
!

 → ∆𝑡 = !∙!,!"∙!"!  !"
!,!∙!"!  !"/!

 → ∆𝑡 = 1000  𝑠 → ∆𝑡 = 16,66  𝑚𝑖𝑛  

6) Acesse o seguinte endereço eletrônico: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Fizeau.ogg. Nele você encontrará uma 

simulação do experimento realizado por Fizeau. A roda dentada usada por ele girava numa 

frequência de, aproximadamente, 12,6 voltas por segundo e possuía 720 dentes separados 

por intervalos de mesma largura. O espelho estava localizado a uma distância de 8,633.103 

m.  

a) A partir da distância “d” entre a lâmina de vidro E e o espelho distante M e a velocidade 

“c” de propagação da luz, obtenha a expressão matemática que permite determinar o 

intervalo de tempo Δt que a luz gastaria para se deslocar até o espelho e voltar à roda 

dentada. 

𝑣 = �!
∆!

 → ∆𝑡 = �!
!

 → ∆𝑡 = !!
!

 

b) A partir da frequência “f” de giro da roda dentada e do número “n” de dentes da roda 

dentada, obtenha a expressão matemática que permite determinar o intervalo de tempo 

Δt’ que cada dente gastaria para passar diante do observador. 

Seja: 
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→ “Δx” a distância entre os dois intervalos consecutivos A e B da roda dentada (medida 

linear do arco AB existente entre dois intervalos adjacentes A e B da roda); 

→ “n” o número de dentes da roda que é igual ao número de intervalos da mesma roda; 

→ “R” o raio da roda; 

→ “v” o módulo da velocidade tangencial dos pontos situados na periferia da roda.  

Temos:  

∆𝑥 ∙ 2𝑛 = 2𝜋 ∙ 𝑅 → ∆𝑥 = !"
!

 

𝑣 = ∆!
∆!!

 → ∆𝑥 = 𝑣 ∙ ∆𝑡! 

𝑣 ∙ ∆𝑡! = !"
!

 → 2𝜋𝑅𝑓 ∙ ∆𝑡! = !"
!

 → 2𝑓 ∙ ∆𝑡! = !
!
 → ∆𝑡! = !

!!"
 

c) Sabendo que o intervalo de tempo Δt’ que cada intervalo gastaria para passar diante do 

observador é igual ao tempo Δt que a luz gastaria para se deslocar até o espelho e voltar 

à roda, determine a velocidade de propagação da luz encontrada por Fizeau.  

∆𝑡 = ∆𝑡′ → !!
!
= !

!!"
 → 𝑐 = 4𝑛𝑓𝑑 → 𝑐 = 4 ∙ 720 ∙ 12,6  𝑠!! ∙ 8,633 ∙ 10!  𝑚 →  

𝑐 = 3,13 ∙ 10!  𝑚/𝑠  

7) Calcule a diferença percentual entre o valor obtido por Fizeau para a velocidade da luz e o 

valor c = 3,00 x 108 m/s, obtido nas medidas mais precisas realizadas posteriormente. 

A diferença (absoluta) entre os dois valores é 0,13.108 m/s. Para expressá-la em forma 

percentual, temos: 

3,0.108 m/s ------- 100% 

0,13.108 m/s ----- x  

x = 4,3%     

Este erro percentual pode ser considerado pequeno, tendo em vista a época (século 19) e as 

condições em que a experiência foi realizada. O ótimo resultado obtido por Fizeau é uma 

consequência de seus esforços e da grande habilidade experimental de que era dotado.  
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Aula 2 

No segundo encontro o objetivo é dar continuidade à abordagem histórica, buscando mostrar 

a evolução dos conceitos científicos como forma de preparar os estudantes para a introdução da 

Teoria da Relatividade Restrita. 

Indicamos utilizar o Texto de Apoio da Aula 2 que é apresentado na sequência.  

 

 
Tópico: A natureza da luz. 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Comparar as diferentes noções sobre a natureza da luz, desde os gregos antigos até nossa 

compreensão atual; 

• Perceber o embate corpuscular versus ondulatório, que teve lugar ao longo da história da 

Ciência, a respeito da natureza da luz e as limitações de cada proposta; 

• Revisar conceitos associados a fenômenos ópticos: reflexão, refração e velocidade de 

propagação da luz em diferentes meios; 

• Refletir sobre o processo de construção da Ciência buscando desconstruir a visão de um 

modelo linear, mostrando rupturas, como adverte Kuhn, tentativas frustradas, erros e acertos. 

Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 2. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: apresentação de um resumo, em PowerPoint, do Texto de Apoio da Aula 2.   

Desenvolvimento: exposição dialogada propondo questionamentos para discutir os embates 

históricos entre a visão corpuscular versus a visão ondulatória da natureza da luz. É importante 

incentivar a que os alunos falem e exponham seus pontos de vista. Exercícios são solicitados para 

serem resolvidos e entregues pelos alunos no final do encontro.  

Fechamento: no final da aula os alunos entregam as respostas aos exercícios e recebem 

cópia impressa (ou é disponibilizado em meio eletrônico) do Texto de Apoio da Aula 3 como tarefa de 

leitura extraclasse. 

 

 

 
  

PLANO DE AULA 2 
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Texto de Apoio da Aula 2 
 

 
A NATUREZA DA LUZ 

 

Na Grécia antiga havia pensadores que debatiam sobre o que seria a luz. Filósofos como 

Leucipo de Mileto (primeira metade do século V a.C. – século V a.C.) e Empédocles (493 a.C. – 

430 a.C.) já se preocupavam em responder perguntas tais como: por que vemos um objeto? O que é 

a luz? Leucipo de Mileto afirmava que enxergávamos por causa de pequenas partículas emitidas 

pelos objetos que atingiam nossos olhos. Já para Empédocles (493 a.C. – 430 a.C.) a visão não era 

uma propriedade dos objetos, mas do olho. Para ele, feixes visuais, emitidos pelo olho, interagiam 

com os objetos para colher informações sobre eles.  

Discutir a natureza da luz sempre foi algo complicado para os cientistas. Para uns a luz era 

constituída de partículas que percorriam o espaço em linha reta com velocidade muito grande. Para 

outros, ela seria uma espécie de vibração que invadiria todas as substâncias transparentes. Por volta 

de 1500, o italiano Leonardo da Vinci (1452-1519), percebendo a semelhança entre a reflexão da 

luz e o fenômeno do eco, levantou a hipótese de que a luz, como o som, poderia ser uma onda. 

Houve uma intensa polêmica, no século XVII, entre o holandês Christian Huygens (1629-

1695) e o inglês Isaac Newton (1642-1727), que se tornou célebre na história da Física. Eles 

defendiam duas concepções ou dois paradigmas, segundo o filósofo da Ciência americano Thomas 

Samuel Kuhn (1922-1996), que propunham naturezas distintas para a luz: uma defendendo a 

hipótese de que a luz seria uma onda, ou seja, uma vibração que se propagava pelo espaço; e outra 

defendendo a hipótese de que a luz era constituída de partículas, ou seja, de pequenos corpos 

dotados de massa.  

No fim do século XVII, Newton e Huygens travaram um duelo acerca da natureza da luz. O 

primeiro afirmava que a luz era um feixe de partículas que tinha origem na fonte de luz. Huygens, 

por sua vez, afirmava que a luz era uma vibração que ocorria em uma suposta matéria sutil, que 

ele, assim como vários filósofos gregos da Antiguidade, chamava de éter. Desde os escritos de 

Platão (428 a.C. – 348 a.C.), por volta do século III a.C., há registros da suposta existência de uma 

substância que preencheria todo o espaço.  

As duas concepções sobre a natureza da luz se alicerçavam em analogias com outras 

situações físicas que forneciam razões para que cada um continuasse defendendo sua própria 

hipótese.  

Por exemplo, vamos pensar no trajeto da luz entre o Sol e a Terra. Segundo o modelo 

ondulatório, não seria possível a luz chegar até nós se o espaço entre os astros (Sol e Terra) fosse 

vazio, pois não haveria um meio material para ser perturbado. Seguia-se assim um resultado já 

sabido na época, que o som não se propaga no vácuo.  
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Dessa forma, dado que a luz do Sol chega à Terra e não havia resultado experimental que 

demonstrasse a existência de uma substância que serviria de suporte para sua propagação, ganhava 

força a versão corpuscular para a natureza da luz. Isso porque, sendo constituída de partículas 

minúsculas, não havia problema para a luz se propagar no vácuo. Portanto, ponto para o Newton! 

Por outro lado, podemos pensar em uma situação na qual a explicação de Huygens tivesse 

melhor resultado. Sabemos que quando dois feixes de luz se cruzam, o primeiro “não toma 

conhecimento” do segundo; ou melhor, depois da região de interseção dos feixes, ambos continuam 

sua propagação sem que sejam desviados ou que suas características sejam alteradas. Se a luz 

fosse constituída de pequenas partículas, na região de cruzamento entre os feixes elas deveriam se 

chocar, provocando alterações tanto nas propriedades físicas quanto no trajeto. Considerando a luz 

como onda, a propagação inalterada, depois da interseção dos feixes, poderia acontecer. Portanto, 

ponto para o Huygens!  

Nas ilustrações da Figura 1, temos à esquerda a representação do encontro de dois feixes de 

partículas. Observe que, depois de se cruzarem, os feixes perdem as suas características. À direita, 

representamos um movimento ondulatório em duas cordas, em que dois pulsos de ondas se 

cruzam sem que a interferência entre ambos altere suas propagações.  

 
Figura 1. À esquerda temos a representação do encontro de dois feixes de partículas e à direita temos a representação do 
encontro de dois pulsos de ondas. 
Fonte: extraído de: Pietrocola et al., 2011, p. 343. 

 
Vejamos com um pouco mais de detalhes os argumentos utilizados por Huygens e Newton 

nesse duelo. Pensemos na reflexão. A hipótese da natureza da luz como partícula explica esse 

fenômeno de forma simples. Por exemplo, pequenas esferas, colidindo elasticamente contra uma 

superfície lisa, são refletidas de tal modo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, 

exatamente como acontece com a luz. Portanto, em relação ao fenômeno da reflexão, é válido 

considerar um feixe de luz como constituído por um conjunto de partículas que se refletem 

elasticamente ao encontrarem uma superfície lisa. Portanto, ponto para o Newton! 
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Figura 2. Representação da reflexão da luz segundo o modelo corpuscular de Newton. 
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 225. 
 

A hipótese ondulatória, por sua vez, também podia fornecer uma explicação para a reflexão, 

visto que, antes de Huygens, já se sabia que as ondas mecânicas, como o som e as ondas na 

água, se refletem com ângulo de incidência igual ao de reflexão. Portanto, ponto para o Huygens!  

 
Figura 3. Representação da reflexão da luz segundo o modelo ondulatório de Huygens. 
Fonte: extraído de: Ramalho Junior et al., 2014, p. 422. 
 

Consideremos agora a refração, fenômeno bem conhecido na época cuja lei geral já havia 

sido determinada pelo holandês Willebrord Snell (1580-1626) e pelo francês René Descartes (1596-

1650). Como explicar, por exemplo, que a luz que vinha do ar e adentrava na água se aproximava da 

reta normal à superfície? Para a versão corpuscular de Newton, consideremos a Figura 4.  

 
Figura 4. De acordo com a teoria corpuscular, a velocidade da luz na água deveria ser maior do que no ar. 
Fonte: extraído de Luz; Álvares, 2006, p. 225. 
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Nesta figura, um feixe luminoso, propagando-se no ar (meio 1) refrata-se ao penetrar na 

água (meio 2), aproximando-se da normal, como já sabemos. Segundo Newton, isto ocorre porque 

as partículas que constituem o feixe, ao se aproximarem da água, seriam solicitadas por uma força 

de atração gravitacional, que provocaria uma mudança na direção do movimento delas. Portanto, a 

ação desta força sobre as partículas seria responsável pela refração do feixe luminoso.  

Observe que, como consequência dessa ação, as partículas teriam sua velocidade 

aumentada ao penetrarem na água, isto é, deve-se ter v2 > v1 na Figura 4. Em outras palavras, de 

acordo com o modelo corpuscular de Newton, a velocidade da luz na água deveria ser maior do 

que no ar. Naquela época não foi possível verificar se esta conclusão era correta, pois não eram 

conhecidos métodos capazes de medir a velocidade da luz com precisão suficiente.  

Huygens também fornecia uma explicação para a refração considerando a luz uma onda, 

por meio de uma construção geométrica engenhosa. Antes disso, convém explicar rapidamente como 

ele concebia a propagação das ondas luminosas.  

Para Huygens, a luz era uma sucessão de ondas que se propagavam uma após a outra, 

atingindo regiões do meio que ainda não vibravam. No caso da propagação de um feixe de luz 

cilíndrico1 (Figura 5 à esquerda), o segmento AC indica uma frente de onda incidente. O princípio 

de Huygens era que cada partícula do meio atingido pela onda que se propaga começa a vibrar 

e funciona como uma fonte pontual de novas ondas com frentes de onda esféricas (ondas 

secundárias). Se tomarmos o segmento AB, cada ponto nele contido emite ondas secundárias com 

frentes de onda esféricas. Veja na Figura 5 que o segmento NB representa uma frente de onda 

refletida, que obtemos tornando uma reta tangente às frentes de onda esféricas.  

 
Figura 5. Representações das construções geométricas do próprio Huygens que explicam a reflexão e a refração das ondas 
luminosas. A onda incidente é definida pelas frentes paralelas a AC; a refletida e a refratada são definidas pelas frentes 
paralelas a NB. 
Fonte: extraído de Pietrocola et al., 2011, p. 345. 
 

Para a reflexão, essa descrição funcionava, porém para a refração alguns detalhes 

precisavam ser esclarecidos. Considere um feixe de luz idêntico ao do esboço de Huygens para a 

refração (Figura 5 à direita), supondo que ele se direcione do ar para a superfície da água. Na 

hipótese de Huygens, a propagação das ondas luminosas deveria seguir apenas o princípio 

exposto acima.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Constituído de raios luminosos paralelos entre si. 
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O ponto A representa uma partícula da água que vibra pela chegada de uma frente de onda. 

Nesse momento, Huygens acrescenta a hipótese de que a luz se propaga na água com 

velocidade menor que no ar. A frente de onda esférica, construída a partir de A, nesse caso 

“percorre” uma distância menor que as construídas a partir dos outros pontos do feixe que ainda não 

interagiram com a água.  

Calma! Vou explicar melhor! Enquanto a frente de onda esférica construída a partir de A 

“percorre” uma distância igual a 1 AO, a frente de onda esférica construída a partir de H “percorre” 

uma distância igual a 1 HK. Como AO < HK, nós confirmamos que a velocidade de propagação da luz 

na água é menor que no ar. 

Depois que toda a frente de onda incidente atinge a superfície da água, não há mais 

“quebra” na referida frente de onda e toda ela se propaga numa direção segundo um ângulo de 

refração “r” menor que o de incidência “i” (Figura 6).  

 
Figura 6. Representação da refração de uma onda reta através de uma superfície plana S. 
Fonte: extraído de: Calçada; Sampaio, 1998, p. 394. 
 

Considerando esses fenômenos, podemos dizer que as versões de Newton e Huygens para 

a natureza da luz estavam empatadas. Entretanto, existiam em cena outros fatores, de ordem mais 

social. Tanto Newton como Huygens tiveram seguidores, isto é, cientistas dispostos a investir tempo 

e esforço no aprofundamento das ideias propostas. Ao longo do século XVIII, os newtonianos 

destacaram-se ao aplicar as ideias de Newton a novos fenômenos e ao obter resultados importantes, 

além de contar com a notoriedade do eminente físico inglês. A hipótese newtoniana ganhou assim a 

confiança da comunidade de cientistas, e por cerca de um século a natureza da luz foi tida como 

particulada. Só voltou a ser questionada de forma relevante no início do século XIX com a 

“descoberta” do fenômeno da interferência.  

Em 1862, um acontecimento importante dava fim a essa disputa que vinha se prolongando 

por mais de 150 anos. Nesse ano o físico francês Léon Foucault (1819-1868) conseguiu medir a 

velocidade da luz na água, verificando que seu valor era menor do que no ar. A teoria 

corpuscular de Newton, conforme vimos, ao explicar a refração, previa exatamente o contrário. 

Desta maneira, as ideias de Newton sobre a natureza da luz tiveram de ser abandonadas, pois elas 

levavam a conclusões que estavam em desacordo com os resultados experimentais.  
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No fim do século XIX, o escocês James Clerk Maxwell (1831-1879), através das suas 

equações, demonstrou que a luz é uma onda eletromagnética. Para entender o que são ondas 

eletromagnéticas é muito importante exercitar nossa capacidade de imaginação. Isso porque uma 

das principais características de uma onda eletromagnética é o fato de ela não precisar de um meio 

material para se propagar, embora também possa se difundir por meio dele.  

O campo elétrico é uma propriedade adquirida pelo espaço associado à posição de uma 

carga elétrica. Se essa carga oscilar e modificar sua posição, a intensidade, a direção e o sentido do 

campo elétrico, em determinado ponto, também vão oscilar. E o que um campo elétrico variável 

produz? De acordo com as ideias básicas do Eletromagnetismo (lei de Faraday e lei de Ampère) 

será gerado um campo magnético variável.  

Assim, de maneira geral, uma onda eletromagnética é produzida como resultado da 

oscilação de uma carga elétrica, que vai fazer o campo elétrico 𝑬 a ela associado também variar, e 

consequentemente gerar um campo magnético 𝑩 oscilante, e vice-versa. É essa mútua indução 

eletromagnética, entre variações sucessivas de campos elétricos e magnéticos, que se propaga no 

espaço na forma de uma onda eletromagnética. Na Figura 7 temos uma representação do que seria 

a oscilação desses campos no tempo e no espaço.  

 
Figura 7. Representação de uma onda eletromagnética. Os campos elétricos e magnéticos da onda eletromagnética são 
perpendiculares entre si e também à direção de propagação. 
Fonte: extraído de: Pietrocola et al., 2011, p. 246. 
 

Percebe-se que os vetores campo elétrico 𝑬, campo magnético 𝑩 e velocidade 𝒗 são 

todos perpendiculares entre si. É importante notar que a oscilação da carga elétrica ocorre em 

determinada frequência. Logo, a onda eletromagnética produzida se propagará com essa mesma 

frequência.  

A relação entre a intensidade “E” do campo elétrico, a intensidade “B” do campo magnético 

e a velocidade de propagação “v” da onda foi encontrada pelo escocês James Clerk Maxwell 

(1831-1879): 
𝐸
𝐵
= 𝑣 

Essa relação permitiu ao cientista concluir que a velocidade de propagação das ondas 

eletromagnéticas deveria ser constante com valor de, aproximadamente, 300.000 km/s em relação 

ao éter, o que comprovou a natureza eletromagnética da luz. 
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Lista de exercícios da Aula 2 
 

1) Qual a principal diferença na explicação de como as pessoas enxergam as coisas no 

entender de Leucipo e de Empédocles? 

Para Leucipo, pequenas partículas emitidas pelos objetos atingiam os olhos das pessoas. 

Para Empédocles, os olhos emitiam feixes visuais que, ao interagir com as coisas, colhiam 

informações sobre elas. 

2) Qual foi a comparação feita por Leonardo da Vinci que o levou a sugerir que a luz poderia ter 

uma natureza ondulatória? 

Na época de Leonardo da Vinci (por volta do ano 1500) a natureza ondulatória do som já se 

encontrava estabelecida e o fenômeno do eco já era interpretado como consequência da 

reflexão das ondas sonoras. Observando que a luz sofria reflexões de maneira semelhante 

ao som, Leonardo da Vinci levantou a hipótese de que a luz poderia ser também um tipo de 

onda. 

3) Explique, sucintamente, a origem da polêmica entre Newton e Huygens. 

A grande polêmica estabelecida entre Newton e Huygens, no século XVII, estava relacionada 

com diferentes concepções sobre a natureza da luz: Newton era adepto de um modelo2 

corpuscular (a luz seria constituída de partículas em movimento), enquanto Huygens defendia 

a ideia de que a luz deveria ser um tipo de movimento ondulatório.  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Modelo é uma representação de um fenômeno natural; é uma simplificação da realidade que serve de analogia para um 
fenômeno natural. É mais simples, de melhor compreensão e, como a maquete de um navio, de mais fácil manuseio que o 
original. Pode ser adaptado e aprimorado até que suas propriedades passem a refletir as observações empíricas com exatidão 
suficiente para gerar confiança no seu poder de predizer. 
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4) Como cada teoria explicava o fenômeno da reflexão da luz? E o da refração? 

Pela teoria corpuscular, a reflexão da luz ocorria do mesmo modo que ocorre a reflexão de 

uma bolinha ao colidir com uma parede, em que o ângulo de incidência tem a mesma 

abertura do ângulo de reflexão com a parede. Pela teoria ondulatória, a reflexão da luz se 

daria como se dá a reflexão das ondas mecânicas na água e a reflexão do som em 

obstáculos físicos. Cada ponto do espaço por que a onda se propaga funciona como uma 

nova fonte de frentes de onda.  

A refração da luz era explicada pela teoria corpuscular como sendo consequência da força 

atrativa gravitacional entre as partículas da luz e as do meio em que ela ingressaria, 

provocando variação na direção e no valor da velocidade de propagação nesse meio. Pela 

teoria ondulatória, cada ponto da onda incidente que atinge a superfície de separação dos 

dois meios se comporta como uma nova frente de ondas que vai se propagar com nova 

velocidade e nova direção, num processo dinâmico em sucessão (princípio de Huygens).  

5) Considerando os textos que você estudou e as discussões realizadas em sala de aula, 

apresente: 

a) Um argumento para defender a teoria corpuscular. 

A luz constituída por corpúsculos chega à Terra vinda do Sol sem precisar de outro meio para 

isso. Pode viajar em qualquer meio. 

b) Um argumento para rejeitar a teoria corpuscular. 

Dois feixes bem finos de luz vindos de fontes diferentes, após se cruzarem, seguem seus 

caminhos como se esse cruzamento não tivesse acontecido. Com partículas isso não é 

possível, como se pode verificando reproduzindo essa experiência com jatos de água. 

c) Um argumento para defender a teoria ondulatória. 

O mesmo argumento que rejeita a teoria corpuscular defende a teoria ondulatória: quando 

ondas se cruzam, elas prosseguem seus caminhos como se o cruzamento não tivesse 

ocorrido. 

d) Um argumento para rejeitar a teoria ondulatória.  

Se a luz é uma onda que necessita de um meio para se propagar, então ela não pode ter 

vindo do Sol até a Terra. Isso porque nesse trajeto não há meio material. 

6) De acordo com o modelo corpuscular, a velocidade da luz: 

a) Na água deveria ser maior, menor ou igual à sua velocidade no ar? 

A luz, ao passar do ar para a água, se refrata da maneira mostrada na figura 8. A força que 

seria responsável por esta refração (de acordo com o modelo corpuscular) provocaria 

também um aumento no valor da velocidade das “partículas de luz”. Então, a velocidade da 

luz na água seria maior do que no ar. 

b) No vidro deveria ser maior, menor ou igual à sua velocidade na água? 

Ao passar da água para o vidro, a luz se refrata de maneira semelhante àquela mostrada na 

figura 8 (do ar para a água). Então, com a mesma análise desenvolvida em (a), concluímos 

que a velocidade da luz no vidro deve ser maior do que na água (de acordo com o modelo 

corpuscular). 
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7) A figura deste exercício representa um feixe de luz sofrendo refração ao passar do meio A 

para o meio B.  

 
Figura 1. Representação de um feixe de luz sofrendo refração ao passar do meio A para o meio B.   
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 227. 
 

a) De acordo com o modelo corpuscular da luz, a força gravitacional exercida sobre as 

partículas do feixe luminoso, ao passar de A para B, estaria dirigida de O para P ou de O 

para N? 

Para provocar um desvio como aquele mostrado na figura 11 (raio luminoso se afastando da 

normal), é claro que a força sobre as partículas de luz deveria estar dirigida de O para P (ao 

contrário da figura 8). 

b) Tendo em vista a resposta da questão (a), o modelo corpuscular iria prever que a 

velocidade da luz em B seria maior, menor ou igual à sua velocidade em A? 

Neste caso, a força teria uma componente em sentido contrário à velocidade das partículas, o 

que provocaria uma redução no valor desta velocidade. Então, a velocidade da luz em B 

deveria ser menor do que em A.  

c) De acordo com o estudo feito neste capítulo, medidas experimentais da velocidade da 

luz em A e B confirmam a resposta da questão (b)? 

Vimos que as previsões do modelo corpuscular da luz estão em desacordo com os resultados 

obtidos experimentalmente. Portanto, a experiência mostraria que a velocidade da luz em B 

é, na realidade, maior do que em A. 

8) Por que a experiência de Foucault fez com que fosse definitivamente abandonado o modelo 

corpuscular da luz? 

De acordo com o modelo corpuscular, a velocidade da luz na água devia ser maior do que no 

ar (como vimos quando analisamos a figura 8). Ao medir a velocidade da luz na água, 

Foucault encontrou um valor menor do que no ar, isto é, um resultado contrário àquele 

previsto pelo modelo corpuscular.  

9) O que é uma onda eletromagnética? Como podemos entender uma onda eletromagnética?  

Uma onda eletromagnética pode ser entendida como o resultado da alteração do campo 

elétrico produzido num ponto por uma carga (fazendo-a oscilar, por exemplo); tal alteração 

induz um campo magnético variável nesse ponto. A mútua indução eletromagnética entre as 

variações do campo elétrico e do campo magnético, propagando-se no espaço, é uma onda 

eletromagnética. 
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10) Qual a principal diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas? 

As ondas eletromagnéticas, além de se propagarem em meios materiais, podem se propagar 

no vácuo; as mecânicas não se propagam no vácuo.  

11) Se uma carga geradora vibrar com uma frequência “f”, em torno de um mesmo ponto, qual 

será a frequência de oscilação da onda eletromagnética por ela produzida? 

Será a mesma frequência f.  
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Aula 3 

Para o terceiro encontro o objetivo é concluir a fase de preparação para a introdução da 

Teoria da Relatividade Restrita discutindo o éter luminoso, seu papel na Física e as tentativas de 

evidenciar sua existência. 

Indicamos utilizar o Texto de Apoio da Aula 3 que é apresentado na sequência. Exercícios 

são apresentados ao final do texto. 

 

Tópico: O papel do éter luminoso na Física e as tentativas de evidenciar sua existência: o 
experimento de Michelson e Morley. 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Ter uma visão da evolução histórica da noção do éter luminoso, suas propriedades quase 
“milagrosas” e o papel que ele desempenhou na Física, especialmente no paradigma da luz 
como onda; 

• Analisar as tentativas (frustradas) de evidenciar a existência do éter luminoso; 
• Reconhecer as consequências decorrentes do fracasso da experiência de Michelson e Morley; 
• Refletir sobre a interpretação de Lorentz e FitzGerald para o fracasso da experiência de 

Michelson e Morley; 
• Interpretar o processo de construção da Ciência como sendo uma atividade humana provisória 

de construção do conhecimento científico. 
Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 3. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: apresentação, através de PowerPoint, de um resumo do texto de apoio 

preparado para essa aula.   

Desenvolvimento: exposição gradual e articulada com discussões para trabalhar os conceitos 

estudados, incitando fortemente que os alunos falem, respondam a questionamentos e exponham 

seus pontos de vista. Alguns exercícios serão respondidos em aula e entregues ao professor no final 

do encontro. As respostas serão tabuladas e corrigidas pelo professor e devolvidas aos alunos no 

início da Aula 4.   

Fechamento: no final da aula os alunos serão incentivados a assistir a uma simulação3 em que 

poderão visualizar uma representação da experiência de Michelson e Morley, buscando alcançar uma 

melhor compreensão deste experimento. Receberão também uma cópia impressa do texto de apoio 

da Aula 4 e serão orientados a realizar a leitura prévia.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Simulação disponível no endereço eletrônico:  http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/flashlets/mmexpt6.htm. 

	  

PLANO DE AULA 3 
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Texto de Apoio da Aula 3 
 

 

O PAPEL DO ÉTER NA FÍSICA 

 

Para os cientistas que consideravam a natureza ondulatória da luz, havia uma pergunta muito 

importante a ser respondida: se a luz fosse uma onda assim como o som, qual seria o seu meio de 

propagação? No caso do som, sabemos que o ar é posto a vibrar, e assim podemos ouvir o som 

emitido por determinada fonte. Mas para a luz havia problemas ao pensar sobre que material vibraria. 

Se ela se propagasse na atmosfera, poderíamos dizer que também o ar seria o meio que vibra. Mas e 

quando a luz provém do Sol? Neste caso, a luz precisaria percorrer todo um espaço que 

aparentemente não contém matéria. 

Era preciso supor a existência de um meio para preencher todo o espaço, inclusive o entorno 

da Terra. De outro modo, não haveria como imaginar uma onda se propagando. Desde os escritos de 

Platão (428 a.C. – 348 a.C.), por volta do século III a.C., esse meio foi pensado de maneira muito 

especial. Ficou conhecido como éter, ou mais especificamente como éter luminoso, e deveria ter 

características bastante incomuns para servir de meio para a propagação da luz: 

I) Ser muito sutil (tênue) para não atrapalhar o movimento dos planetas; 

II) Ser capaz de transmitir ondas de alta velocidade; 

III) Ser capaz de transmitir ondas transversais.  

Satisfazer a todos esses requisitos parecia impossível, porque para atender à necessidade I o 

éter deveria ser muito fluido, pensado como um gás, densidade de massa nula, transparência perfeita 

(o éter não absorveria nenhuma energia da onda que nele se propagava). Para atender às 

necessidades II e III, esse meio precisaria ser muito rígido, como um sólido, muito denso.  

Você já deve ter visto filmes que mostram pessoas colocando o ouvido no trilho por onde 

passam trens. Esse artifício é utilizado porque, como a velocidade do som é maior num meio sólido 

do que no ar, é possível perceber a chegada do trem antes do que se perceberia com o ouvido no ar.  

 
Figura 1. Uma martelada é dada na extremidade de um trilho e na outra extremidade um indivíduo ouve dois sons. O primeiro 
se propaga através dos trilhos e o segundo se propaga através do ar. 
Fonte: extraído de: Paraná, 1998, p. 69. 
 

Você deve estar se perguntando: qual é a relação da história do trem com o éter? Sabia-se 

que o som se propagava mais rapidamente nos sólidos, porque a rigidez desses materiais é maior do 

que a do ar. Assim, fazia-se a seguinte analogia: se o éter o meio de propagação da luz e a 

velocidade da luz é muito maior do que a do som, então o éter teria que ser muito rígido.  
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Ao mesmo tempo, o éter deveria ser “atravessado” pelos corpos celestes que se 

movimentariam através dele. Veja, esta é uma característica incompatível com a anterior. Sabemos 

de nossa experiência diária que quanto mais rígido é um meio, mais difícil é o movimento através 

dele.  

Além do problema levantado anteriormente, o éter apresentava outro. Imagine a possibilidade 

da existência dele. Nós habitamos a Terra, que se movimenta através do éter, certo? Mas, vejamos: 

o que acontece quando corremos, por exemplo? Sentimos o vento, porque estamos nos 

movimentando em relação à Terra. O mesmo deveria acontecer com o movimento da Terra através 

do éter, não é mesmo? Como participamos do movimento da Terra, deveríamos sentir um vento de 

éter, ao atravessarmos o “mar de éter” que estaria à nossa volta. 

 
Figura 2. Vento de éter. 
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 9. 
 

Imaginou-se então o éter como um meio ao mesmo tempo rarefeito e rígido: seria um sólido 

altamente elástico e pouco denso. E não se tinha notícias de substância com essas qualidades! 

Diferente de tudo o que se conhecia, o éter era considerado matéria imponderável, formado por um 

tipo de matéria comum, mas com as propriedades apresentadas acima. Assim, a luz era considerada 

uma vibração nesse meio, que deveria ser estudado com base nas leis da mecânica.  

 

 

As tentativas de evidenciar a existência do éter 

 

Por conta das dificuldades de conceber uma onda se propagando no vazio, no final do século 

XIX, um dos grandes problemas dos físicos era detectar experimentalmente o éter. Tentar desvendar 

sua natureza e suas propriedades tornou-se parte do dia a dia dos cientistas do século XIX. Por esse 

motivo, muitas foram as pesquisas que tomaram o éter como foco de estudo. 

Um dos primeiros experimentos para o estudo do éter tinha como base a refração da luz de 

determinada estrela dentro de um prisma, considerando o movimento de translação da Terra em 

torno do Sol. A ideia era focalizar, com o auxílio de um prisma, a luz de uma estrela que se 

encontrava no sentido do movimento terrestre e a luz de outra estrela que se encontrava na posição 

oposta. Esse experimento foi idealizado e realizado pelo francês Jean Dominique Arago (1786-1853), 

em 1810. 
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Figura 3. Representação do experimento de Arago, em 1810. 
Fonte: extraído de: Pietrocola et al., 2011, p. 350. 
 

Suponha que, de acordo com o esquema da Figura 3, S1 e S2 são duas estrelas e que a 

Terra (representada com sua atmosfera, no centro) move-se da direita para a esquerda. De S1, a 

Terra se aproxima, e, de S2, a Terra se afasta. A letra “c” representa a velocidade de propagação da 

onda luminosa emitida pelas duas estrelas. A pergunta é: a luz emitida pelas estrelas que 

atravessam um prisma (O) serão refratadas da mesma maneira? 

Veja que, no caso de S1, a velocidade relativa de aproximação da luz é dada por c + v; para 

S2, a velocidade relativa de aproximação é c – v. Assim, o desvio da luz de S1 e de S2 no prisma 

deveria ser diferente. No entanto, o resultado desse experimento mostrou que não havia 

diferença alguma, contrariando as expectativas dos cientistas da época.  

Questionamentos e suposições como os apresentados acima eram formulados pelos 

cientistas que buscavam realizar experimentos e interpretá-los com base na existência do éter. Entre 

1810 e 1890, vários outros experimentos foram pensados e executados levando em conta essa ideia. 

 

 

O experimento de Michelson e Morley 

 

Um dos experimentos mais famosos da Física está inserido nesse contexto, a propagação da 

luz no éter, que ficou mundialmente conhecido por ter fornecido resultados muito precisos e por ter 

sido posteriormente interpretado pela teoria da Relatividade Restrita de Albert Einstein (1879-1955). 

Esse experimento foi realizado em duas ocasiões: em 1881, apenas pelo polonês, 

naturalizado norte-americano, Albert Abraham Michelson (1852-1931); e, em 1887, com a 

colaboração do norte-americano Edward Williams Morley (1838-1923). Daí ser conhecido como 

experimento de Michelson e Morley. Foi muitas vezes repetido desde então, em vista de sua grande 

importância no contexto da Teoria da Relatividade Restrita. Seu objetivo era medir a velocidade 

absoluta da Terra, ou seja, sua velocidade em relação ao hipotético éter, que se supunha estar 

em repouso absoluto. Podemos afirmar também que seu objetivo era medir o efeito do 

movimento da Terra sobre a velocidade da luz. Os físicos, no final do século XIX, pensavam que 

havia na natureza um referencial inercial privilegiado solidário ao hipotético éter. 
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Figura 4. Representação do interferômetro usado por Michelson e Morley no experimento de 1887. Os instrumentos foram 
montados em bloco de pedra com 1,5 m de lado, que flutuava em um banho de mercúrio. Este arranjo atenuava as vibrações e 
permitia que os cientistas girassem o aparelho sem introduzir as deformações mecânicas que haviam prejudicado as medições 
anteriores.  
Fonte: extraído de: Tipler & Llewellyn, 2001, p. 09. 
 

 
Figura 5. Interferômetro de Michelson. 
 

Aqui esse experimento está apenas esboçado. O instrumento utilizado é um interferômetro, 

representado esquematicamente na Figura 6. O ponto A representa uma fonte de luz 

monocromática, de onde parte um feixe na direção de um espelho semitransparente, 

representado pela linha diagonal passando por B. Devido à inclinação do espelho, uma parte do 

feixe é refletida e vai para a direção de V, enquanto outra parte atravessa-o e segue na direção 

de D. Em V e D estão espelhos perpendiculares aos feixes que os atingem, e que os refletem 

de volta ao ponto B. O feixe refletido em D é refletido em B na direção BF, e o que provém de V 

atravessa o espelho em B e se junta ao primeiro feixe em BF, onde suas amplitudes 
superpõem-se (recombinam-se). Se durante o trajeto os feixes adquiriram uma diferença de 

fase, haverá interferência no detector em F, como discutiremos a seguir.  

 

A = Fonte luminosa 

B = Espelho semitransparente 

D, V = Espelhos 

F = Tela fotossensível 

L = |BV| = |BD| 

Figura 6. Representação esquemática do interferômetro de Michelson. Um feixe de luz monocromática AB é dividido pelo 
espelho em B em dois feixes, que seguem os caminhos BDB e BVB, e voltam a se juntar em BF, produzindo interferência em 
F se suas fases são diferentes.  
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Fonte: extraído de: Fagundes, 2010, p. 17.  
Se o laboratório, e, portanto, o interferômetro, está em repouso absoluto em relação ao 

éter luminoso (𝑣 = 0), então os tempos de percurso dos centros dos feixes ABVBF e ABDBF 
são iguais, e os pequenos desvios dos raios em torno do raio central produzem franjas de 

interferências esperadas – como nas experiências ilustrativas “das duas fendas”4 em ótica física. 

Mas se o laboratório tem uma velocidade absoluta 𝒗 ≠ 𝟎 em relação ao éter luminoso, 

por exemplo, no sentido A →  B, então os feixes terão tempos de percursos diferentes. No 

trecho BVB a luz terá velocidade c’ menor do que c (com relação ao laboratório), como se pode 

ver na Figura 7: a direção de 𝑐′ é perpendicular à direção de 𝑣 e, portanto, pelo teorema de Pitágoras, 

c2 = c’2 + v2, donde 𝑐! = 𝑐! − 𝑣! < 𝑐. No trecho BDB o feixe viaja com velocidade c’’ menor do 

que c (c’’ = c – v) na ida e com velocidade c’’’ maior do que c (c’’’ = c + v) na volta.  

 
Figura 7. A velocidade da luz ao longo do trecho BV do interferômetro de Michelson-Morley: 𝑐 é a velocidade absoluta da luz 
(em relação ao éter), 𝑣 é a velocidade absoluta do laboratório (em relação ao éter) e 𝑐′ = 𝑐 − 𝑣 é a velocidade da luz com 
relação ao laboratório, ao longo de BV. 
 

Como os dois feixes viajam com velocidades diferentes com relação ao laboratório, os 

tempos de percurso dos centros dos feixes ABVBF e ABDBF serão diferentes e, por 

conseguinte, observar-se-á um deslocamento das franjas de interferência produzidas. 

Qualitativamente, os padrões de interferência esperados na EMM são ilustrados na Figura 8, onde as 

franjas da esquerda correspondem a 𝑣 = 0 (em relação ao éter) e as da direita ao caso em que 𝑣 ≠ 0 

(em relação ao éter).  

 
Figura 8. Representação da interferência originalmente esperada da EMM. As franjas da esquerda correspondem a v = 0 (em 
relação ao éter), as da direita a v  = 30 km/s (em relação ao éter).  
Fonte: extraído de: Fagundes, 2010, p. 20.  
 

Pois bem, a experiência esboçada acima foi realizada e repetida, com variações de 

posicionamento do equipamento, por vários pesquisadores, sem que fosse observado e 

confirmado esse deslocamento das franjas de interferência. Em todas essas versões e 

repetições da EMM, o resultado foi como ilustrado na Figura 9: nenhum deslocamento do padrão 
das franjas com relação ao padrão do lado esquerdo da figura, como se a interferência não 

dependesse da velocidade do equipamento no espaço. Se o éter arrastasse a luz consigo, esses 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 A referida experiência “das duas fendas”, também conhecida como experiência de Young, evidencia a interferência luminosa. 
Ela é apresentada como anexo no final do texto. 
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caminhos em diferentes direções deveriam ser percorridos em diferentes intervalos de tempo. 

Nenhuma diferença foi observada. Assim, a ideia do éter foi abandonada.  

 
Figura 9. Representação do resultado das várias versões da EMM. As franjas da esquerda correspondem a v = 0, as da direita 
a valores não-nulos de v.   
Fonte: extraído de: Fagundes, 2010, p. 21. 
 

O resultado negativo dessa experiência deixou conclusões alarmantes para a época: 

1ª) A luz propaga-se no espaço sem necessidade de um meio suporte, como ocorre com as 

ondas mecânicas.  

2ª) A velocidade da luz não sofre os efeitos do movimento da Terra através do suposto éter. 

É como se a velocidade de um barco (luz), medida por um observador parado na margem de um rio 

(Terra), fosse a mesma, independentemente do sentido do movimento do barco (luz), ou seja, 

independentemente de o barco se movimentar no mesmo sentido ou em sentido contrário ao da 

correnteza (vento de éter). Seria muito estranho, você não acha? 

  
Figura 10. Velocidade relativa de um barco em relação a uma pessoa parada na margem do rio.   
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 10. 
 

3ª) A velocidade de propagação da luz não depende do movimento relativo entre fonte e 

observador, isto é, não depende do referencial inercial em que a medimos! 

 

 

Uma tentativa de “salvar” o éter 

 

Uma interpretação para este resultado desconcertante foi sugerida pelo físico irlandês 

George Francis FitzGerald (1851-1901), que propôs que os corpos envolvidos na experiência, 

inclusive os braços do interferômetro, sofressem um encurtamento na direção em que estavam se 

movendo de valor exatamente igual ao requerido para compensar a presumida variação da 

velocidade da luz. Assim, era impossível identificar o efeito do “vento de éter” na velocidade da luz. 

O “fator de encurtamento” é 1 − !!

!!
. Ele foi obtido pelo físico holandês Hendrik Antoon Lorentz 

(1853-1928). Para FitzGerald e Lorentz, tal encurtamento do objeto em movimento através do éter 
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seria uma contração material, ou seja, uma modificação nas distâncias interatômicas do material, 

produzida por uma espécie de atrito entre os átomos e o éter através do qual eles se moviam. 

A hipótese desta contração, desenvolvida teoricamente pelo holandês Hendrik Antoon 

Lorentz (1853-1928) em sua pesquisa sobre o Eletromagnetismo, foi retomada e aprofundada pelo 

francês Jules Henri Poincaré (1854-1912). Podemos dizer que este foi o principal precursor (alguns 

diriam “codescobridor”) da teoria “descoberta”5 por Einstein em 1905. Numa palestra proferida em 

1904, em Saint Louis, nos Estados Unidos, Poincaré anunciou vários resultados matematicamente 

idênticos aos de Einstein. Todavia Poincaré não aceitou as consequências físicas desses resultados 

e as recusou. Ele não conseguiu se libertar da concepção do éter. Lorentz, assim como Poincaré, 

também não conseguiu se libertar da concepção do éter. 

Como Lorentz não descartou a ideia do éter, enfrentou muitas dificuldades para explicar os 

resultados de suas transformações (transformações de Lorentz), chegando a levantar onze hipóteses 

explicativas em seu artigo, também de 1904. Entretanto, o grande número de hipóteses dificultou a 

aceitação de suas ideias como resposta à experiência de Michelson-Morley. 

 
 

O que são as transformações de Lorentz? 

 

As transformações de velocidade tratam da determinação da velocidade dos corpos em 

movimento relativamente a outros. É como na situação do barco se movimentando em relação a uma 

pessoa parada na beira de um rio. As transformações de Galileu, que tratam das adições e 

subtrações de velocidades, sempre foram aplicadas no estudo de situações como essa do barco. No 

entanto, para explicar os resultados da experiência de Michelson e Morley, esse procedimento não 

dava certo. Por isso, novas transformações de velocidade eram necessárias.  

Assim, Lorentz criou essas novas transformações, hoje chamadas de transformações de 

Lorentz. Elas se aplicam perfeitamente aos postulados da Teoria da Relatividade. 
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A EXPERIÊNCIA DE YOUNG 

 

A clássica experiência realizada pelo cientista inglês Thomas Young (1773-1829) comprovou que 

a luz sofre interferência. Seu dispositivo, como mostra a figura 11, consta de uma fonte de luz 

monocromática, um anteparo A com uma fenda estreita F, onde as ondas se difratam, e um segundo 

anteparo, A’, com duas fendas estreitas, F1 e F2, equidistantes de F, nas quais ocorre novamente difração, 

originando as ondas que vão se superpor. Paralelamente e a certa distância de A’ é colocado um terceiro 

anteparo, A’’, onde é observada a figura de interferência obtida. 

 
Figura 11. Representação da experiência de Young: em A’’ observa-se a figura de interferência.   
Fonte: extraído de: Calçada & Sampaio, 1998, p. 436. 
 

Nessas condições, as ondas que se superpõem apresentam a mesma frequência e estão em 

fase, observando-se no anteparo A’’ uma sucessão de faixas ou franjas claras (ou brilhantes) da cor 

utilizada, e escuras, que se alternam, conforme a interferência seja, respectivamente, construtiva ou 

destrutiva. A figura 12 mostra o dispositivo de Young em perspectiva, destacando as faixas ou franjas 

observadas.   

 
Figura 12. Representação do dispositivo de Young visto em perspectiva.   
Fonte: extraído de: Calçada & Sampaio, 1998, p. 436. 
 

As condições de interferência são:  

∆𝑑 = 𝑁 ∙
�

2
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Δd: diferença entre os caminhos percorridos pelas ondas, desde a fonte até o ponto de 

superposição. 

N: número inteiro. 

λ: comprimento de onda da luz monocromática utilizada. 

N par: interferência construtiva 

N ímpar: interferência destrutiva 

Franja central: é sempre a mais brilhante (interferência sempre construtiva com Δd = 0 e N = 0). 

Observe que as franjas claras são cada vez menos brilhantes à medida que se afastam do centro.  

 
Figura 13. Representação do dispositivo de Young visto em perspectiva.   
Fonte: extraído de: Calçada & Sampaio, 1998, p. 436.  
 

Da condição de interferência, temos: 

� =
2 ∙ 𝑎 ∙𝑚
𝑁 ∙ 𝐿

 

λ: comprimento de onda da luz monocromática utilizada. 

a: distância entre as fendas. 

L: distância entre os anteparos. 

m: distância da franja observada à franja central. 

N: número de ordem da franja em questão.  

Primeira franja clara (franja central) → N = 0 (par, interferência construtiva) 

Primeira franja escura → N = 1 (ímpar, interferência destrutiva) 

Segunda franja clara → N = 2 (par, interferência construtiva) 

Segunda franja escura → N = 3 (ímpar, interferência destrutiva) 

Terceira franja clara → N = 4 (par, interferência construtiva) 

Portanto, através do dispositivo de Young, é possível determinar o comprimento de onda e/ou a 

frequência da luz monocromática utilizada.  

Como as franjas são sempre igualmente espaçadas, o valor de “m” entre a primeira franja clara 

(central) e a segunda franja clara (N = 2) é igual à distância entre quaisquer duas franjas claras 

consecutivas ou entre quaisquer duas franjas escuras consecutivas. A distância entre uma franja escura e 

a franja clara consecutiva corresponderá, evidentemente, à metade desse valor.  
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Observações: 

PRIMEIRA: a utilização de anteparos com fendas estreitas é fundamental para que sejam obtidas 

fontes coerentes, isto é, fontes que emitem ondas em fase, com a mesma amplitude e com a mesma 

frequência. É impossível obter o efeito descrito com fontes quaisquer, mesmo que emitam luz de uma 

mesma cor. 

SEGUNDA: em todas as considerações feitas sobre a experiência de Young, admitimos que a 

luz usada era monocromática. Se utilizarmos luz branca, que é policromática, verificaremos que a 

franja central é sempre branca, pois corresponde à interferência construtiva para qualquer comprimento de 

onda (Δd = 0; N = 0). Ao lado dessa franja central, irão aparecer franjas coloridas e, eventualmente, 

brancas, pois num mesmo ponto poderemos ter inferência construtiva para alguns comprimentos de onda 

e destrutiva para outros.  
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Lista de exercícios da Aula 3 
 

1) O que era o éter para os cientistas que acreditavam no modelo ondulatório no século XIX? E 

como a luz deveria se comportar nesse éter? 

O éter é um meio para a propagação da luz que deve ser muito sutil para não atrapalhar o 

movimento dos planetas, ser capaz de transmitir ondas a alta velocidade e ser capaz de 

transmitir ondas transversais. Sendo uma onda, a luz deveria ser uma vibração no éter. 
2) Por que podemos considerar o éter como um meio material de propriedades quase 

“milagrosas”? 

Porque ele deveria ter qualidades especiais para servir de meio para a propagação da luz: 

I) Ser muito sutil para não atrapalhar o movimento dos planetas; 

II) Ser capaz de transmitir ondas de alta velocidade; 

III) Ser capaz de transmitir ondas transversais.  

Satisfazer a todos esses requisitos parecia impossível, porque para atender à necessidade I o 

éter deveria ser muito fluido, pensado como um gás, pouco denso. Para atender às 

necessidades II e III, esse meio precisaria ser rígido, como um sólido, muito denso.  

Imaginou-se então o éter como um meio ao mesmo tempo rarefeito e rígido: seria um sólido 

altamente elástico e pouco denso. E não se tinha notícias de substância com essas 

qualidades! Diferente de tudo o que se conhecia, o éter era considerado matéria 

imponderável, formado por um tipo de matéria comum, mas com as propriedades 

apresentadas acima. 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – E. I. FUCHS, D. HADJIMICHEF e 
N. T. MASSONI v. 27  n. 6, 2016 

 

 
45 

 

3) Explique o que você entende por “vento de éter”.  

Nós habitamos a Terra, que se movimenta através do éter. Quando corremos, sentimos o 

vento, porque estamos nos movimentando em relação à Terra. O mesmo deveria acontecer 

com o movimento da Terra através do éter. Como participamos do movimento da Terra, 

deveríamos sentir um vento de éter, ao atravessarmos o “mar de éter” que estaria à nossa 

volta. 
4) O que comprovou o experimento de Arago e qual sua contribuição para o debate sobre a 

natureza da luz? 

A luz vinda de uma estrela que se aproximava da Terra deveria refratar através de um prisma 

de maneira diferente da luz que vinha de outra estrela que se afastava da Terra, provocando 

diferentes figuras de dispersão. O que se comprovou foi que a luz sofria a mesma refração 

em ambos os casos e que sua velocidade era única, independentemente da velocidade da 

fonte. 

5) Acesse o link no seguinte endereço eletrônico: 

http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/flashlets/mmexpt6.htm. Nele você 

encontrará uma simulação do aparelho usado na experiência de Michelson e Morley, 

incluindo o inexistente “vento de éter” que os físicos estavam tentando detectar. A ideia 

básica é detectar diferenças dos tempos de percurso das luzes “vermelha” e “verde”.  

Você pode: 

→ girar o aparelho clicando no círculo central do controle e fazendo o ajuste fino clicando 

em + ou -.  

→ alterar a velocidade de propagação da luz 

→ alterar a velocidade do “vento de éter”.  

A que conclusões se chegou com o experimento de Michelson e Morley? Qual a relação 

dessa conclusão com a existência ou não do éter? 

A luz propaga-se no espaço sem necessidade de um meio suporte, como ocorre com as 

ondas mecânicas. A velocidade de propagação da luz não depende do movimento relativo 

entre fonte e observador, isto é, não depende do referencial em que a medimos. A ideia do 

éter foi abandonada.   

6) Que hipótese Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) e George Francis FitzGerald (1851-1901) 

criaram para explicar os achados de Michelson e Morley? 

Eles postularam que os corpos envolvidos na experiência, inclusive os braços do 

interferômetro, sofrem um encurtamento na direção em que estavam se movendo de valor 

exatamente igual ao requerido para compensar a presumida variação da velocidade da luz. O 

fator de encurtamento é 1 − !!

!!
. Ele foi obtido pelo físico holandês Hendrik Antoon Lorentz 

(1853-1928). 
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7) Por que as transformações de Lorentz não revolucionaram a Física, como fez a Teoria da 

Relatividade? 

Como Lorentz não descartou a ideia do éter, enfrentou muitas dificuldades para explicar os 

resultados de suas transformações (transformações de Lorentz), chegando a levantar onze 

hipóteses explicativas em seu artigo, também de 1904. Entretanto, o grande número de 

hipóteses dificultou a aceitação de suas ideias como resposta à experiência de Michelson-

Morley. 
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Aula 4 

O quarto encontro é muito importante porque é nele que ocorre a introdução dos postulados 

da Teoria da Relatividade Restrita começando com a discussão histórica do experimento de 

Michelson e Morley, do qual resultou o abandono da noção de éter. Einstein construiu sua teoria sem, 

aparentemente, levar em consideração os resultados desse experimento pois, para ele, a noção do 

éter era irrelevante.  

Indicamos fazer uso do Texto de Apoio da Aula 4, que é apresentado na sequência, e dos 

exercícios, que aparecem ao final do texto. 

 

 

 
 

Tópico: Referenciais inerciais. Transformações galileanas. Postulados da Teoria da 
Relatividade Restrita. 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Distinguir um referencial inercial de um referencial não-inercial; 

• Reconhecer as transformações de Galileu e as suas consequências; 

• Analisar a relatividade de Newton e as suas consequências; 

• Ter um primeiro contato com os postulados da TRR; 

• Perceber as profundas consequências dos dois postulados TRR; 

• Examinar um aspecto epistemológico relevante, no sentido de que a TRR resolveu o conflito 

entre as transformações de Galileu e as equações de Maxwell e revolucionou os conceitos de 

espaço e tempo até então concebidos. 

Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 4. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: iniciar com uma apresentação qualitativa das equações de Maxwell e abordar 

que as leis da Física não são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Isto será uma estratégia 

para a introdução dos conceitos de referencial inercial e não-inercial que culminará com os 

postulados de Einstein.  

Desenvolvimento: fazer uma exposição gradual e dialogada, dado que o próprio Texto de Apoio 

da Aula 4 estará em formato de diálogo. Abordar, com essa estratégia, as transformações de Galileu 

e a relatividade de Newton. Concluir com a apresentação dos postulados da Teoria da Relatividade 

Restrita e suas implicações.    

PLANO DE AULA 4 
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Fechamento: solicitar que os alunos respondam às questões da Lista de Exercícios que serão 

entregues ao professor no final do encontro. Os alunos receberão uma cópia do Texto de Apoio da 

Aula 5 para que possam fazer uma leitura prévia.   

 

 

 

 

Texto de Apoio da Aula 4 
 

AS EQUAÇÕES DE MAXWELL 

 

Na segunda metade do século XIX, o físico escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) deu 

uma estrutura matemática ao Eletromagnetismo, surgindo assim uma nova e poderosa teoria 

científica com amplo poder explicativo, que unificou a eletricidade, o magnetismo e a óptica. As 

conclusões dos seus estudos dos fenômenos eletromagnéticos foram sintetizadas por Maxwell em 

quatro leis, expressas matematicamente. Estas equações estão para o Eletromagnetismo assim 

como as leis de Newton estão para a Mecânica:  

∇ ∙ 𝐸 = 4𝜋𝜌 

∇×𝐵 −
1
𝑐
𝜕𝐸
𝜕𝑡

=
4𝜋
𝑐
𝚥 

∇ ∙ 𝐵 = 0 

∇×𝐸 +
1
𝑐
𝜕𝐵
𝜕𝑡

= 0 

A forma matemática aqui apresentada é conhecida na Física como “equações de Maxwell na 

forma diferencial”. Não iremos nos aprofundar nessas equações, pois elas exigiram um grande 

trabalho matemático, o que foge ao objetivo deste curso. 

Ocorre, porém, que as leis do Eletromagnetismo não se mostraram as mesmas em todos os 

sistemas de referência inerciais, quando são usadas as transformações de Galileu. Isto 

significava que, ao passarmos de um referencial inercial para outro, utilizando as transformações 

de Galileu, as equações de Maxwell forneciam resultados diferentes para um mesmo fenômeno, 

gerando assim um conflito. Para dois observadores que se encontram em dois sistemas de 

referência inerciais em movimento relativo, as leis do Eletromagnetismo não eram as mesmas. Esta 

constatação trouxe de volta a discussão sobre a existência de um referencial absoluto na Física.  
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O que é um sistema de referência inercial? 

 

Para descrevermos o movimento dos corpos quantitativamente é necessário adotarmos um 

sistema de coordenadas, também chamado de referencial, como por exemplo, um canto de uma 

sala de aula (duas paredes e o chão). Nesse referencial podemos considerar que existam três eixos 

imaginários x, y e z que se cruzam ortogonalmente, como mostrado na Figura 1.  

 
Figura 1. Representação de um referencial. 
Fonte: extraído de: Ferraro et al., 2001, p. 587. 
 

Em 1885, o alemão Ludwig Lange (1863 – 1936) cunhou os termos referencial inercial e 

tempo inercial, que foram usados por ele no lugar dos conceitos de Isaac Newton (1642-1727) de 

“espaço e tempo absolutos”. Referenciais inerciais são referenciais em relação aos quais os 

corpos livres da ação de forças estão em repouso ou realizam um movimento com velocidade 

constante em módulo, direção e sentido (movimento retilíneo e uniforme). Qualquer outro referencial 

que se mova, relativamente ao primeiro, com velocidade constante em módulo, direção e sentido, 

também será considerado inercial equivalente ao primeiro. Os referenciais para os quais valem as 

leis de Newton, e em particular a Lei da Inércia, são atualmente chamados referenciais inerciais.  

A aceleração é uma grandeza absoluta: ela apresenta a mesma intensidade, direção e 

sentido em relação a qualquer referencial inercial escolhido. Isto nos permite “descobrir” se o 

sistema de referência em questão é ou não inercial, utilizando um dispositivo mecânico muito 

simples, que podemos denominar acelerômetro. Trata-se de um simples pêndulo fixo no sistema de 

referência usado. Assim, se depois de solto o pêndulo se mantém na vertical é porque o referencial 
é inercial; caso contrário, se apresentar alguma inclinação, trata-se, portanto, de um referencial 

não-inercial ou acelerado. É muito simples, portanto, do ponto de vista prático, determinar se um 

referencial é inercial ou não.  

Um referencial inercial é aquele que não possui aceleração (incluindo rotação) com relação 

às “estrelas fixas”, como as chamava Newton, ou seja, em relação à distribuição da matéria que se 

encontra muito distante de nós, mesmo de nossa própria galáxia.  
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O que são as transformações de Galileu? 

 

Consideremos dois referenciais galileanos (ou inerciais): um deles, S, com eixos x, y, z, 

parado em relação à Terra, e o outro, S’, com eixos x’, y’, z’ paralelos aos de S, em translação 

retilínea e uniforme de velocidade constante 𝑣, paralela aos eixos x e x’, como pode ser visto na 

Figura 2.  

  
Figura 2. Representação de um referencial S parado em relação à Terra, e de um referencial S’ em translação retilínea e 
uniforme de velocidade constante 𝑣. 
Fonte: extraído de: Ferraro et al., 2001, p. 587. 
 

Considere um evento6 que ocorre num ponto P do espaço. Esse ponto pode ser identificado 

por um conjunto de quatro coordenadas espaço-temporais (x, y, z, t) em S e, (x’, y’, z’, t’) em S’, 

sendo que as três primeiras localizam o ponto no espaço e a quarta indica o instante em que o evento 

ocorre, isto é, acrescentamos uma coordenada de tempo. Supondo que inicialmente O e O’ 

coincidam, temos t = t’ = 0 e x0 = x0’, y0 = y0’, z0 = z0’. Num instante posterior t > 0, S’ terá se 

deslocado uma distância v.t em relação a S.  

 
Figura 3. Representação das coordenadas de um evento no referencial S e no referencial S’. 
Fonte: extraído de: Ferraro et al., 2001, p. 587. 
 

Vamos relacionar as coordenadas do sistema S com as do sistema S’. Da Figura 3 podemos 

ver que: 

x = x’ + v.t (1) 

y = y’ (1) 

z = z’ (1) 

 

Resta determinar como se relacionam t e t’ entre S e S’. Como inicialmente os relógios estão 

sincronizados, isto é, t0 = t0’ = 0, nosso senso comum indica que devemos ter sempre: 

t = t’ (2) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Evento: algo que ocorre em um ponto do espaço e em um determinado instante de tempo. 
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Isto é, o tempo transcorre igualmente nos dois referenciais; não depende do referencial 

onde é medido.  

 

Na relatividade de Galileu, o conceito de tempo é absoluto. Embora seja este um postulado 

de Galileu, a igualdade t = t’ está bem fundamentada na nossa experiência diária, que não nos 

oferece qualquer evidência em contrário. Não fosse assim, teríamos de sincronizar constantemente 

nossos relógios em movimento com aqueles em repouso relativamente ao solo. As relações (1) e (2) 

mostradas anteriormente constituem as transformações galileanas de coordenadas.  

 

Uma consequência direta da invariância do tempo, nas transformações de Galileu, é a 

invariância do comprimento. Pelas transformações de Galileu concluímos que comprimento e 

tempo são absolutos, isto é, não dependem do referencial inercial em relação aos quais essas 

grandezas são medidas. 

 
 

A relatividade de Newton 

 

Como 𝑣 é constante, podemos relacionar as velocidades e as acelerações do ponto P em 

relação aos dois referenciais (S e S’) da seguinte maneira: 

𝑣!! = 𝑣! − 𝑣  

𝑣!! = 𝑣!  

𝑣!! = 𝑣!  

𝑎!! = 𝑎!  

𝑎!! = 𝑎!  

𝑎!! = 𝑎!  

A primeira das equações das velocidades, formulada por Galileu, é denominada teorema da 
adição das velocidades.  

Na relatividade newtoniana, a massa e a aceleração da partícula independem do sistema de 

referência inercial adotado. Logo, a força resultante 𝐹! = 𝑚 ∙ 𝑎  também será independente do 

referencial em que é medida. Portanto, as leis de Newton são idênticas para todos os referenciais 

inerciais. Nenhum sistema inercial é preferido a qualquer outro. Não há um sistema de referência 
absoluto.  

Da invariância das leis de Newton, podemos concluir que: 

Qualquer experiência mecânica, realizada em algum referencial inercial, conserva os 

mesmos princípios e leis físicas que conservaria se fosse realizada em qualquer outro.  

O exemplo que segue dá uma ótima ideia da relatividade galileana-newtoniana. 

Um objeto é lançado verticalmente por um observador O parado no solo. Outro objeto idêntico 

é lançado por outro observador O’ dentro de um veículo em movimento uniforme de translação 

retilínea relativamente à Terra.  
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Figura 4. Referenciais inerciais: (A) Terra, (B) veículo em movimento retilíneo uniforme relativo à Terra. 
Fonte: extraído de: Ferraro et al., 2001, p. 589. 
 

Ambos os observadores medirão para o objeto, a mesma altura máxima atingida e a mesma 

duração do evento, concordando também quanto à forma da trajetória observada nos seus 

respectivos referenciais.  

Concordarão, ainda, quanto ao valor da velocidade vertical do objeto ao chegar de volta à 

mão, quanto à aceleração e a força resultante atuantes sobre o objeto durante o movimento. 

Portanto, os dois referenciais são equivalentes para a descrição desse evento. Para esse evento, 

portanto, os referenciais solo e veículo são equivalentes; é impossível distinguir um do outro.  

  

 

A TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA 

 

Apesar de hoje termos a impressão de que as teorias físicas apoiadas no éter eram 

inconsistentes, no final do século XIX esse não era o panorama vigente entre as pessoas. A maioria 

dos cientistas estava convencida de que o éter era algo seguro e fundamental nas teorias físicas.  

O problema de não haver como determinar a influência do movimento da Terra sobre o éter 

era uma questão que desafiava os cientistas, mas não era percebido como um problema 

fundamental.  

No entanto, o século XX começou com grandes avanços na Física, que o filósofo da Ciência 

americano Thomas Kuhn (1922-1996) chamou de revolução científica. Albert Einstein (1879-1955), 

que ainda hoje é reconhecido como gênio, sentia-se incomodado com a teoria do éter, pois em sua 

concepção as explicações dos fenômenos da natureza deveriam ter o menor número possível de 

hipóteses. Assim, recusou as hipóteses sobre a existência do éter e propôs uma teoria que superou 

algumas das dificuldades que a Física atravessa no final do século XIX. 

Einstein estava intrigado por uma discrepância existente entre as leis de Newton da 

mecânica e as leis de Maxwell do Eletromagnetismo. As leis de Newton eram independentes do 

estado de movimento de um observador; as de Maxwell não. Isto é, duas pessoas, uma em 

repouso e outra em movimento, descobririam que as mesmas leis da Mecânica seriam aplicáveis ao 

movimento de um objeto, mas que diferentes leis do Eletromagnetismo seriam aplicáveis ao 

movimento de uma carga elétrica. As leis de Newton sugeriam que não existe a noção de 

movimento absoluto, apenas importando o movimento relativo. Mas as equações de Maxwell 

pareciam sugerir que o movimento é absoluto. Ou as equações de Maxwell estavam erradas ou 

teríamos que mudar as transformações galileanas. Como alternativa, Einstein escolheu modificar 

as transformações de Galileu.  
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Num famoso artigo de 1905, intitulado “Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento” e 

escrito quando Einstein tinha 26 anos de idade, ele mostrou que as leis de Maxwell podiam ser, da 

mesma forma que as leis de Newton, interpretadas como independentes do estado de movimento de 

um observador, mas havia um custo. O custo para obter esta visão unificada das leis da natureza era 

propor uma revolução total na maneira como entendemos o espaço e o tempo. 

O trabalho de Einstein fundamentou-se em duas ideias que ele elevou ao status de 

postulados (proposições aceitas por definição).  

1º postulado ou postulado da relatividade: todas as leis da natureza são as mesmas em 

todos os sistemas de referência inerciais (sistemas de referência não-acelerados).   

2º postulado ou postulado da constância da velocidade da luz: a velocidade de 

propagação da luz no vácuo é a mesma em todos os sistemas de referência inerciais (sistemas 

de referência não-acelerados).  

Comentários sobre o 1º postulado:  

Einstein não viu qualquer necessidade de considerar a existência do éter (considerou-o 

supérfluo). Junto com o éter estacionário estava descartada a noção de um sistema de referência 
absoluto. Nenhum experimento pode ser concebido, de acordo com Einstein, de modo a detectar 

um estado de movimento retilíneo e uniforme. Portanto, um movimento absoluto não teria 

significado.  

Do ponto de vista experimental, o princípio da relatividade de Einstein afirma que qualquer 

experiência realizada num laboratório em repouso daria os mesmos resultados se feita em outro 

laboratório movendo-se com velocidade constante relativamente ao primeiro. Assim, não existe 

referencial inercial privilegiado no universo (fixo no éter). Todos os referenciais que se movem 

sem aceleração são igualmente bons.  

Seria muito estranho se as leis da Mecânica variassem para observadores que se 

movimentam com diferentes velocidades. Isto significaria, por exemplo, que um jogador de sinuca em 

um navio de passageiros navegando no mar calmo teria que ajustar seu estilo de jogar de acordo 

com a velocidade do navio, ou mesmo com as estações do ano quando a Terra varia sua velocidade 

orbital em torno do Sol.  

De acordo com Einstein, essa mesma insensibilidade ao movimento se estende ao 

Eletromagnetismo. Nenhum experimento, mecânico, elétrico ou óptico, jamais revelou o movimento 
absoluto.  

Como se pode ver, a relatividade de Einstein enuncia que, em relação a referenciais que se 

movem com velocidade constante em módulo, direção e sentido, não apenas as leis da Mecânica são 

válidas, mas todas as leis da Física, incluindo aí o Eletromagnetismo de Maxwell que, até final do 

século XIX, acreditava-se ser válido apenas em relação a um referencial em repouso com respeito 

ao suposto éter. Essa generalização foi possível pela modificação dos conceitos de espaço e tempo. 

Podemos dizer que Einstein ampliou, para todas as leis da Física, o princípio da relatividade de 

Galileu-Newton, que se aplicava somente às leis da Mecânica. 
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Comentários sobre o 2º postulado: 

Uma das perguntas que Einstein fazia quando jovem a seu professor, na escola, era: “como 

pareceria um feixe luminoso se você estivesse se deslocando lado a lado com ele?”. De acordo com 

a Física Clássica, o feixe estaria em repouso com respeito a este observador. Quando mais pensava 

sobre isso, mais Einstein se convencia de que alguém não poderia se deslocar junto com o feixe de 

luz. Ele chegou finalmente à conclusão de que, não importando quão rápido dois observadores 

possam se mover, um em relação ao outro, cada um deles mediria a velocidade da luz que passa por 

eles como sendo a mesma, sendo seu valor aproximadamente igual a 300.000 km/s. A referida 

velocidade de propagação da luz geralmente é representada pela letra “c”.  

Vale lembrar que a ideia de uma onda de luz estacionária ia contra o Eletromagnetismo de 

Maxwell, que prevê que a luz se propaga no vácuo com velocidade de 300.000 km/s. Estava 

instaurado o impasse que teria de esperar por um dos anos mais incríveis da história da Física para 

ser solucionado.  

Apesar de ser uma onda, a luz não necessita de um meio para se propagar. Por mais difícil 

que isso possa parecer, a luz pode propagar-se no vácuo, ou seja, na ausência de qualquer tipo de 

meio material.  

A velocidade de propagação da luz no espaço livre tem o mesmo valor para todos os 

observadores, não importando o movimento da fonte ou do observador; ou seja, a velocidade de 

propagação da luz é uma constante. Esta ideia contrariava as ideias clássicas do espaço e do tempo.  

O 2º postulado está em perfeito acordo com o 1º, uma vez que, se a velocidade da luz fosse 

“c” somente para algum referencial especial, este poderia ser identificado ou distinguido entre 

outros, por experiências envolvendo a velocidade da luz, o que estaria em contradição com o 1º 

postulado. 

Outra consequência do 2º postulado é que o valor de 300.000 km/s é um limite para as 

velocidades na natureza. Isto é, nenhuma partícula, nem sinal, pode mover-se com velocidade 

superior a “c”.  

Eu acredito que os comentários feitos acima tenham sido muito impactantes para você, 

prezado leitor. Por isso, vou tentar aclará-las para ti através de um hipotético diálogo entre Galileu e 

Einstein. O diálogo apresentado a seguir é imaginário: Galileu e Einstein viveram em épocas muito 

diferentes. Além disso, o “nosso” Galileu tem conhecimentos de Física que o verdadeiro não possuía.  

Einstein: Imagine que pudéssemos medir a velocidade do som de uma sirene de um carro de 

polícia de dentro do próprio carro quando ele estivesse parado num sinal. Que valor encontraríamos?  

 
Figura 5. Medida da velocidade do som de uma sirene de dentro do próprio carro. 
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 20. 
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Galileu: Mediríamos aproximadamente 340 m/s, pois essa é a velocidade do som no ar 

quando o ar está em repouso. 
Einstein: E o motorista de um automóvel que se afasta do carro de polícia, com uma 

velocidade 𝑣 em relação à rua? Qual o valor da velocidade do som da sirene medida por ele?  

 
Figura 6. Medida da velocidade do som de uma sirene de dentro de um automóvel que se afasta do carro de polícia. 
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 20. 
 

Galileu: Nesse caso a velocidade do som (vS) para ele seria igual à velocidade do som em 

relação ao ar (340 m/s) menos a velocidade do carro em relação à rua (v). Dizendo isso em 

linguagem matemática: vS = 340 – v. 

Einstein: E imagine agora um observador num automóvel com velocidade 𝑣 em relação à rua 

aproximando-se do carro de polícia. Qual a velocidade do som (vS) medida por ele?  

 
Figura 7. Medida da velocidade do som de uma sirene de dentro de um automóvel que se aproxima do carro de polícia. 
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 20. 
 

Galileu: Novamente podemos utilizar o mesmo raciocínio. O observador obteria um valor 

igual ao da velocidade do som em relação ao ar adicionado ao da velocidade do seu automóvel em 

relação à rua, ou seja: vS = 340 + v. 

Einstein: Realmente serão esses os valores da velocidade do som para os três referenciais 

diferentes. Como cada caso caracteriza um referencial diferente, cada observador medirá uma 

velocidade diferente para o som. As suas transformações já previam isso, e a experiência comprova 

as previsões teóricas. Mas como ficam as tuas transformações paga a propagação da luz, ou seja, de 

uma onda eletromagnética? 

Galileu: Mas qual seria a diferença? 

Einstein: No seu princípio da relatividade, que trata da relatividade das velocidades, você 

afirma que as leis da Mecânica se aplicam para todos os sistemas de referência inerciais, ou seja, 

em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante uns em relação aos outros. Será 

que isso também vale para fenômenos não mecânicos, como a propagação da luz? 

Galileu: Não vejo porque ser diferente para a luz.  

Einstein: Então, vamos imaginar um trem em movimento retilíneo com velocidade constante 

𝑣 em relação aos trilhos. Admita que existam duas fontes luminosas, F1 e F2, colocadas nas 

extremidades opostas do vagão. Que valores você encontraria para a velocidade da luz proveniente 

de cada extremo, supondo que você estivesse parado em uma estação vendo o trem se movimentar? 
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Figura 8. Medida da velocidade da luz emitida por duas fontes F1 e F2 nas extremidades opostas de um vagão em movimento 
retilíneo e uniforme.  
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 22. 
 

Galileu: Podemos proceder da mesma forma que em relação ao som, ou seja, teremos dois 

valores diferentes. Suponha que a luz da fonte F1 seja enviada no mesmo sentido do movimento do 

trem. Nesse caso, encontraremos um valor para a velocidade da luz em relação à estação (vL) igual à 

adição da velocidade da luz em relação ao éter (c) com a velocidade do trem em relação à estação 

(v). Em linguagem matemática: vL = c + v.  

 
Figura 9. Medida da velocidade da luz emitida por uma fonte F1 na extremidade esquerda de um vagão em movimento retilíneo 
e uniforme.  
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 22. 
 

Em relação ao segundo caso, vamos supor que a luz da fonte F2 fosse emitida no sentido 

oposto ao do movimento do trem. Assim, o valor encontrado para a velocidade da luz em relação à 

estação (vL) seria igual ao valor da velocidade da luz em relação ao éter menos a velocidade do trem 

em relação à estação: vL = c – v. 

 
Figura 10. Medida da velocidade da luz emitida por uma fonte F2 na extremidade direita de um vagão em movimento retilíneo e 
uniforme.  
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 22. 
 

Einstein: Se isso é possível, podemos pensar em voltar no tempo, certo? 

Galileu: Meu caro Einstein, você poderia se explicar melhor? Sua conclusão não é óbvia. 

Não estou entendendo o que você está querendo dizer.  

Einstein: Considere o primeiro caso. Sabemos que a visão é a impressão que a luz produz 

na retina, em nossos olhos. Como você mesmo concluiu, a velocidade da luz em relação à estação é 

maior do que a velocidade da luz em relação ao éter, ou seja, superior a 300.000 km/s. Se isso é 
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possível, podemos supor também que um corpo pode ter velocidade superior à da luz. Sendo assim, 

como no caso do som, a luz emitida por uma fonte poderia ser alcançada por algum corpo que 

viajasse a uma velocidade superior à da luz.  

Galileu: Não vejo nada de estranho nessa possibilidade.  

Einstein: Vamos analisar suas consequências com mais detalhes. Que fenômenos 

poderíamos observar se viajássemos a uma velocidade superior à da luz? 

Galileu: Os mesmos que observamos normalmente.  

Einstein: Tenho certeza de que isso não ocorreria. Se uma pessoa viajasse com tal 

velocidade, superior à da luz, ela veria os acontecimentos do mundo como se estivesse assistindo a 

um filme rodando ao contrário, ou seja, de trás para frente. Isso porque ela alcançaria a última 

imagem emitida antes da penúltima e assim sucessivamente; veria primeiro o final do filme para 

depois ver o começo.  

 
Figura 12. Sequência de imagens de um filme.  
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 23. 
 

Galileu: Como assim? 

Einstein: Vamos fazer uma analogia. Pense em um carro e um caminhão em uma estrada. O 

carro está atrás do caminhão, mas com velocidade superior. Nessas condições, o carro alcança o 

caminhão, certo? 

 
Figura 13. Um carro e um caminhão numa estrada.  
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 23. 
 

Galileu: Certo.  

Einstein: O carro primeiro alcança a traseira do caminhão para depois chegar à dianteira, 

correto? 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – E. I. FUCHS, D. HADJIMICHEF e 
N. T. MASSONI v. 27  n. 6, 2016 

 

 
59 

 

 
Figura 14. Um carro ultrapassando um caminhão numa estrada.  
Fonte: extraído de: Reis et al., 2012, p. 24. 
 

Galileu: Exatamente.  

Einstein: Com a luz aconteceria algo parecido, como havíamos dito antes: ao viajarmos a 

uma velocidade superior à da luz, alcançaríamos a última imagem (traseira do caminhão), depois a 

penúltima e assim sucessivamente (até atingirmos a frente).  

Galileu: Mas isso é um absurdo! Assim, eu me veria nesta sequência: velho, jovem e depois 

no útero de minha mãe.  

Einstein: Claro. Isso é um absurdo. Por isso temos de admitir que a velocidade da luz tem 

sempre o mesmo valor, independentemente da velocidade da fonte que a emitiu. Ou seja, ela é 

invariável para qualquer observador, não dependendo do seu estado de movimento.  

Galileu: Mas, se isso é verdadeiro, então as minhas transformações estão erradas.  

Einstein: Não é bem assim. Na realidade, elas precisam ser reescritas para explicar o fato de 

haver um limite superior para a velocidade de propagação de qualquer coisa. 

Galileu: Mas eu também não estou convencido dos seus argumentos. Se a velocidade da luz 

não pode ser superada, é um limite para a velocidade de qualquer coisa. Então, não podemos 

encontrar valores diferentes para a velocidade da luz. Ela será constante para qualquer referencial 

de observação.  

Einstein: Sim.  

Galileu: Então precisaremos alterar conceitos básicos da Física, como os de espaço e 

tempo. Como posso pensar em espaço e tempo de outra forma? 

As implicações desses dois postulados foram muito grandes e modificaram profundamente o 

panorama da Ciência que se fez a partir de então. O que o leitor precisa ter claro é que os fenômenos 

previstos pela Teoria da Relatividade Restrita só se tornam relevantes (e detectáveis) para 

velocidades próximas às da luz no vácuo. Como nós vivemos em um mundo em que os corpos mais 

rápidos (incluindo os celestes) são dotados de velocidades muitíssimo menores do que “c”, esses 

efeitos parecem até mesmo bizarros para nós.  

Para aceitar estas ideias é preciso abrir mão da visão de mundo clássica e intuitiva. Não 

podemos falar simplesmente em espaço e tempo como conceitos abstratos. O tempo é determinado 

por relógios e as coordenadas espaciais por réguas. E o resultado dessas determinações pode ser 

alterado pelo movimento. Uma régua ou um relógio sofrem mudanças em seu comportamento ou em 

suas propriedades quando em movimento. Ou seja, uma régua irá mudar o seu comprimento e um 

relógio o seu ritmo quando em movimento. Entretanto, essas mudanças são perceptíveis ou 

mensuráveis quando o movimento ocorre com velocidade próxima à da luz. 
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Lista de exercícios da Aula 4 
 

1) Qual a importância das equações de Maxwell? 

Maxwell conseguiu unificar com suas equações a Eletricidade, o Magnetismo e a Óptica. 
2) Qual a diferença entre um referencial inercial e um referencial não-inercial? 

Para que tenhamos um referencial inercial, a resultante das forças exercidas sobre este 

referencial deve ser nula, ou seja, o referencial não é acelerado, podendo estar em repouso 

ou em movimento uniforme em relação a outro referencial inercial. Já um referencial não 

inercial é acelerado. 

3) Como você determinaria se um referencial é inercial ou não? 

Para “descobrir” se um referencial é ou não inercial, eu utilizaria um acelerômetro. Trata-se de 

um simples pêndulo fixo no sistema de referência usado. Assim, se depois de solto o pêndulo 

se mantém na vertical é porque o referencial é inercial; caso contrário apresenta alguma 

inclinação e trata-se, portanto, de um referencial não-inercial ou acelerado. 

4) Imagine que você está num trem em movimento retilíneo e uniforme e com as janelas 

fechadas. Você sente que o trem se move, mas gostaria de evidenciar esse movimento por 

meio de um experimento. O que você poderia fazer? 

Não é possível evidenciar que o trem se move, assim como mostrou Galileu que não é 

possível evidenciar que a Terra se move. Pois se trata de um movimento uniforme e comum a 

ambos, compartilhado. 
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5) Você já deve ter ouvido isto alguma vez: “tudo é relativo, como diria Einstein!”. Mas, se 

traduzíssemos os dois postulados da teoria da relatividade restrita para a vida cotidiana, 

como seria exatamente essa frase? 

A teoria da relatividade não significa que “tudo é relativo”. Ela não significa que tudo é 

subjetivo. Einstein considerou por um curto período chamar sua criação de teoria da 

invariância, mas o nome não pegou. 

Se algo pudesse ser traduzido da teoria da Relatividade de Einstein para a vida cotidiana, 

seria exatamente o oposto do que se diz por aí. Para ele, as leis físicas são sempre iguais 

mesmo quando se modifica o ponto de vista ou o referencial. Assim, seria melhor dizer algo 

como: “Tudo é absoluto, como diria Einstein!”, pois para ele as leis da física não deveriam 

variar ao gosto do freguês.  

6) A Teoria da Relatividade Restrita conseguiu unificar quais ramos da Física? 

Além dos já unificados pelo Eletromagnetismo (Eletricidade, Magnetismo e Óptica), 

conseguiu relacionar a Mecânica com o Eletromagnetismo. 
7) Cite os postulados de Einstein, comentando suas consequências. 

As leis da Física são iguais em qualquer referencial inercial, ou seja, não existe referencial 

inercial preferencial; a luz sempre se propaga no espaço vazio com uma velocidade definida, 

que é independente do estado de movimento do corpo emissor. O primeiro postulado está 

associado diretamente às leis da Mecânica, Termodinâmica, Óptica e do Eletromagnetismo, 

ou seja, é uma generalização do princípio da Relatividade galileana e de Newton que se 

aplicava apenas à Mecânica. Esta generalização de várias leis somente foi possível graças à 

modificação dos conceitos de espaço e tempo. O segundo postulado trouxe, entre algumas 

consequências, a de que nenhuma partícula pode se deslocar com velocidade superior à da 

luz.  
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Aula 5 

O objetivo do quinto encontro é introduzir a noção relativística de dilatação temporal. Em 

nossa proposta começamos por discutir o conceito de simultaneidade e de observador na TRR. 

Sugere-se fazer uso do texto de apoio que é apresentado na sequência e da lista de 

exercícios que aparece ao final. 

 

 

 

Tópico: Relatividade da simultaneidade, refinamento do conceito de observador e dilatação do 
tempo. 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

  

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Articular a TRR e como ela tornou os conceitos de tempo e simultaneidade como sendo 

“relativos”; 

• Construir o conceito de “observador” na relatividade; 

• Descrever situações em que um relógio que se move muito rápido parece funcionar mais 

lentamente quando visto por um observador que não se move junto com ele;  

• Intuir o significado de dilatação temporal; 

• Deduzir a equação da dilatação do tempo usando o teorema de Pitágoras;  

• Refletir sobre o quanto a TRR mostra-se anti-intuitiva e como os conceitos vão se 

transformando diante de inovações teóricas, o que torna a Ciência um empreendimento 

dinâmico.  

Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 5. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: inicia-se propondo um experimento mental que evidencia que dois eventos 

que são simultâneos em um sistema de referência inercial não são, necessariamente, simultâneos 

em outro sistema de referência inercial que se move em relação ao primeiro. 

Desenvolvimento: utiliza-se um PowerPoint com um resumo do conteúdo do texto de apoio da 

Aula 5 e faz-se uma exposição dialogada para trabalhar os conceitos, visando introduzir com cuidado 

a noção de “dilatação do tempo” (por ela ser anti-intuitiva). Buscaremos interação buscando detectar 

dificuldades de compreensão dos alunos.   

  

PLANO DE AULA 5 
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Fechamento: a aula encerrará com os alunos respondendo às questões conceituais constantes 

da lista de exercícios, em duplas para incitar a interação social. As respostas são entregues ao 

professor para fins de correção e os alunos recebem uma cópia do Texto de Apoio da Aula 6 para 

realizarem a tarefa de leitura prévia.  

 

 
 

 

Texto de Apoio da Aula 5 
 

A RELATIVIDADE DA SIMULTANEIDADE 

 

Para abordar este conceito, começamos com um experimento mental. Considere uma fonte 
luminosa bem no centro do compartimento de uma nave espacial. Quando a fonte é ligada, a luz 
espalha-se em todas as direções com velocidade igual a “c”, velocidade esta já discutida em aulas 
anteriores. Como ela se encontra equidistante das extremidades frontal e traseira do compartimento, 
um observador que esteja dentro dele constatará que a luz alcança a extremidade frontal no mesmo 
instante em que chega na traseira. Isso ocorre se a nave espacial se encontra em repouso ou 
movendo-se com uma velocidade constante. Os eventos7 definidos pela chegada da luz a cada uma 
das extremidades opostas ocorrem simultaneamente para este observador no interior da nave 
espacial, como mostra a Figura 1.  

 
Figura 1. Do ponto de vista do observador que viaja no interior da nave, a luz da fonte viaja distâncias iguais até as duas 
extremidades do compartimento e, portanto, chega nelas simultaneamente. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 599. 
 

Mas e quanto a um observador que eventualmente se encontre fora da nave e que observa 

os dois eventos de outro sistema de referência, um planeta, digamos, que não se mova junto com a 

nave? Para este observador, esses mesmos eventos não são simultâneos. Quando a luz se propagar 

a partir da fonte, este observador observará a nave mover-se para frente, de modo que a traseira do 

compartimento se moverá em direção ao feixe luminoso, enquanto a frente o fará em sentido oposto. 

O feixe direcionado para trás do compartimento, portanto, percorrerá uma distância mais curta do que 

o feixe que segue para frente. Uma vez que os valores das velocidades da luz em ambos os sentidos 

são os mesmos, o observador externo observará o evento da luz chegando à traseira acontecer antes 

do evento de chegada da luz à frente do compartimento (Figura 2). Um pouco mais de raciocínio 

mostrará que um observador em outra nave espacial que se move em sentido oposto observará que 

a luz chega primeiro à frente do compartimento.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Evento: algo que ocorre em um ponto do espaço e em um determinado instante de tempo. 
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Figura 2. A chegada da luz às extremidades frontal e traseira do compartimento não constituem dois eventos simultâneos do 
ponto de vista de um observador em outro sistema de referência. Por causa do movimento da nave, a luz que se dirige para a 
traseira do compartimento não precisa se deslocar tanto e acaba chegando à extremidade antes do que a luz que se dirige 
para a extremidade frontal. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 599. 
 

Dois eventos que são simultâneos em um sistema de referência não necessariamente são 

simultâneos em outro sistema que se move em relação ao primeiro. 

Essa não simultaneidade de eventos em um sistema de referência quando eles são 

simultâneos em outro sistema de referência é um resultado puramente relativístico, isto é, uma 

consequência de que a luz sempre se propaga com a mesma velocidade para todos os observadores 

como prevê o 2º Postulado de Einstein.  

Vejamos mais um exemplo simples. Consideremos o trem de Einstein (experiência de 

pensamento) que se desloca com velocidade relativística constante 𝑣 (velocidade próxima à da luz), 

com um observador S’ que se encontra exatamente no meio do trem, e outro observador S que se 

encontra no solo, e que estão se cruzando exatamente quando os raios ocorrem. Consideremos que 

os dois raios atinjam as posições frontal e traseira do trem, do ponto de vista do observador S, ao 

mesmo tempo8 (ver Figura 3).  

 
Figura 3. Dois raios atingem as posições frontal e traseira de um trem que se desloca com velocidade relativística e constante 
𝑣. Do ponto de vista do observador S, que se encontra no solo, os dois raios são simultâneos.  
Fonte: extraído de: Wolff; Mors, 2005, p. 26. 
 

Diz-se que os eventos serão simultâneos para o observador S, pois as duas frentes de onda 

de luz irão atingi-lo ao mesmo tempo. Já para o observador que está no referencial no interior do trem 

(referencial S’) os eventos não serão simultâneos, ou seja, ele verá primeiro a frente de onda que 

atinge a frente, pois é neste sentido que se desloca o trem, e depois verá a frente de onda que atinge 

a traseira.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Acesse o endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=ZrAJN6tvHMs (acessado em abril/2016) para enriquecer a 
tua compreensão sobre o exemplo do trem de Einstein. 
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Figura 4. Representação das frentes de onda da luz originadas pelos raios que atingiram as posições frontal e traseira do trem. 
A frente de onda da frente atinge o observador S’ antes da fonte de onda de trás. 
Fonte: extraído de: Wolff; Mors, 2005, p. 26. 
 

 
Figura 5. Frentes de onda da luz originadas pelos raios que atingiram as posições frontal e traseira do trem. Elas atingem o 
observador S ao mesmo tempo. 
Fonte: extraído de: Wolff; Mors, 2005, p. 26. 
 

Isto está de acordo com o princípio da invariância da velocidade da luz, ou seja, para 

qualquer que seja o observador inercial, ambos os pulsos se movem com a mesma velocidade “c”. 

Logo, S’ é levado a concluir que o raio produzido na frente do trem foi emitido primeiro do que o outro, 

ou seja, para este observador os raios não são simultâneos.  

Podemos, então, propor a seguinte questão: quem está com a razão, o observador S ou o 

observador S’? Ambos estão corretos; embora pareça estranho, não existe uma única resposta para 

tal questão. A simultaneidade é uma noção relativa e não absoluta.  

Se a velocidade da luz fosse infinita em qualquer referencial, os dois eventos seriam 

simultâneos para os dois observadores. Mas, como a velocidade da luz é igual em todas as direções 

em qualquer referencial inercial, os dois eventos que são simultâneos em um referencial não serão 

necessariamente simultâneos em outro referencial.  

 

 
REFINANDO O CONCEITO DE OBSERVADOR 

 

A partir de agora, quando falarmos em “observador” em relatividade, estaremos 

implicitamente nos referindo a um sistema de coordenadas inercial com uma pessoa parada na 

origem desse sistema de coordenadas e com seu próprio cronômetro, que será uma espécie de 

“observador-mor”, ajudado por um número muito grande de “observadores-ajudantes”, cada um deles 

fixo em cada posição dos eixos x, y e z, dotados de seu próprio cronômetro preciso. 
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Figura 6. Sistema de coordenadas inercial formado por uma rede de réguas com um relógio em cada vértice. Todos os relógios 
são sincronizados a partir de um relógio de referência. As três dimensões espaciais são as posições dos relógios.  
Fonte: extraído de: Tipler; Llewellyn, 2001, p. 14.  
 

Mas não adiantará sincronizar os relógios com o relógio usado pelo “observador-mor” na 

origem quando eles estão todos em repouso relativo com este, e só então movê-los para suas 

posições no sistema de coordenadas, porque não saberemos de antemão se a movimentação dos 

relógios não afetará seus andamentos e, então, não podemos supô-lo previamente. Uma maneira 

adequada de fazer a sincronização é colocar cada um dos relógios na sua posição definitiva no 

sistema de coordenadas e depois sincronizá-los por meio de sinais.  

Por exemplo, considere a sincronização de um certo relógio B, localizado a uma distância L 

da origem do sistema de coordenadas, ou seja, do “observador-mor”. Esta distância pode ser medida 

previamente sem nenhum problema. Combinamos, então, que o relógio na origem do sistema, que 

chamaremos de A, será acionado no mesmo momento em que um raio de luz é emitido a partir desta 

posição. Quando este sinal luminoso atingir o relógio B, o “observador-ajudante” nesta posição 

acertará seu relógio para L/c. Este procedimento pode ser realizado para todos os outros relógios 

auxiliares e, assim, todos ficarão sincronizados corretamente com o relógio A usado pelo 

“observador-mor”. 

Esse conjunto de “observadores-ajudantes”, adequadamente sincronizados com o relógio do 

“observador-mor”, é que constitui efetivamente um “observador” em Relatividade Especial. Assim, 

quando dissermos que dois acontecimentos são simultâneos para um dado “observador” queremos 

dizer mais precisamente o seguinte: os dois “observadores-ajudantes” mais próximos dos eventos, 

usando seus próprios relógios, registraram iguais tempos de ocorrência para os acontecimentos.  
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A DILATAÇÃO DO TEMPO 

 

Novamente faremos uso de um experimento mental. Imagine um carrinho que se desloca 

com velocidade 𝑣, constante em relação ao solo (Figura 7). Nesse carrinho há uma fonte de pulsos 

luminosos (por exemplo, uma lâmpada) e um espelho. Uma pessoa dentro do carrinho mede com um 

relógio o intervalo de tempo entre a emissão de um pulso de luz (evento 1) e o retorno desse pulso 

(evento 2) após a reflexão no espelho.  Os dois eventos (emissão e retorno do pulso luminoso) 

ocorrem no mesmo local e são medidos com auxílio de um único relógio. 

 
Figura 7. Pulso luminoso indo ao espelho e voltando à lâmpada, observado no referencial do carrinho. Em relação a esse 
observador, o chão se desloca para a esquerda.  
Fonte: extraído de: Carron; Guimarães, 2002, p. 685. 
 

Esse intervalo de tempo (Δt0), medido no referencial do carrinho, é o tempo que a luz leva 

para ir da lâmpada ao espelho e voltar à lâmpada e é dado por: 

∆𝑡! =
!!
!

   (Eq. 1) 

em que “d” é a distância da lâmpada ao espelho e “c” é a velocidade da luz.  

Cabe, novamente, perguntarmo-nos: como esses dois eventos são observados9 por uma 

pessoa que está fora do carrinho, ou seja, parada no solo enquanto o carro passa por ela10? 

 
Figura 8. Pulso luminoso indo ao espelho e voltando à lâmpada, observado por uma pessoa parada no solo vendo o carro 
passar. Os dois eventos ocorrem em locais diferentes, P1 e P2, e são necessários dois relógios sincronizados para medir o 
intervalo de tempo entre eles.   
Fonte: extraído de: Carron; Guimarães, 2002, p. 686. 
 

Observe, na Figura 8, que: 

→ Para medir o intervalo de tempo entre a emissão e o retorno do pulso, a pessoa precisa de 

dois relógios sincronizados, um para cada evento.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Veremos, mais tarde, que “observar” não é a mesma coisa que “ver”.  
10 Veremos, mais tarde, que essa pessoa observará contraídas as dimensões do carrinho que estejam na direção de seu 
movimento.  
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→ O percurso efetuado pela luz (2L, mostrado na Figura 8) é maior do que 2d (mostrado na 

Figura 7).  

Contudo, como a velocidade da luz é a mesma em qualquer dos referenciais (pelo 2º 

Postulado de Einstein), o intervalo de tempo entre os dois eventos (Δt) medido pela pessoa fora do 

carrinho é dado por:  

∆𝑡 = !!
!

    (Eq. 2) 

Comparando Δt com Δt0, obtemos Δt > Δt0. Essa análise nos permite concluir que o relógio em 

movimento funciona mais lentamente que o relógio em repouso.  

Para estabelecer a relação entre os dois intervalos de tempo (Δt e Δt0), vamos considerar a 

Figura 9, que representa a trajetória da luz emitida pela lâmpada, quando observada pela pessoa 

dentro do carrinho e quando observada por uma pessoa fora do referencial do carrinho, parada em 

relação ao solo enquanto o carro passa por ela.  

 
Figura 9. Trajetória da luz emitida pela lâmpada, quando observada pela pessoa dentro do carro e quando observada por uma 
pessoa fora do carro, parada em relação ao solo enquanto o carro passa por ela.   
Fonte: extraído de: Carron; Guimarães, 2002, p. 686. 
 

De acordo com o Teorema de Pitágoras, temos: 

𝑎! = 𝑏! + 𝑐! → 𝐿! = 𝑑! + !∙∆!
!

!
 → 𝐿! = 𝑑! + !!∙(∆!)!

!
 →  

𝐿 = 𝑑! + !!∙ ∆! !

!
 (Eq. 3) 

Dividindo, agora, a equação (2) pela (1), obtemos: 

∆!
∆!!

=
!!
!
!!
!

 → ∆!
∆!!

= !
!
 (Eq. 4) 

Substituindo (3) em (4) e lembrando que d = (c.Δt0)/2, obtemos: 

∆!
∆!!

=
!!!!

!∙∆!!
!

!
 → ∆!

∆!!
=

!!!!
!∙∆!!
!

!∙∆!!
!

 → ∆!
!

∆!!!
= !!∙∆!!!

!
+ !!∙∆!!

!
∙ !
!!∙∆!!!

 → 

∆!!

∆!!!
= 1 + !!∙∆!!

!!∙∆!!!
 → ∆!

!

∆!!!
∙ 1 − !!

!!
= 1 → ∆!

∆!!
∙ 1 − !!

!!
= 1 → ∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 

Nessa última expressão, Δt0 representa o intervalo de tempo medido pelo observador em 

repouso no interior do carrinho (tempo próprio) e Δt representa o intervalo de tempo medido pelo 

observador fora do carrinho, que se desloca em movimento uniforme em relação ao solo (tempo 

dilatado). 

De acordo com essa expressão, podemos concluir que: 
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→ se a velocidade (v) com que o carrinho se move for muito menor do que a velocidade da 

luz (v << c), os intervalos de tempo Δt e Δt0 serão praticamente iguais (isso significa que, para as 

velocidades do nosso cotidiano, os efeitos relativísticos são desprezíveis). 

→ no entanto, à medida que a velocidade (v) do carrinho aproxima-se da velocidade da luz, 

os efeitos relativísticos tornam-se cada vez mais acentuados, ou seja, Δt fica cada vez maior que Δt0. 

A isto chama-se na Teoria da Relatividade de “dilatação temporal” ou “dilatação do tempo”. 
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Lista de exercícios da Aula 5 
 

1) Suponha que o observador de pé sobre o planeta da Figura 2 do texto de apoio veja um par 

de centelhas incidindo simultaneamente nas extremidades frontal e traseira do compartimento 

de uma nave espacial altamente veloz. As centelhas serão simultâneas para um observador 

situado no meio do compartimento? (Estamos considerando aqui que um observador pode 

detectar quaisquer ligeiras diferenças nos tempos que a luz leva para se deslocar das 

extremidades até o meio do compartimento). 

Não; um observador no meio do compartimento verá antes a centelha que atinge a 

extremidade frontal do compartimento do que a que atinge a extremidade oposta.  
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2) Nosso senso comum é de que se dois acontecimentos são simultâneos em um referencial 

inercial, em qualquer outro referencial inercial estes mesmos acontecimentos também serão 

simultâneos. Mas isto está em desacordo com a Relatividade Especial. Por que 

acontecimentos simultâneos em um referencial inercial não serão necessariamente 

simultâneos em outro referencial inercial? Isto é consequência de qual postulado? 

Devido à invariância da velocidade da luz, ou seja, a luz propaga-se em todas as direções 

com a mesma velocidade em qualquer referencial inercial. Se a luz tivesse velocidade infinita, 

aí teríamos simultaneidade de eventos em qualquer referencial inercial.  

 

3) Se um evento A ocorre antes de um evento B em um referencial inercial, é possível que em 

outro referencial inercial o evento B ocorra antes do evento A? 

Sim, desde que esses eventos não ocorram no mesmo lugar do espaço. Caso dois eventos 

ocorram em um mesmo lugar não é possível uma inversão de sua ordem cronológica, ou 

seja, não é possível que o evento B ocorra antes do evento A em qualquer outro referencial. 

Se os eventos não ocorrerem no mesmo local do espaço, poderemos ter uma inversão de 

observação desses eventos. Na figura abaixo o observador S1, que se encontra no interior do 

trem que se desloca com uma velocidade V1 para a direita, irá observar primeiro a ocorrência 

do evento B e, após, a do evento A. 

 

 

 
Já na figura abaixo o observador S2, que se encontra no interior do trem que se desloca com 

uma velocidade V2 para a esquerda, irá observar primeiro a ocorrência do evento A e, após, a 

do evento B.  
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Assim, podemos concluir que o observador S0, nas duas situações, vê os dois eventos 

simultaneamente, e os observadores S1 e S2 verão os eventos em ordem cronológica inversa. 

Para as duas situações, consideramos V1 e V2 iguais em módulo. 

4) Consideremos que uma pessoa esteja viajando em uma nave com velocidade constante de 

60% da velocidade da luz, em relação à Terra, e verifica que um determinado processo 

dentro da nave leva, para sua ocorrência, um intervalo de tempo de 1 minuto. Para um 

observador que ficou em um referencial em repouso em relação à Terra, qual será o intervalo 

de tempo para a ocorrência do mesmo processo? 

∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 → ∆𝑡 = !"

!! !,!! !

!!

 → ∆𝑡 = !"

!!!,!"!
!

!!

 → ∆𝑡 = !"
!,!"

 → ∆𝑡 = !"
!,!

 → 

∆𝑡 = 75𝑠  

5) O efeito do movimento sobre o tempo já foi bastante usado em filmes de ficção científica, 

como em O Planeta dos Macacos, em que a tripulação de uma nave espacial fica em missão 

durante três anos, medido no relógio da nave. Quando ela regressa à Terra, verifica que aqui 

se passaram cinquenta anos! Calcule, para esta situação, a velocidade da nave. 

∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 → 50 = !

!!!
!

!!

 → 1 − !!

!!

!

= !
!"

!
 → 1 − !!

!!
= !

!"##
 →  

!!

!!
= 1 − !

!"##
 → !

!

!!
= !"##!!

!"##
 → 𝑣 = !"#$!!

!"##
 → 𝑣 = !"#$

!"
∙ 𝑐 → 𝑣 = 0,998𝑐 

  



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – E. I. FUCHS, D. HADJIMICHEF e 
N. T. MASSONI v. 27  n. 6, 2016 

 

 
72 

 

6) José encontra-se em um referencial S’ em movimento em relação a outro referencial S, onde 

está Carlos. José realiza uma experiência, em S’, e mede sua duração tJosé (tempo próprio). 

Carlos, de S, vê a experiência durar tCarlos (tempo dilatado). Foi constatado que tCarlos = 2 tJosé. 

Com este resultado, estime a velocidade relativa entre os referenciais. 

∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 → 2 ∙ 𝑡!"#é =
!!"#é

!!!
!

!!

 → 1 − !!

!!

!

= !
!

!
 → 1 − !!

!!
= !

!
 → 

!!

!!
= 1 − !

!
 → 𝑣 = !!!

!
 → 𝑣 = !

!
∙ 𝑐 → 𝑣 ≅ 0,87𝑐 

7) Uma espaçonave viaja com velocidade v = 0,80.c. Supondo que se possa desprezar os 

tempos de aceleração e desaceleração da nave durante uma jornada de ida e volta que leva 

12 anos, medidos por um astronauta a bordo, pode-se afirmar que um observador que 

permaneceu na Terra terá envelhecido, em anos:  

∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 → ∆𝑡 = !"

!! !,!! !

!!

 → ∆𝑡 = !"

!!!,!"!
!

!!

 → ∆𝑡 = !"
!,!

 → ∆𝑡 = 20  𝑎𝑛𝑜𝑠 

8) Desejamos fazer uma viagem, de ida e volta, viajando em uma espaçonave com velocidade 

constante em linha reta, durante seis meses e, então, retornar com a mesma velocidade. 

Desejamos, além disso, ao retornar, encontrar a Terra como ela será 1000 anos depois, 

contado do início da viagem. Determine: 

a) Com que velocidade devemos viajar? 

∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 → 1000 = !,!

!!!
!

!!

 → 1 − !!

!!
= !,!

!"""
 → 1 − !!

!!

!

= !
!"""

!
 → 

1 − !!

!!
= !

!∙!"!
 → !

!

!!
= 1 − !

!∙!"!
 → !

!

!!
= !∙!"!!!

!∙!"!
 → 𝑣 = !""""""

!∙!"!
∙ 𝑐! →  

𝑣 ≅ 0,999999875  𝑐  

b) Importa, ou não, que a viagem se faça em linha reta ou em círculo? 

Se a viagem for realizada em círculos, a espaçonave deixará de ser um referencial inercial e 

passará a ser um referencial não inercial, mesmo que permaneça se deslocando com 

velocidade constante. Então, este fenômeno não poderá ser descrito pela Relatividade 

Especial.   
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Aula 6 

O objetivo do sexto encontro é importante porque discute a noção de contração temporal que 

é um efeito dos postulados da TRR. Sugere-se utilizar o Texto de Apoio que é apresentado na 

sequência do Plano de Aula e a lista de exercícios que aparece ao final. 

Mas é importante incentivar a fala dos alunos durante a exposição para que contrastem suas 

crenças prévias e consigam alcançar uma nova visão de mundo, como propõe Thomas Kuhn. 

 

 

 
 

Tópico: O espaço-tempo, o paradoxo dos gêmeos e a contração do comprimento. 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Reconhecer situações em que dois observadores compartilham a mesma região do espaço-

tempo; 

• Examinar o paradoxo dos gêmeos e perceber que o problema não é simétrico; 

• Intuir que o comprimento de um objeto, quando se desloca com velocidade próxima à da luz, é 

menor do que quando se encontra em repouso; 

• Reconhecer a contração do comprimento, e que ela ocorre apenas na direção do movimento; 

• Estimar que a contração do comprimento decorre do postulado da TRR. 

Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 6. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: iniciar propondo novamente um experimento mental para abordar o paradoxo 

dos gêmeos e para mostrar que a situação não é simétrica: enquanto um gêmeo permanece em um 

único referencial inercial (Terra), o outro muda de sistema de referência (nave em viagem). 

Desenvolvimento: explanar, gradualmente, com auxílio de resumos do texto em PowerPoint e 

incentivar que os alunos respondam questões, que serão propostas para serem discutidas em grande 

grupo, para trabalhar os conceitos estudados. As expressões matemáticas que compõem o Texto de 

Apoio da Aula 6 podem ser deduzidas, passo a passo no quadro, para que os alunos acompanhem. 

Fechamento: no final os alunos respondem às questões propostas na Lista de Exercícios e 

recebem uma cópia impressa (ou disponibilizada em meio eletrônico) do Texto de Apoio da Aula 7 e 

são solicitados a fazer a tarefa de leitura prévia. 

 

PLANO DE AULA 6 
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Texto de Apoio da Aula 6 
 

 
O ESPAÇO-TEMPO 

 

Comecemos imaginando dois observadores lado a lado, em repouso um em relação ao outro, 

compartilham de um mesmo sistema de referência inercial. Ambos concordam em suas medições 

do espaço e dos intervalos de tempo entre eventos dados, portanto dizemos que eles compartilham 

a mesma região do espaço-tempo.  

Entretanto, se existir movimento relativo entre eles, os observadores passam a não 

concordar em suas medições do espaço e do tempo porque cada observador se encontrará em 
uma diferente região do espaço-tempo. Para valores comuns de velocidade, as diferenças entre 

suas medidas são imperceptíveis, mas para valores de velocidades muito grandes – próximos ao da 

luz, as assim denominadas velocidades relativísticas – as diferenças tornam-se apreciáveis. As 

medidas diferem de tal maneira que cada observador sempre obterá a mesma razão entre o 

espaço e o tempo para a luz; quanto maior for a distância espacial medida, maior será o intervalo de 

tempo medido. Esta razão constante entre espaço e tempo para a luz, que é “c”, é o fator 

unificador entre diferentes regiões do espaço-tempo e constitui a essência do segundo postulado 

de Einstein. 

 

 

O PARADOXO DOS GÊMEOS 

 

O francês Paul Langevin (1872-1946) criou uma outra situação imaginária cujos 

personagens eram dois gêmeos, que aqui chamaremos de Tiago e João. Tiago permanecia na 

Terra e João partiria em viagem em um veículo espacial com velocidade muito alta, próxima à 

velocidade da luz. No reencontro, ambos teriam idades diferentes, estando mais velho Tiago, o 

gêmeo que permaneceu na Terra.  
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Figura 1. Representação da situação em que o gêmeo viajante (João) não envelhece tão rápido quanto o gêmeo que fica em 
casa (Tiago). 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 605. 
 

Para entender esse experimento de pensamento, temos de analisar a trajetória de cada um 

dos gêmeos no espaço-tempo. Mas antes é preciso ter em mente que: 

1º) Pelo fato de João viajar com velocidade muito alta, deve-se considerar os efeitos 

relativísticos sobre o tempo; 

2º) O paradoxo decorre do fato de, à primeira vista, haver simetria de ponto de vista: para 

Tiago e para João. Isso porque, na perspectiva de João (o irmão do veículo espacial), é Tiago (o 

irmão na Terra) que se desloca rapidamente em sentido contrário.  

Seguindo um raciocínio físico, podemos questionar: se o movimento é relativo, então, do 

ponto de vista de João (o gêmeo viajante), foi seu irmão Tiago, na Terra, quem se deslocou em alta 

velocidade. Dessa forma, Tiago é quem ficaria mais jovem? 

Parece haver uma simetria de movimento entre o gêmeo que viajou (João) e seu irmão 
na Terra (Tiago). Mas isso não é verdade! João parte da Terra (referencial 1) e começa a viajar 

em alta velocidade (referencial 2). Em seguida, para e retorna em sentido contrário (referencial 3) 

para finalmente reencontrar Tiago. Tiago permanece o tempo todo na Terra (referencial 1 apenas). 

Não há simetria entre os dois!  

Vamos explicar de outra maneira. Tiago está na Terra; então podemos considerar que Tiago 

encontra-se num referencial inercial. Já João, o gêmeo viajante, está no veículo espacial, que não 

pode ser considerado um referencial inercial, pois, para atingir a velocidade muito alta, e para 

mudar o sentido do movimento, o veículo espacial tem de ser acelerado e desacelerado. Não temos 
paradoxo, já que não estamos comparando observações a partir de dois referenciais inerciais 

distintos.  

O problema não é, pois, simétrico. Assim, quando se reencontram, Tiago (o gêmeo que 

ficou na Terra) e João (o gêmeo viajante) não terão que ter a mesma idade, já que Tiago (o gêmeo 

que ficou na Terra) permaneceu em um referencial inercial, enquanto que João (o gêmeo viajante) 

sofreu grandes acelerações.  

 

 

A VIAGEM DO GÊMEO 

 

Para enriquecer a aprendizagem, vamos analisar o paradoxo dos gêmeos sob outra 

perspectiva. Primeiro, consideremos uma nave espacial pairando em repouso com respeito à Terra. 

Suponha que a nave envie breves flashes luminosos para o planeta a intervalos de tempo regulares 

(Figura 2). Decorrerá algum tempo antes que os flashes cheguem ao planeta, da mesma forma que a 

luz solar leva cerca de 8 minutos para alcançar a Terra. Os flashes luminosos chegarão ao receptor 

sobre o planeta com velocidade de valor igual a “c”. Como não existe movimento relativo entre o 

emissor e o receptor, sucessivos flashes serão captados com a mesma frequência com a qual são 

regularmente emitidos. Por exemplo, se um flash é emitido da nave a cada 6 minutos, após certo 
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tempo de retardo eles passarão a ser captados pelo receptor a cada 6 minutos. Sem haver qualquer 

movimento envolvido, nada existe de incomum nisto. 

 
Figura 2. Quando nenhum movimento está envolvido, os flashes luminosos são recebidos com a mesma frequência com que 
são emitidos pela nave espacial. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 605. 
 

Quando há movimento envolvido, a situação é completamente diferente. É importante notar 

que a velocidade de propagação dos flashes ainda será “c” (dado que esta é a maior velocidade que 

pode existir), não importando como a nave ou o receptor possam estar se movendo. Quão 

frequentemente os flashes são vistos, no entanto, depende muito do movimento relativo envolvido. 

Quando a nave se desloca em direção ao receptor, este capta os flashes mais frequentemente. Isso 

acontece não apenas porque o tempo é alterado devido ao movimento, mas principalmente porque 

cada flash sucessivo tem uma distância menor para percorrer quando a nave está se aproximando do 

receptor. Se a espaçonave emitir um flash a cada 6 minutos, os flashes serão vistos a intervalos de 

tempo menores do que este. Suponha que a nave esteja viajando rápido o bastante para que os 

flashes sejam captados com frequência duas vezes maior. Então eles estarão sendo vistos a 

intervalos de 3 minutos (Figura 3).  

 
Figura 3. Quando o emissor se move em direção ao receptor, os flashes são captados mais frequentemente. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 607.  
 

Se a nave estiver se afastando do receptor com a mesma velocidade anterior, ainda emitindo 

flashes a intervalos de 6 minutos, esses flashes serão captados pelo receptor com a metade da 

frequência de emissão, ou seja, a intervalos de 12 minutos (Figura 4). Isso se deve principalmente a 

que cada flash sucessivo tem uma distância maior a percorrer quando a nave está se afastando do 

receptor.  
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Figura 4. Quando o emissor se move afastando-se do receptor, os flashes são captados mais espaçadamente no tempo, e 
registrados menos frequentemente. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 607. 
 

O efeito resultante da ação de afastamento em relação ao receptor é exatamente o oposto 

daquele resultante da ação de aproximação. Assim, se os flashes são captados duas vezes mais 

frequentemente quando a espaçonave está se aproximando (flashes emitidos a intervalos de 6 

minutos são recebidos a cada 3 minutos), eles são recebidos duas vezes menos frequentemente 

quando a nave está se afastando (flashes emitidos a intervalos de 6 minutos são recebidos a cada 12 

minutos).  

Isso significa que se dois eventos são separados no tempo por 6 minutos de acordo com o 

relógio da espaçonave, eles serão vistos como estando separados no tempo por 12 minutos quando 

a espaçonave estiver se afastando, e por somente 3 minutos quando ela estiver se aproximando por 

um relógio, por exemplo, colocado na Terra.  

Vamos aplicar essa duplicação dos intervalos entre os flashes, e sua redução pela metade, 

aos gêmeos. Suponha que o gêmeo viajante se afaste do outro gêmeo em alta velocidade por 1 hora, 

então rapidamente faça a curva e retorne durante 1 hora com a mesma velocidade com que se 

afastou. Siga esta linha raciocínio com a ajuda da Figura 5. O gêmeo viajante faz a viagem de ida e 

volta em 2 horas, de acordo com todos os relógios existentes a bordo da espaçonave. Entretanto, 

essa viagem não será registrada com duração de 2 horas a partir do sistema de referência da Terra. 

Podemos ver isso com a ajuda dos flashes do relógio de luz da nave.  

 
Figura 5. A espaçonave emite flashes a cada 6 minutos, durante uma viagem de duas horas. Durante a primeira hora, ela se 
afasta da Terra. Durante a segunda hora, ela se aproxima. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 607. 
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Quando a nave está se afastando da Terra, ela emite um flash de luz a cada 6 minutos. 

Esses flashes são recebidos na Terra a cada 12 minutos. Durante a hora na qual a nave está se 

afastando da Terra, são emitidos um total de 10 flashes (após o “sinal de partida”). Se a nave partiu 

da Terra ao meio-dia, os relógios a bordo marcarão 1h da tarde quando o décimo flash é emitido. Que 

tempo marcará na Terra quando este décimo flash chegar lá? A resposta é 2h da tarde. Por quê? 

Porque o tempo que leva para a Terra receber dez flashes separados por intervalos de 12 minutos é 

10 multiplicado por 12 minutos, ou seja, 120 minutos (= 2 horas).  

Suponha que a espaçonave é capaz de fazer a curva em um intervalo de tempo tão curto que 

seja desprezível, e retorne à Terra com a mesma velocidade da ida. Durante a hora que dura o 

retorno, ela emite mais dez flashes a intervalos de 6 minutos. Esses flashes são recebidos na Terra a 

cada 3 minutos, de modo que os dez flashes chegam durante 30 minutos. Um relógio na Terra 

marcará 2h30min da tarde quando a espaçonave completar sua viagem de ida e volta em suas duas 

horas. Vemos que o gêmeo que ficou na Terra envelheceu meia hora a mais do que o que viajou na 

espaçonave! 

 
Figura 6. Uma viagem que leva 2h no sistema de referência da espaçonave, é feita em 2h30min de acordo com o sistema de 
referência da Terra. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 608. 
 

O resultado é o mesmo a partir de qualquer dos dois sistemas de referência!  

Considere a mesma viagem novamente, apenas desta vez com os flashes sendo emitidos da 

Terra a intervalos regularmente espaçados de 6 minutos, no tempo da Terra. A partir do sistema de 

referência da nave que se afasta, esses flashes são recebidos a intervalos de 12 minutos (Figura 7a). 

Isso significa que cinco flashes são captados pela espaçonave durante aquela hora em que está se 

afastando da Terra. Durante a hora em que ela está se aproximando, os flashes luminosos são 

captados a intervalos de 3 minutos (Figura 7b), de maneira que serão recebidos 20 flashes.  
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Figura 7. Os flashes enviados da Terra a intervalos de 6 minutos são recebidos na nave a intervalos de 12 minutos quando a 
nave está se afastando, e a intervalos de 3 minutos quando ela está se aproximando. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 608. 
  

Portanto vemos que a espaçonave recebe um total de 25 flashes durante sua viagem de ida e 

volta em duas horas. De acordo com os relógios da Terra, no entanto, o tempo gasto para emitir os 

25 flashes a intervalos de 6 minutos é 25 multiplicado por 6 minutos, ou 150 minutos (= 2h30min). 

Isso é mostrado na Figura 8. 

 
Figura 8. Um intervalo de tempo de 2,5 h na Terra é registrado como durando 2 h no sistema de referência da espaçonave. 
Fonte: extraído de: Hewitt, 2002, p. 609. 
 

Portanto ambos os gêmeos concordam com os mesmos resultados, não havendo qualquer 

disputa sobre qual deles envelheceu mais. Enquanto o gêmeo que ficou na Terra manteve-se em um 

único sistema de referência, o gêmeo viajante usou dois sistemas de referência diferentes, separados 

pela aceleração da espaçonave durante a curva que teve que fazer para retornar. A espaçonave, 

com efeito, experimentou duas regiões diferentes do espaço-tempo, enquanto a Terra 
experimentou uma única região do espaço-tempo, ainda que diferente daqueles mencionados 

antes. Os gêmeos podem se encontrar novamente no mesmo lugar do espaço somente à custa do 

tempo.  
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CONTRAÇÃO DO COMPRIMENTO 

 

Novamente faremos uso de um experimento mental. Vamos utilizar o mesmo exemplo do 

vagão de trem que se move com velocidade 𝑣, constante em relação ao solo, para comparar medidas 

do comprimento do vagão feitas por diferentes observadores. 

 
Figura 9. Vagão de trem que se move com velocidade constante 𝑣 em relação ao solo. Um observador dentro do carro mede o 
intervalo de tempo que um ponto P do solo, com velocidade −𝑣 em relação a ele, leva para percorrer a distância L0. 
Fonte: extraído de: Carron; Guimarães, 2002, p. 687. 
 

Dentro do vagão o observador mede seu comprimento com uma trena. O valor obtido (L0) é 

uma medida própria, pois, em relação ao observador, o vagão está parado. O observador também 

poderia usar como referência um ponto do solo, que se movimenta em relação a ele com velocidade 

−𝑣, e medir o intervalo de tempo que esse ponto leva para percorrer a distância L0. Ele precisaria 

utilizar dois relógios sincronizados, e o valor obtido, Δt, não seria um intervalo de tempo próprio, 

pois os dois eventos ocorrem em locais distintos!  

Assim, podemos escrever: 

𝐿! = 𝑣 ∙ ∆𝑡 (Eq. 1) 

Vejamos agora o observador que está no solo, fora do vagão. Para ele medir o comprimento 

do vagão, basta usar um único relógio e medir o intervalo de tempo entre as passagens dos pontos A 

e B, extremos do carro. Este é um intervalo de tempo próprio (Δt0), pois os dois eventos ocorrem 

no mesmo local! 

 
Figura 10. Vagão de trem que se move com velocidade 𝑣, constante em relação ao solo, observado por uma pessoa que está 
parada no solo. 
Fonte: extraído de: Carron; Guimarães, 2002, p. 688. 
 

Portanto, o comprimento L do carro é dado por: 

𝐿 = 𝑣 ∙ ∆𝑡! (Eq. 2) 

Para estabelecer a relação entre L e L0, basta dividirmos, agora, a equação (2) pela (1). 

Obtemos: 

!
!!
= !∙∆!!

!∙∆!
 → !

!!
= ∆!!

∆!
 → !

!!
= ∆!!

∆!!

!!!
!
!!

 → 𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
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Nessa expressão, L0 é o comprimento próprio, medido pelo observador em repouso no 

interior do vagão, e L é o comprimento medido pelo observador fora do vagão, o qual se 

desloca com velocidade constante 𝑣 em relação ao solo.  

Esta expressão nos diz que o comprimento do carro sofre uma contração para o 

observador que o observa em movimento, pois o fator 1 − !!

!!
 é sempre menor que 1. De modo 

geral, podemos dizer que: 

Corpos em movimento sofrem uma contração na direção deste movimento em relação 

ao tamanho que têm quando medidos em repouso. 

Vale ressaltar que: 

1º) Na direção perpendicular ao movimento não há alteração da medida do 

comprimento. Se um objeto está se movimentando horizontalmente, não ocorre qualquer contração 

na direção vertical.  

2º) Se o vagão de trem, de alguma maneira, fosse capaz de se mover com velocidade 
igual a “c”, seu comprimento medido por um observador fora do carro, parado no solo, seria 

nulo. Essa é uma das razões por que dizemos que a velocidade de propagação da luz no vácuo é o 

limite superior para o valor da velocidade de qualquer objeto em movimento.  

3º) Para uma viagem hipotética à velocidade da luz, a contração do comprimento e a 

dilatação temporal são exatamente as duas faces de um mesmo fenômeno. Se os astronautas 

vão tão rápido que se deparam com uma distância de apenas um ano-luz ao invés de quatro, como 

medido na Terra, eles farão a viagem em pouco mais do que um ano. Já os observadores que estão 

na Terra afirmam que os relógios a bordo da espaçonave estão se atrasando, de modo que marcarão 

apenas um ano para quatro anos decorridos no tempo da Terra. Ambos concordam sobre o que 

acontece: os astronautas estão envelhecidos um pouco mais do que um ano quando eles chegam à 

estrela. Um conjunto de observadores afirma que é por causa da contração do comprimento, outros 

afirmam que é por causa da dilatação temporal. Ambos estão corretos!  

Analisemos uma situação hipotética simples. Isso é o que Einstein chamava de experiência 

mental. Imagine um trem de comprimento 2.400.000 km a uma velocidade de 0,8.c, isto é, 240.000 

km/s, passando pela plataforma de uma estação que tem o mesmo comprimento do trem (2.400.000 

km). Portanto, no referencial da plataforma, o trem levará 10 segundos para percorrê-la totalmente 

(Figura 11).  

 
Figura 11. Para o observador na plataforma, o comprimento do trem não se altera. 
Fonte: extraído de: Ferraro; Penteado; Soares; Torres, 2001, p. 599.  
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Entretanto, pela equação ∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

, um passageiro no trem registrará apenas 6 segundos 

para que a plataforma “passe” por ele em sentido oposto. Portanto, dentro do trem, o passageiro 

mede apenas 1.440.000 km (240.000 km/s . 6s) para o comprimento da plataforma. Evidentemente a 

plataforma não encolheu; essa aparente contração no seu comprimento é consequência do 

movimento relativo entre o observador e o objeto medido (Figura 12). Resumindo: quem se move 

mede um intervalo de tempo e um comprimento menores.  

 
Figura 12. Para o observador no trem, a plataforma parece menor. 
Fonte: extraído de: Ferraro; Penteado; Soares; Torres, 2001, p. 599.  

 

 

CONTRAÇÃO DE LORENTZ-FITZGERALD 

 

O que acontece com um objeto que se encontra em movimento relativo a um referencial 
inercial? Há uma contração no material, onde as moléculas são afetadas pelo movimento, ficando 

umas mais próximas das outras, ou seja, há uma alteração na estrutura do material? Ou será que é 

apenas a aparência visual do objeto em movimento relativo? 

Para Lorentz e FitzGerald a contração era resultado da modificação da estrutura da matéria: 

o éter (meio hipotético onde a luz se propagava) afetava as forças moleculares, o que explicaria a 

contração do comprimento.  

No artigo de FitzGerald (1889), ele descreve a influência do éter na estrutura dos materiais: 

“... parece ser uma suposição não improvável que as forças moleculares sejam afetadas pelo 

movimento (relativo ao éter) e que, em consequência, o tamanho do corpo se altere”.  

A partir da Teoria da Relatividade Especial de Einstein, a contração do comprimento passou 

a ter um outro significado, deixando de ser uma contração que afetaria a estrutura da matéria, e 

passou a ser uma contração devido à aparência visual dos objetos em movimento relativo.  

Comparando a interpretação dada por FitzGerald com a de Einstein, verificamos que a 

primeira estava relacionada com a mudança estrutural da matéria enquanto que a segunda (Einstein) 

está relacionada com o ato de medir, ou seja, não ocorre uma mudança na estrutura da matéria dos 

corpos, mas sim uma alteração nas medidas de comprimento, pelo fato da luz possuir a mesma 

velocidade em todas as direções.  
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VIAGEM PARA O FUTURO 

 

Vamos imaginar que você construa uma espaçonave capaz de viajar a velocidades próximas 

à da luz, digamos 80% de seu valor. Você resolve usar a espaçonave para viajar a outro sistema 

planetário, distante 20 anos-luz do nosso. Para uma pessoa que tenha ficado na Terra, sua viagem 

de ida dura 25 anos. Para este observador fixo na Terra os eventos da partida e chegada ao outro 

sistema solar ocorreram em locais diferentes. Mas, para você, os dois eventos ocorreram no mesmo 

local, ou seja, dentro da espaçonave.  

Como foi discutido anteriormente, o intervalo de tempo entre dois eventos quando eles 

ocorrem em um mesmo local é menor do que quando os mesmos dois ocorrem em locais diferentes. 

Por conclusão lógica, o tempo de viagem de ida, para você que fez toda a viagem dentro da 

espaçonave, deve ser menor do que para quem ficou na Terra.  

De fato isso ocorre. Se fizéssemos as contas, verificaríamos que, para quem viajou dentro da 

nave a 80% da velocidade da luz (0,8.c), a viagem de ida durou 15 anos, dez anos a menos do que 

para quem fixou na Terra.  

Existem dois pontos a esclarecer aqui. O primeiro diz respeito ao fato de que a viagem para 

o futuro é uma via de mão única. Uma vez que você vá para o futuro, não poderá retornar para o 

passado, porque viagens para o passado não são possíveis de acordo com a relatividade de 

Einstein: para isso seria necessário viajar mais rápido do que a luz no vácuo, o que é impossível. O 

segundo ponto é que em uma viagem para o futuro, embora o viajante envelheça menos do que os 

que ficam na Terra, isso não significa que seu ciclo vital tenha sofrido alteração, seus batimentos 

cardíacos continuam os mesmos quando medidos por alguém a bordo da nave e seu cabelo cresce 

da mesma maneira como na Terra. Em suma, o viajante não conseguiria perceber que está “viajando 

para o futuro”. Tudo ocorre de maneira parecida com o que acontece quando se está na Terra.  

Mas como isso pode acontecer? A resposta está no espaço, mais precisamente em sua 

contração ou encurtamento. Para quem viaja na nave, a distância entre a Terra e o outro sistema 

planetário tem um valor diferente do valor medido por quem se encontra em repouso em relação à 

superfície da Terra.  

Sim! O valor da distância é diferente, e menor, para quem está no local dos dois eventos 

(partida e chegada). Além da medida de intervalo de tempo, agora você já sabe que a medida do 

espaço também depende do referencial do observador.  

Você deve estar se perguntando qual das medidas está realmente certa: 12 ou 20 anos-luz? 

Desculpe, mas esta pergunta não faz o menor sentido. Como já vimos, não existe um referencial em 

movimento retilíneo e uniforme que seja privilegiado em relação a outro também dotado de 

movimento retilíneo e uniforme. É exatamente isto que nos diz o princípio da relatividade de Einstein. 

O referencial da nave é igualmente bom quanto o usado pela pessoa em repouso na Terra. As duas 

medidas, 12 e 20 anos-luz, são igualmente verdadeiras e válidas. 
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Lista de exercícios da Aula 6 
 

1) Se a espaçonave emite um sinal como “sinal de partida”, seguido de um flash a cada 6 

minutos durante uma hora, quantos flashes serão emitidos? 

A nave emitirá um total de dez flashes durante 1 hora, pois (60 minutos)/(6 minutos) = 10 (11 

se o sinal de partida for contabilizado). 

2) A nave emite flashes igualmente espaçados a cada 6 minutos, enquanto está se aproximando 

do receptor com uma velocidade constante. Esses flashes estarão igualmente espaçados no 

tempo quando forem captados pelo receptor? 

Sim; desde que a nave se mova com um valor de velocidade constante, os flashes 

igualmente espaçados no tempo serão captados pelo receptor também igualmente 

espaçados no tempo, mas menos frequentemente. (Se a nave acelerou enquanto estava 

enviando os flashes, então eles não seriam captados a intervalos igualmente espaçados no 

tempo.) 

3) Se o receptor capta esses flashes em intervalos de 3 minutos, quanto tempo decorrerá entre 

o sinal inicial e o último flash (no sistema de referência do receptor)? 

Trinta minutos, pois chegam dez flashes no total, cada qual separado do outro no tempo por 

um intervalo de 3 minutos. 
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4) Como o movimento é relativo, não podemos igualmente dizer que a espaçonave se encontra 

em repouso e que a Terra é que se move, caso em que o gêmeo da espaçonave envelhece 

mais? 

Não, a menos que a Terra faça uma curva e retorne, como fez nossa espaçonave no exemplo 

da viagem do gêmeo. A situação não é simétrica, pois durante a viagem toda um dos gêmeos 

permaneceu num único sistema de referência no espaço-tempo, enquanto o outro fez uma 

mudança de sistema de referência, como é evidenciado pela aceleração durante a curva que 

teve que fazer para retornar. 

5) Considere que os dois irmãos gêmeos, Tiago e João, crescem juntos até a idade de 25 anos, 

quando João é escolhido para realizar uma viagem espacial, de ida e volta, a uma estrela que 

fica distante 15 anos-luz da Terra. Para realizar a referida viagem, João embarcará num 

foguete que atinge a velocidade de 99% da velocidade da luz (0,99.c). Quando o foguete 

retornar à Terra, quais serão as idades de Tiago e de João?  

Para Tiago, que permanece na Terra, o tempo de viagem (de ida e volta) de João será de: 

∆𝑡 = ∆!
!

 → ∆𝑡 = !"  !"#$!!"#

!,!!  !"#$!!"#!"#

 → ∆𝑡 = !"""
!!

  𝑎𝑛𝑜𝑠 → 

∆𝑡 = 30,30  𝑎𝑛𝑜𝑠  (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑖𝑙𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜)  

Para João, o tempo de viagem (de ida e volta) será de:  

∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 → ∆𝑡! = ∆𝑡 ∙ 1 − !!

!!
 → ∆𝑡! = 30,30 ∙ 1 − !,!!! !

!!
 → 

∆𝑡! = 30,30 ∙ 1 − 0,9801 → ∆𝑡! = 30,30 ∙ 0,0199 → 

∆𝑡! = 4,27  𝑎𝑛𝑜𝑠  (𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜)  

Quando o foguete retornar à Terra, João terá 29,27 anos de idade e Tiago terá 55,30 anos de 

idade.  

6) Uma nave desloca-se com velocidade de 85% da velocidade da luz (0,85.c), e um astronauta 

em seu interior mede seu comprimento e encontra um valor de 12m. Para um observador que 

se encontra na Terra, qual a medida do comprimento da nave? 

Temos que o módulo da velocidade da Terra em relação à nave também é de 0,85c, e que o 

comprimento próprio é igual a 12m. Então, 

𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
 → 𝐿 = 12 ∙ 1 − !,!"! !

!!
 → 𝐿 = 12 ∙ 1 − 0,7225 →  

𝐿 = 12 ∙ 0,2775 → 𝐿 = 6,32  𝑚 

Podemos observar que houve uma redução bastante significativa da medida, onde L, que 

representa o valor medido pelo observador fora da nave (que se desloca com v = 0,85c em 

relação à nave) é quase a metade de L0, que representa o valor medido pelo observador em 

repouso no interior da nave. 
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7) Uma barra mantém-se paralela ao eixo x de um referencial S, movendo ao longo deste eixo 

com velocidade de 0,7.c. O seu comprimento de repouso é de 2,0m. Qual será a medida de 

seu comprimento no referencial S?  

𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
 → 𝐿 = 2,0 ∙ 1 − !,!! !

!!
 → 𝐿 = 2,0 ∙ 1 − 0,49 → 

𝐿 = 2,0 ∙ 0,51 → 𝐿 = 1,43  𝑚  

8)  Uma nave espacial, com um comprimento de repouso de 150m, passa por uma estação de 

observação com velocidade de 0,85.c. Determine: 

a) Qual o comprimento da nave medido por um observador parado na estação?  

𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
 → 𝐿 = 150 ∙ 1 − !,!"! !

!!
 → 𝐿 = 150 ∙ 1 − 0,7225 →  

𝐿 = 150 ∙ 0,2775 → 𝐿 = 79,02  𝑚 

b) Qual o intervalo de tempo registrado pelo monitor da estação entre as passagens, por 

um mesmo ponto, da parte da frente e da parte traseira da nave? 

Primeira maneira: 

𝐿 = 𝑣 ∙ ∆𝑡! → 79,02 = 0,85 ∙ 3,0 ∙ 10! ∙ ∆𝑡! → ∆𝑡! =
!",!"

!,!!∙!"!
 → ∆𝑡! = 3,10 ∙ 10!!  𝑠  

Segunda maneira: 

𝐿! = 𝑣 ∙ ∆𝑡 → 150 = 0,85 ∙ 3,0 ∙ 10! ∙ ∆𝑡 → ∆𝑡 = !"#
!,!!∙!"!

 → ∆𝑡 = 5,88 ∙ 10!!  𝑠  

∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 → ∆𝑡! = ∆𝑡 ∙ 1 − !!

!!
 → ∆𝑡! = 5,88 ∙ 10!! ∙ 1 − !,!"! !

!!
 →  

∆𝑡! = 5,88 ∙ 10!! ∙ 1 − 0,7225 → ∆𝑡! = 5,88 ∙ 10!! ∙ 0,2775 → ∆𝑡! = 3,10 ∙ 10!!  𝑠  

9) Um avião, cujo comprimento de repouso é de 50m, está se movendo, em relação à Terra, 

com uma velocidade constante de 630 m/s. Determine a razão entre a medida de seu 

comprimento de repouso e a medida de seu comprimento para um observador parado na 

superfície da Terra? 

𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
 → !!

!
= !

!!!
!

!!

 → !!
!
= !

!! !,!∙!"!
!

!,!∙!"!
!

 → !!
!
= !

!!!",!"∙!"
!

!,!∙!"!"

 → 

!!
!
= !

!!!,!"∙!"!!"
 → !!

!
= !

!,!!!!!!!!!!!""!
 → !!

!
= 1,00000000000441  
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Aula 7 

No sétimo encontro são apresentadas e discutidas corroborações experimentais da TRR, 

buscando mostrar o potencial dessa teoria para prever fatos novos e que, embora tenha sido 

proposta por Einstein (teoricamente) e só anos mais tarde ocorreram confirmações experimentais, 

isto não desqualifica uma teoria científica. A ideia é também incitar à reflexão e à percepção da 

natureza da Ciência. 

Após o Plano de Aula é apresentado um texto de apoio e uma lista de exercícios. 

 

 

 
 

Tópico: O paradoxo do celeiro, detecção dos múons, a experiência de Hafele-Keating, 
aparência visual de objetos em movimento relativístico e adição de velocidades na 

Relatividade Restrita. 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Entrar em contato com o paradoxo do celeiro; 

• Ter uma abordagem histórica e conceitual das principais confirmações experimentais da TRR: 

detecção dos múons e a experiência de Hafele-Keating; 

• Intuir a aparência visual de objetos em movimento relativístico (ver/fotografar um objeto em 

movimento relativístico não é o mesmo que observar um objeto em movimento relativístico); 

• Trabalhar a adição de velocidades para ajudar a perceber, uma vez mais, que nenhum objeto 

material pode se mover mais rapidamente do que a luz no vácuo; 

• Reconhecer que quando as velocidades são pequenas (comparadas com a velocidade de 

propagação da luz no vácuo) a adição de velocidades na TRR coincide com a soma galileana 

de velocidades. 

Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 7. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: propor novamente um experimento mental para abordar o “paradoxo do 

celeiro”. 

Desenvolvimento: desenvolver, na sequência, os cálculos passo a passo, para abordar a 

relatividade da simultaneidade, bem como a experiência de detecção dos múons e a adição de 

velocidades na Relatividade. A discussão dialogada e cautelosa visa facilitar a assimilação dos 

PLANO DE AULA 7 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – E. I. FUCHS, D. HADJIMICHEF e 
N. T. MASSONI v. 27  n. 6, 2016 

 

 
89 

 

conceitos e criar situações de aprendizagem, para que os estudantes construam ou melhorem seus 

esquemas de assimilação como propõe Piaget.  

Fechamento: a aula encerra com a resolução das atividades propostas na lista de exercícios, 

sendo algumas conceituais e outras de cálculos. As respostas serão entregues ao professor para fins 

de avaliação e será oferecido aos alunos o Texto de Apoio da Aula 8 incentivando-os à tarefa de 

leitura prévia.     

 

 

 

 

Texto de Apoio da Aula 7 
 

 
A CONTRAÇÃO DO ESPAÇO E A DILATAÇÃO DO TEMPO EM TESTE 

 

Este paradoxo envolve a contração das distâncias e foi proposto pelos norte-americanos 

Edwin F. Taylor (1931-) e John Archibald Weeler (1911-2008). Suponha que um corredor entre em 

um celeiro de 5 m de profundidade com uma vara de 10 m de comprimento. Um fazendeiro está do 

lado de fora do celeiro em uma posição em que pode ver a porta da frente aberta e a do fundo, 

fechada (Figura 1).  

 
Figura 1. Paradoxo da vara e do celeiro.   
Fonte: extraído de: Peruzzo, 2012, p. 53. 
 

O corredor se move com velocidade 𝑣 e entra no celeiro. O fazendeiro observa que a vara 

entrou totalmente no celeiro e fecha a porta da frente, guardando assim uma vara de 10 m de 

comprimento no interior de um celeiro de 5 m de profundidade. Sendo L0 = 10 m o comprimento 

próprio da vara e L = 5 m o comprimento medido pelo fazendeiro. Relacionando com a equação 

𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
, vamos calcular a que velocidade “v” isso pode acontecer: 

𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
 → 5 = 10 ∙ 1 − !!

!!
 → !

!"
= 1 − !!

!!
 →  

!
!

!
= 1 − !!

!!

!

 → !
!
= 1 − !!

!!
 → !

!

!!
= !

!
− !

!
 → !

!

!!
= !

!
 → 𝑣! = !

!
∙ 𝑐! → 
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𝑣 = !
!
∙ 𝑐! → 𝑣 = !

!
∙ 𝑐 → 𝑣 ≅ 0,87 ∙ 𝑐  

O paradoxo surge quando a situação é analisada do ponto de vista do corredor. Para ele, a 

vara que se encontra em repouso no seu referencial inercial, tem o comprimento de 10 m. No 

entanto, a profundidade do celeiro é de  

𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
 → 𝐿 = 5 ∙ 1 −

!
! ∙!

!

!!
 → 𝐿 = 5 ∙ 1 −

!
!∙!

!

!!
 →  

𝐿 = 5 ∙ !
!
− !

!
 → 𝐿 = 5 ∙ !

!
 → 𝐿 = 5 ∙ !

!
 → 𝐿 = 2,5  𝑚 

A questão é: como é possível que um celeiro de 2,5 m de profundidade comporte em seu 

interior uma vara de 10 m? Fugindo de uma análise mais profunda que seria necessária neste caso, 

podemos resumir dizendo que a explicação desse paradoxo está na relatividade da 
simultaneidade: eventos que são simultâneos em certo referencial inercial não são, 

necessariamente, simultâneos quando observados em outro referencial inercial. O corredor, por 

exemplo, nunca consegue ver a vara inteiramente no interior do celeiro. 

 

 

DETECÇÃO DOS MÚONS 

 

Raios cósmicos incidentes nas altas camadas da atmosfera produzem partículas instáveis, 

por exemplo, um tipo de partículas denominadas múons. Sabe-se que a vida média de um múon, 

medida num referencial que viaja junto com ele, é de 2,2µs (tempo próprio), aproximadamente. Após 

esse curtíssimo intervalo de tempo, o múon desintegra-se, dando origem a outras partículas (um 

elétron, um antineutrino do elétron e um neutrino do múon, como previsto na Física de Partículas). 

Muitos múons produzidos na alta atmosfera movem-se a uma velocidade aproximadamente igual a 

0,998.c.  

Nessas condições, vamos calcular a distância que os múons poderiam percorrer antes de se 

desintegrarem: 

∆𝑥 = 𝑣 ∙ ∆𝑡 → ∆𝑥 = 0,998 ∙ 3 ∙ 10! ∙ 2,2 ∙ 10!! → ∆𝑥 = 6,5868 ∙ 10! →  

∆𝑥 ≅ 6,6 ∙ 10!  𝑚  

Como a altitude da região, na atmosfera, em que são produzidas é muito maior que 660 m, 

essas partículas não deveriam chegar à superfície da Terra. No entanto, chegam em abundância. 

Note que estamos diante de um problema concreto. 

Como a velocidade dos múons é muito alta, os efeitos relativísticos não podem ser ignorados, 

e o problema deve ser resolvido pela Teoria da Relatividade.  

Veja as maneiras pelas quais podemos elucidar a questão. 

Primeira maneira (considerando a dilatação do tempo) 

A vida média do múon é o intervalo de tempo decorrido entre dois eventos: seu “nascimento” 

e sua desintegração. Esse intervalo de tempo será medido por dois referenciais: S (fixo no solo) e S’ 

(fixo no múon).  
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O referencial S’, viajando junto com o múon e, portanto, em repouso em relação ao local dos 

eventos, mede Δt0 = 2,2µs. 

O referencial S, por sua vez, em movimento em relação ao local dos eventos, mede Δt (tempo 

dilatado), dado por:  

∆𝑡 = ∆!!

!!!
!

!!

 → ∆𝑡 = !,!

!! !,!!"! !

!!

 → ∆𝑡 = 34,8𝜇𝑠   ≅ 35 ∙ 10!!  𝑠  

Então, em relação a S, o múon, ainda “vivo”, é capaz de percorrer uma distância L0 dada por: 

𝐿! = 𝑣 ∙ ∆𝑡 → 𝐿! = 0,998 ∙ 3 ∙ 10! ∙ 35 ∙ 10!! → 𝐿! = 104,79 ∙ 10! → 𝐿! = 1,0479 ∙ 10!  𝑚 → 

𝐿! = 10.500  𝑚  

Desta forma, fica explicado por que os múons conseguem chegar à superfície da Terra, ou 

seja, leva em conta o efeito relativístico da dilatação do tempo.   

Segunda maneira (considerando a contração do comprimento) 

A altura em que o múon é gerado será medida em dois referenciais: S (fixo no solo) e S’ (fixo 

no múon). Para facilitar, imagine que o múon seja gerado ao lado do topo de um pico cuja altura é 

10.500 m.  

Para o referencial S, em repouso em relação ao pico, a altura do pico é L0 = 10.500 m. 

Para o referencial S’, móvel em relação ao pico e viajando junto com o múon, a vida média do 

múon é Δt0 = 2,2µs, mas a altura do pico é L (contraída em relação a L0), dada por: 

𝐿 = 𝐿! ∙ 1 − !!

!!
 → 𝐿 = 10500 ∙ 1 − !,!!"! !

!!
 → 𝐿 = 660  𝑚 

Então, para o múon, a distância a ser percorrida é de 660 m e não de 10.500 m, o que 

também esclarece a questão.  

Em 1976, esses resultados foram comprovados através de múons produzidos em laboratório, 

no acelerador de partículas do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), localizado em 

Genebra, na Suíça.  

Na década de 1960 mediu-se o número de múons incidentes em duas altitudes: a 2.000 m e 

ao nível do mar. Constatou-se que o número de múons era praticamente o mesmo nessas altitudes, o 

que só poderia ser explicado se a relatividade de Einstein e sua consequência da dilatação temporal 

estivessem corretas.   

 

 

EXPERIÊNCIA DE HAFELE-KEATING (1971) 

 

Em outubro de 1971, os americanos Joseph Carl Hafele (1933-2014) e Richard E. Keating 

(1941-2006) levaram consigo relógios atômicos, de césio, a bordo de aviões a jato comerciais de 

passageiros. Voaram duas vezes ao redor do mundo, primeiramente no sentido leste e outra vez no 

sentido oposto, com o objetivo de comparar os tempos medidos nestes relógios com outros que 

permaneceram no Observatório Naval dos Estados Unidos. Quando reunidos, as marcações de 

tempo nos relógios que voaram estavam em desacordo com os relógios estacionários e as diferenças 
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foram consistentes com as previsões da Relatividade Restrita e Geral. Este experimento que testou a 

Teoria da Relatividade ficou conhecido como a experiência de Hafele-Keating. 

 
Figura 2. Hafele e Keating com dois relógios atômicos de césio.  
Disponível em: <http://blogs.discovermagazine.com/crux/2014/08/29/like-gps-thank-relativity/#.V0i0vPkrKM8>. 
 

O relógio atômico é o mais preciso que existe, com precisão que pode chegar a 1.10-9 s. Para 

testar a validade da dilatação temporal, foram sincronizados vários relógios atômicos. Alguns deles 

ficaram em repouso em relação à superfície da Terra (no Observatório Naval dos Estados Unidos), e 

outros foram colocados dentro de um avião a jato comercial. O intervalo de tempo que se mediu foi 

entre a decolagem e o pouso do avião. Para os relógios estacionários, os dois eventos não ocorreram 

no mesmo local, enquanto que, para os relógios dentro do avião, eles ocorreram no mesmo local. A 

dilatação temporal previa que os relógios dentro do avião se atrasariam um pouco em relação aos 

relógios estacionários. Então foram feitas as medidas.  

Qual foi o resultado? Você já pode imaginar. Foi constatado que os relógios do avião, de fato, 

atrasaram-se um pouco em relação aos estacionários.  

 

 

APARÊNCIA VISUAL DE OBJETOS EM MOVIMENTO RELATIVÍSTICO 

 

Muitos livros apresentam figuras como a Figura 3 para apresentar o aspecto visual de um 

objeto em movimento com velocidade próxima à da luz.  

 
Figura 3. Se a velocidade da luz fosse de algumas dezenas de quilômetros por hora, vivenciaríamos efeitos relativísticos no 
nosso cotidiano. Na ilustração do astrofísico ucraniano, naturalizado norte-americano, George Anthony Gamow (1904-1968), 
o personagem Mr. Tompkins vê um ciclista com uma velocidade (hipotética) de cerca de 90% da velocidade da luz, sofrendo 
contração na direção de seu movimento. O personagem se pergunta como veria a cidade se estivesse no lugar do ciclista. 
Devido ao primeiro postulado da Relatividade Especial, se existe uma lei dizendo que objetos em movimento se contraem na 
direção do movimento, esta contração também deve aplicar-se ao referencial do ciclista.   
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 335. 
 

Qual seria a aparência visual de um objeto com velocidade relativística? 

Em relatividade restrita, “observar” não é a mesma coisa que “ver”. Portanto, é de se esperar 

que a aparência visual de corpos em movimento relativístico (o que está diretamente relacionado 
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com o ato de “ver”) não será necessariamente igual ao que é medido. “Ver” significa que as luzes 

emitidas pelas diferentes partes de um corpo em movimento alcançaram simultaneamente a retina de 

nosso olho. Neste sentido, precisamos repensar o ato de “ver”. Assim, “ver” seria a mesma coisa que 

“fotografar”. Quando dizemos que “vimos” ou “fotografamos” certo corpo se movendo, estamos nos 

referindo a uma pessoa apenas ou a uma única máquina fotográfica. Mas quando dizemos que o 

corpo em movimento foi “observado” num dado referencial, isto implicitamente significa que uma 

infinidade de pessoas e relógios estão envolvidos no ato.  

Para esclarecer melhor o que queremos dizer com isso, imagine que o corpo de interesse 

seja uma barra. Por simplicidade, vamos admitir que ela esteja se movendo longitudinalmente na 

direção do eixo x. Afim de “observar” o comprimento da barra em um dado instante, uma infinidade de 

observadores auxiliares são posicionados em todos os lugares ao longo do eixo x, cada qual dotado 

de um cronômetro preciso, idêntico aos dos demais auxiliares e previamente sincronizado com eles. 

Também conhecemos as coordenadas de cada um desses auxiliares ao longo do movimento. Então 

pedimos a todos eles que usem seus olhos para verificar se uma das extremidades da barra está 

coincidindo consigo, ou não, na coordenada x naquele instante combinado. É claro que apenas dois 

auxiliares registrarão “sim”. O comprimento da barra será, então, igual à distância conhecida entre os 

dois auxiliares que responderam “sim”. Portanto, os olhos de um número infinito de pessoas foram 

envolvidos numa única “observação” como essa.  

Note que é desprezível o tempo gasto para que a luz emitida por qualquer das extremidades 

da barra alcance o olho do auxiliar mais próximo naquele instante, por causa da grande velocidade 

com a qual a luz se desloca, de forma que podemos afirmar que os raios de luz registrados pelos 

olhos dos dois auxiliares que responderam “sim” foram simultaneamente emitidas pelas duas 

extremidades da barra. Mas quando alguém “vê” ou “fotografa” o objeto em movimento, não é isso o 

que acontece. Raios de luz registrados simultaneamente na retina ou no filme e que correspondem 

a partes diferentes da imagem foram emitidos não simultaneamente!  

Isto significa que partes diferentes da imagem foram formadas por raios de luz que gastaram 

tempos diferentes para alcançarem simultaneamente a retina ou o filme; de forma que, no instante 

em que simultaneamente alcançaram a retina ou o filme, a correspondente parte do objeto estava já 

em uma posição diferente daquela que ficou registrada na imagem. Se a velocidade relativa do objeto 

for relativística, o que ficará registrado na fotografia, por exemplo, será bastante diferente do que é 

“observado” no mesmo instante em que a foto é tirada.  

Considere, por exemplo, um cubo de aresta L movendo-se em translação pura (sem rotação) 

no eixo das abscissas, na direção +x, de certo sistema de coordenadas inercial, com uma velocidade 

constante 𝑣 comparável à velocidade da luz no vácuo. Suponha que uma das faces do cubo 

permaneça paralela ao eixo x. Seja t = 0 o instante em que o ponto central desta face está na posição 

x = 0, e que neste instante o auxiliar ali localizado tire uma fotografia do cubo, enquanto que o 

conjunto infinito de auxiliares trata de “observar” a posição instantânea do cubo. O que se “observará” 

é que a aresta do cubo paralela ao movimento está contraída por um fator 1 − !!

!!
 (contração de 

Lorentz-FitzGerald, conhecido como “fator de Lorentz”), embora a fotografia vá “mostrar” o cubo não 
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como deformado ou achatado, mas como estando rotado através de um ângulo φ = arc sen (v/c), em 

torno de um eixo perpendicular à direção do movimento, como ilustrado na Figura 4.  

 

 
Figura 4. Aparência visual de um cubo que subentende ângulos visuais pequenos. Centro: imagem registrada pela retina ou 
fotografia. Canto direito: como o observador visual interpreta o que ele vê ou fotografa. A figura ilustra o que seria uma vista 
de cima da imagem mental que ele forma a partir dessa interpretação.    
Fonte: extraído de: Ostermann; Ricci, 2002, p. 184. 
 

Se substituíssemos o cubo por uma esfera monocromática e sem marcas de espécie alguma, 

não notaríamos nada de anormal na imagem fotográfica a esfera, nem achatamento nem rotação! 

Mas a “observação” realizada revelaria indubitavelmente que a bola está achatada na direção do 

movimento.  

 

 

ADIÇÃO DE VELOCIDADES NA RELATIVIDADE RESTRITA 

 

Na Teoria da Relatividade Restrita, as medidas de tempo e espaço foram modificadas 

totalmente, e fomos obrigados a abandonar a Relatividade Galileana, dado que agora estamos em 

outro paradigma, outra maneira de ver e compreender o mundo. Como consequência, a adição de 

velocidades também foi alterada, até mesmo porque nenhum corpo pode possuir velocidade maior 

que a da luz em relação a um referencial inercial. 

Vamos recordar um pouco a soma galileana de velocidades: considere um trem que se 

desloca com velocidade 𝑉 constante, conforme a Figura 5, e uma pessoa dentro do trem deslocando-

se no mesmo sentido do trem (referencial inercial S’). Um observador está em repouso em um 

referencial inercial S, solidário ao solo. 

 
Figura 5. Trem e pessoa se deslocando no mesmo sentido.    
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Fonte: extraído de: Wolff, 2005, p. 37. 
 

O módulo da velocidade da pessoa que caminha no interior de trem, para 

quem está em repouso no solo, será: 

v = V + v’ (Eq. 1) 

onde 

V é o módulo da velocidade de S’ em relação a S; 

v’ é o módulo da velocidade da pessoa em relação a S’, caminhando no 

mesmo sentido do movimento do trem; 

v é o módulo da velocidade da pessoa, como vista pelo observador em S. 

Em uma outra situação, onde a pessoa no interior do trem (referencial S’) 

desloca-se em sentido contrário ao do trem (Figura 6), teremos: 

 
Figura 6. Trem e pessoa se deslocando em sentidos opostos.    
Fonte: extraído de: Wolff, 2005, p. 38. 
 

v = V - v’ (Eq. 2) 

em que v’ refere-se ao módulo da velocidade com que a pessoa caminha em relação ao trem, 

para trás, e supomos V > v’. Se o trem viaja tão lentamente de tal forma que V < v’, então o 

observador em S verá a pessoa deslocar-se para a esquerda com uma velocidade de módulo 

v = v’ – V (Eq. 3) 

Para velocidades relativísticas (isto é, velocidades próximas à velocidade da luz) não 

podemos utilizar a adição de velocidades descrita por Galileu, pois, de acordo com o segundo 

postulado da Teoria da Relatividade Restrita, a luz desloca-se em todas as direções com a mesma 

velocidade “c”. Por exemplo, para uma fonte que se desloca com velocidade 0,8.c em relação ao solo 

e emite um pulso de luz com velocidade “c”, se utilizássemos a equação 1 (Eq. 1) calcularíamos que 

o pulso de luz se deslocaria com velocidade 1,8.c, em relação ao solo, ou seja, teria uma velocidade 

maior que a velocidade da luz, o que afrontaria o postulado de Einstein. 

Então, para velocidades relativísticas, utilizaremos outra relação, a qual chamaremos de 

adição relativística de velocidades, que é expressa pela equação: 

𝑣 = !!! ′

!!!∙!′
!!

 (Eq. 4) 

Ou, para a determinação de v’: 
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𝑣 ′ = !!!

!!!∙!
!!

 (Eq. 5) 

Desta forma, no exemplo citado acima, a equação 4 fornece: V = 0,8.c; v’ = c e v = c, 

consistente com o segundo postulado. 

A equação 4 estabelece, portanto, uma forma de combinar velocidades compatível com os 

postulados da Teoria da Relatividade Especial. 
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Lista de exercícios da Aula 7 
 

1) Consideremos uma nave viajando em direção a um asteroide numa velocidade relativa igual 

a 0,6.c. Suponhamos que essa nave dispare uma sonda para frente, numa velocidade igual a 
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0,8.c, medida em relação à própria nave. Qual a velocidade relativa com que a sonda atingirá 

o asteroide? 

Seja S um referencial solidário ao asteroide, S’ um referencial solidário à nave, e considere a 

sonda como o objeto observado. Então, na equação 5, V = 0,6c (V é o módulo da velocidade 

de S’ em relação a S) e v’ = 0,8c (v’ é o módulo da velocidade do objeto em relação a S’). 

𝑣 = !!!!

!!!∙!!
!!

 → 𝑣 = !,!!!!,!!
!!!,!!∙!,!!

!!
 →  𝑣 = !,!!

!,!"
 → 𝑣 = 0,95𝑐 

Lembrando que “v” é o módulo da velocidade do objeto, como vista pelo observador em S. O 

resultado encontrado nos diz que a velocidade relativa entre a sonda e o asteroide é igual a 

0,95c.  

A equação relativística vai sempre impedir que, ao efetuarmos uma composição de 

velocidades, obtenhamos uma velocidade maior que a da luz. No caso das duas velocidades 

serem menores que a velocidade da luz, o resultado pode ser próximo do valor da velocidade 

da luz, mas nunca igual.  

2) Vamos considerar uma fonte de luz que atingiu a velocidade de 0,99975.c num acelerador de 

partículas. Se essa fonte emite um raio de luz para frente, qual seria a velocidade medida 

para esse raio de luz no referencial do acelerador? 

Seja S um referencial solidário ao acelerador de partículas, S’ um referencial solidário à fonte 

de luz, e considere o raio de luz como o objeto observado. Então, na equação 5, V = 

0,99975c (V é o módulo da velocidade de S’ em relação a S) e v’ = c (v’ é o módulo da 

velocidade do objeto em relação a S’). 

𝑣 = !!!!

!!!∙!!
!!

 → 𝑣 = !,!!"#!!!

!!!,!!"#!∙!
!!

 →  𝑣 = !,!!"#!
!,!!"#

 → 𝑣 = 𝑐  (𝑒𝑥𝑎𝑡𝑜) 

Esse experimento, com esses valores de velocidades, foi realizado no acelerador de 

partículas do CERN, Genebra, em 1964, concordando plenamente com a previsão da 

relatividade. A fonte de um foi uma partícula chamada de píon que, ao se desintegrar, emitiu 

um pulso luminoso cuja velocidade foi medida. 

Caso o raio de luz fosse emitido para trás, repetindo-se o cálculo de v mostrado acima com 

os sinais corretos, continuaríamos a obter v = c. Depois de verificar o comportamento da 

expressão relativística para a composição de velocidades aplicada a um raio de luz, podemos 

concluir que, por mais rápido que se vá de encontro a um raio de luz, ou fuja dele, ele sempre 

nos atingirá com velocidade c.  

Quer gostemos, quer não, a natureza possui esse comportamento estranho, fazendo com 

que a luz seja vista sempre com a mesma velocidade para qualquer observador.  

3) Considere uma espaçonave que está se afastando de você a uma velocidade igual a 0,5.c. 

Ela dispara um foguete que é impulsionado no mesmo sentido do movimento da nave, 

afastando-se de você, com uma velocidade de 0,5.c com respeito à própria nave. Qual a 

velocidade deste foguete com respeito a você? 

Seja S um referencial solidário a você, S’ um referencial solidário à espaçonave, e considere 

o foguete como o objeto observado. Então, na equação 5, V = 0,5c (V é o módulo da 
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velocidade de S’ em relação a S) e v’ = 0,5c (v’ é o módulo da velocidade do objeto em 

relação a S’). 

𝑣 = !!! ′

!!!∙!′
!!

 → 𝑣 = !,!!!!,!!

!!!,!!∙!,!!
!!

 → 𝑣 = !!
!,!"

 → 𝑣 = 0,8𝑐 

4) Uma partícula se move ao longo do eixo x’ do referencial S’ com a velocidade de 0,5.c. O 

referencial S’ se move em relação ao referencial S com a velocidade de 0,6.c, no sentido do 

eixo x. Os eixos x, y e z, de S, possuem as mesmas orientações dos eixos x’, y’ e z’, de S’, 

respectivamente. Qual a velocidade da partícula, conforme medida em S? 

Na equação 5, V = 0,6c (V é o módulo da velocidade de S’ em relação a S) e v’ = 0,5c (v’ é o 

módulo da velocidade da partícula em relação a S’). 

𝑣 = !!! ′

!!!∙!′
!!

 → 𝑣 = !,!!!!,!!

!!!,!!∙!,!!
!!

 → 𝑣 = !,!!
!!!,!

 → 𝑣 = !,!!
!,!

 → 𝑣 = 0,85𝑐 

5) Considere duas naves, A e B, que viajam com velocidades respectivas de 0,6.c e 0,8.c, em 

relação à Terra, em sentidos opostos. Determine a velocidade relativa de uma nave em 

relação à outra.  

Seja S um referencial solidário à Terra, S’ um referencial solidário à nave A, e considere a 

nave B como o objeto observado. Então, na equação 5, V = 0,6c e v = -0,8c, já que as naves 

viajam, em relação à Terra, em sentidos opostos. 

𝑣 ′ = !!!

!!!∙!
!!

 → 𝑣 ′ = !,!!! !!,!!

!!!,!!∙ !!,!!
!!

 →  𝑣 ′ = !,!!!!,!!

!! !!,!"!!

!!
 →  𝑣 ′ = !,!!

!!!,!"
 → 𝑣 ′ = !,!!

!,!"
 → 𝑣 ′ = 0,95𝑐 

6) Duas espaçonaves movem-se em sentidos opostos com velocidades de 0,8.c, relativas à 

Terra. Qual a velocidade de uma das naves relativamente à outra: 

a) Pela Relatividade de Galileu? 

Seja S um referencial solidário à Terra, S’ um referencial solidário à nave A, e considere a 

nave B como o objeto observado. Então, na equação 5, V = 0,8c e v = -0,8c, já que as naves 

viajam, em relação à Terra, em sentidos opostos. 

𝑣 = 𝑉 − 𝑣′ → −0,8𝑐 = 0,8𝑐 − 𝑣′ → 𝑣 ′ = 0,8𝑐 + 0,8𝑐 → 𝑣 ′ = 1,6𝑐 

b) Pela Relatividade de Einstein?  

𝑣 ′ = !!!

!!!∙!
!!

 → 𝑣 ′ = !,!!! !!,!!

!!!,!!∙ !!,!!
!!

 → 𝑣 ′ = !,!!
!!!,!"

 → 𝑣 ′ = !,!!
!,!"

 → 𝑣 ′ = 0,98𝑐 
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Aula 8 

No oitavo encontro novos conceitos associados à TRR são apresentados e discutidos como a 

“quantidade de movimento relativística” e “energia relativística”. 

Após o Plano de Aula é apresentado um texto de apoio e uma lista de exercícios. 

 

 

 
 

Tópico: Quantidade de movimento relativística e energia relativística. 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Reconhecer o conceito de quantidade de movimento relativística; 

• Identificar o significado da equivalência massa-energia; 

• Avaliar por que as equações da quantidade de movimento relativística e da energia relativística 

total mostram que é impossível colocar uma partícula material na velocidade da luz; 

• Perceber que quando os valores de velocidade considerados são muito menores que a da luz, 

as equações relativísticas da quantidade de movimento e da energia cinética reduzem-se às 

respectivas equações da mecânica clássica; 

• Intuir o limite de validade das teorias científicas. 

Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 8. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: iniciar a aula revendo alguns conceitos já conhecidos pelos alunos como o de 

quantidade de movimento.  

Desenvolvimento: apresentar, na sequência, as expressões matemáticas da quantidade de 

movimento relativística. Seguir, depois, com uma abordagem conceitual sobre energia relativística, 

sempre tendo o cuidado de fazer exposições graduais intercaladas com questões e diálogos com os 

estudantes, visando facilitar a manifestação de dúvidas em busca de uma efetiva assimilação dos 

conteúdos.  

Fechamento: No final os alunos são solicitados a responder à lista de exercícios que são 

recolhidas e corrigidas e recebem uma cópia impressa (ou em versão eletrônica se isto for possível, 

do Texto de Apoio da Aula 9 para realizarem a tarefa de leitura prévia.  

 

 

PLANO DE AULA 8 
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Texto de Apoio da Aula 8 
 

 
QUANTIDADE DE MOVIMENTO RELATIVÍSTICA 

 

Historicamente, o problema de obter a quantidade conservada em qualquer tipo de colisão 

entre partículas foi o que levou à definição atualmente aceita da quantidade de movimento 

(momentum linear) de um corpo material, como o produto da sua massa pela sua velocidade 

vetorial: 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑣 (Eq. 1) 

O francês René Descartes (1596-1650), por exemplo, havia inicialmente definido a 

quantidade de movimento (momentum linear) como o produto da massa pela velocidade escalar 

do corpo, que não se conserva no caso de duas bolas de bilhar se chocando em um plano.  

De certa forma, este também foi o caminho tomado por Einstein (1879-1955). Ele logo 

verificou que o princípio da conservação da quantidade de movimento, definido de acordo com a 

equação 1, era não covariante. Isto é, considerando-se uma colisão bidimensional entre duas bolas 

de bilhar idênticas (m1 = m2 = m), por exemplo, Einstein verificou que a quantidade:  

𝑚! ∙ 𝑣! +𝑚! ∙ 𝑣!  

Onde os subíndices 1 e 2 referem-se às bolas de bilhar, era a mesma antes e depois da 

colisão descrita por um dado observador inercial S, mas a quantidade correspondente para outro 

observador inercial S’: 

𝑚! ∙ 𝑣!′ +𝑚! ∙ 𝑣!′   

Não era a mesma antes e depois da colisão.  

Contudo, Einstein verificou que a quantidade:  
!!

!!!!
!

!!

∙ 𝑣! +
!!

!!!!
!

!!

∙ 𝑣!  

Era mesma antes e depois da colisão, para qualquer observador inercial, de forma que o 

princípio da conservação da quantidade de movimento tornar-se-ia, novamente, covariante se a 

quantidade de movimento relativística de um corpo ou partícula fosse redefinido para:  

𝑄 = !

!!!
!

!!

∙ 𝑣 (Eq. 2) 

Ou, escrita de outra forma: 

𝑄 = 𝛾 ∙𝑚 ∙ 𝑣 (Eq. 3) 

Pela equação 3 percebe-se que a equação 2 é a equação 1 multiplicada pelo fator de Lorentz 

(γ); então, para uma pequena velocidade em relação à velocidade da luz, temos que a equação 2 se 

reduz à equação 1.  

Por outro lado, no limite em que “v” tende a “c”, 𝑸 torna-se muito grande, tendendo ao infinito! 
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ENERGIA RELATIVÍSTICA 

 

A Teoria da Relatividade Restrita modificou também as noções de energia. Com certeza, 

você já viu em algum lugar o que poderíamos definir como a equação mais pop da Física: 

𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! (Eq. 4) 

Mas, qual o significado desta equação? 

Einstein conseguiu demonstrar que a massa de um corpo pode ser considerada uma forma 

de energia, ou seja, massa pode ser convertida em energia e energia pode ser convertida em 

massa. Este princípio é denominado de equivalência massa-energia.  

Na equação 4 temos o que chamamos de energia de repouso, ou seja, a energia que um 

corpo possui apenas devido à sua massa, desconsiderando outras formas de energia como a 

energia cinética (ou seja, energia devida ao movimento).  

Agora, quando um corpo está em movimento, além da energia de repouso, devida à sua 

massa, terá também energia cinética e, assim, a energia total será a soma da energia cinética 

com a energia de repouso. Neste caso, temos a seguinte equação: 

𝐸 = 𝛾 ∙𝑚 ∙ 𝑐! → 𝐸 = !

!!!
!

!!

∙𝑚 ∙ 𝑐! → 𝐸 = !∙!!

!!!
!

!!

 (Eq. 5). 

A equação 5 é a equação 4 multiplicada pelo fator de Lorentz (γ); então, para uma 

velocidade muito pequena comparada à da luz, temos que a equação 5 se reduz à equação 4.  

A energia cinética de um corpo para velocidades relativísticas é dada pela diferença entre a 

energia total (equação 5) e a energia de repouso (equação 4): 

𝐸! = 𝐸 − 𝐸! → 𝐸! = 𝛾 ∙𝑚 ∙ 𝑐! −𝑚 ∙ 𝑐! → 𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ (𝛾 − 1) (Eq. 6) 

Nas reações nucleares, por exemplo, a equação de equivalência massa-energia de 

Einstein é facilmente verificada, pois os núcleos e as partículas subnucleares interagem, ocorrendo 

conversão de massa em energia, e vice-versa.  

É essencial destacar que a equação 6 tem o significado de que à medida que um corpo 

aumenta a sua velocidade, aumenta a sua energia. A explicação para que um corpo não possa 

atingir velocidades superiores à da luz é que, para isto, seria necessária uma quantidade infinita de 

energia. 

Uma interpretação dada por muitos autores é a de que existe uma massa relativística. Mas 

o que consideramos mais coerente é identificarmos a energia de repouso (equação 4) e verificarmos 

que, à medida que um corpo aumenta a sua velocidade, temos um aumento da energia cinética 

desse corpo e, no caso de objeto de massa não nula, sua energia tende a um valor infinito à medida 

que a velocidade se aproxima de “c”.  

O próprio Einstein, inicialmente, adotou a interpretação de Hendrik Antoon Lorentz (1853-

1928) de massa relativística, para logo em seguida abandoná-la como sendo inconveniente. 

A maioria dos textos atuais de Física Moderna omite a expressão relativística da massa, 

apresentando apenas a expressão da quantidade de movimento relativística. Nesses textos, a 

massa é considerada constante ou, para utilizar uma linguagem mais moderna, ela é um invariante. 

A maioria dos livros prefere se referir à massa como simplesmente a quantidade que é medida por 
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uma balança, com o corpo estando em repouso com respeito ao observador, mas você já percebeu 

que a questão é mais complexa. 

De acordo com o norte-americano Eugene Hecht11 (1931-), a tendência de considerar a 

massa constante tem crescido muito entre os físicos ultimamente. Segundo Hecht, uma das 

justificativas deste procedimento é a impossibilidade experimental de medir diretamente a variação da 

massa – as evidências experimentais mostram apenas que a quantidade de movimento varia. Para 

reforçar sua argumentação, garante que, em 1948, o próprio Einstein teria afirmado que a 

relatividade da massa “não foi uma boa ideia”. 

Mais importante do que tomar partido nessa controvérsia é perceber que a Física, como 

qualquer Ciência, está sempre em contínua reformulação.  

 

 

ENERGIA E QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

 

Seja “m” a massa de um corpo que se move com velocidade 𝑣, em relação a um sistema de 

referência inercial. A energia total do corpo, “E”, e sua quantidade de movimento, 𝑄, são dadas 

por: 

𝐸 = 𝛾 ∙𝑚 ∙ 𝑐! (Eq. 5) 

𝑄 = 𝛾 ∙𝑚 ∙ 𝑣 (Eq. 3). 

Vamos relacionar “E” com “Q” através de alguns artifícios matemáticos.  

Elevando ao quadrado ambos os membros das equações 5 e 3, acima, temos: 

𝐸! = 𝛾! ∙𝑚! ∙ 𝑐! (Eq. 7) 

𝑄! = 𝛾! ∙𝑚! ∙ 𝑣! (Eq. 8) 

Multiplicando ambos os membros da equação 8 por c2, obtemos: 

𝑄!𝑐! = 𝛾!𝑚!𝑣!𝑐! (Eq. 9) 

Subtraindo membro a membro das equações 7 e 9, temos: 

𝐸! − 𝑄!𝑐! = 𝛾!𝑚!𝑐! − 𝛾!𝑚!𝑣!𝑐! → 𝐸! = 𝑄!𝑐! + 𝛾!𝑚!𝑐! ∙ 1 − !!

!!
 → 

𝐸! = 𝑄!𝑐! + !

!!!
!

!!
∙𝑚! ∙ 𝑐! ∙ 1 − !!

!!
 → 𝐸! = 𝑄!𝑐! +𝑚!𝑐! (Eq. 10) 

Para m = 0, resulta:  

𝐸 = 𝑄 ∙ 𝑐 (Eq. 11) 

Portanto, partículas que possuem massa nula têm energia e quantidade de movimento. É 

o caso dos fótons.  

Essa substituição de “m” por zero implica também outra conclusão extraordinária: toda 

partícula com massa nula tem velocidade “c”.  

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Citado por GASPAR, 2001, p. 319. 
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Lista de exercícios da Aula 8 
 

1) Consideremos uma reação nuclear, onde a massa final após a reação será menor em um 

grama que a massa inicial. Determine a equivalência em energia para esta variação de 

massa.  

𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! → 𝐸! = 1 ∙ 10!! ∙ 3,0 ∙ 10! ! → 𝐸! = 1 ∙ 10!! ∙ 9,0 ∙ 10!" → 𝐸! = 9,0.10!"  𝐽 

Para termos uma ideia, com esta quantidade de energia liberada poderíamos abastecer, com 

energia elétrica, 100.000 residências de porte médio durante um mês. 

2) Considere uma maçã de massa igual a 150 g, que seja transformada integralmente 

em energia utilizada para acender uma lâmpada de 100 W. Por quanto tempo 

permanecerá acesa esta lâmpada? (Teoricamente isto é possível, mas não há 

perspectiva próxima para sua realização.) 

𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! → 𝐸! = 150 ∙ 10!! ∙ 3,0 ∙ 10! ! → 𝐸! = 1,5 ∙ 10!! ∙ 9,0 ∙ 10!" → 

𝐸! = 13,5 ∙ 10!" → 𝐸! = 1,35 ∙ 10!"  𝐽 

𝑃𝑜𝑡 = ∆!
∆!

 → ∆𝑡 = ∆!
!"#

 → ∆𝑡 = !,!"∙!"!"

!∙!"!
 → ∆𝑡 = 1,35 ∙ 10!"  𝑠 

1,35.1014 s são mais de 4 milhões de anos! 

3) A energia consumida por uma casa comum, por mês, é da ordem de 300 kWh (quilowatt-

hora). Deste modo, lembrando que 1 kWh = 3,6.106 J, esta energia equivale, em quilogramas, 

a aproximadamente: 

𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! → 300 ∙ 3,6 ∙ 10! = 𝑚 ∙ 3,0 ∙ 10! ! → 1080 ∙ 10! = 𝑚 ∙ 9,0 ∙ 10!" → 𝑚 = !",!∙!"!

!,!∙!"!"
 → 

𝑚 = 1,2 ∙ 10!!  𝑘𝑔  
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4) Qual o erro percentual que se comete quando se calcula a energia cinética por Ec = 0,5.m.v2 

em vez de Ec = (γ - 1).m.c2, para uma partícula com velocidade: 

a) 0,1.c? 

𝐸! = 0,5 ∙𝑚 ∙ 𝑣! → 𝐸! = 0,5 ∙𝑚 ∙ 0,1 ∙ 𝑐 ! → 𝐸! = 0,5 ∙𝑚 ∙ 0,01 ∙ 𝑐! → 𝐸! = 5 ∙ 10!! ∙𝑚 ∙ 𝑐!  

𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ (𝛾 − 1) → 𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !

!!!
!

!!

− 1  → 𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !

!! !,!∙! !

!!

− 1  →  

𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !
!!!,!"

− 1  → 𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !
!,!!

− 1  → 𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !"∙ !!
!!

− 1  → 

𝐸! = 5,04 ∙ 10!! ∙𝑚 ∙ 𝑐!  

𝑟𝑎𝑧ã𝑜 = !,!"∙!"!!∙!∙!!

!∙!"!!∙!∙!!
 → 𝑟𝑎𝑧ã𝑜 = 1,008 → erro percentual de 0,8%. 

b) (2/3).c? 

𝐸! = 0,5 ∙𝑚 ∙ 𝑣! → 𝐸! = 0,5 ∙𝑚 ∙ !
!
∙ 𝑐

!
 → 𝐸! = 0,5 ∙𝑚 ∙ !

!
∙ 𝑐! → 𝐸! =

!
!
∙𝑚 ∙ 𝑐!  

𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ (𝛾 − 1) → 𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !

!!
!
!∙!

!

!!

− 1  → 𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !

!!!!

− 1  → 

𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !
!
!

− 1  → 𝐸! = 𝑚 ∙ 𝑐! ∙ !∙ !
!
− 1  → 𝐸! = 0,34 ∙𝑚 ∙ 𝑐!  

𝑟𝑎𝑧ã𝑜 = !,!"∙!∙!!
!
!∙!∙!

!  → 𝑟𝑎𝑧ã𝑜 = 1,54 → erro percentual de 54%. 

5) Qual a velocidade de um próton que possui energia total igual a 1.800 MeV? Dados: 1 eV = 

1,60.10-19 J e mpróton = 1,67.10-27 kg.  

𝐸 = !∙!!

!!!
!

!!

 → 1 − !!

!!
= !∙!!

!

!
 → 1 − !!

!!
= !,!"∙!"!!"∙ !,!∙!"!

!

!,!∙!"!∙!"!∙!,!∙!"!!"

!

 → 1 − !!

!!
= !"#

!"#

!
 → 

!!

!!
= 1 − !"##$

!"#$""
 → !

!

!!
= !"#$$

!"#$""
 → 𝑣 = !"#$$

!"#$""
∙ 𝑐! → 𝑣 ≅ 0,85 ∙ 𝑐  

6) A partir da relação da energia relativística, prove que um corpo jamais poderá chegar à 

velocidade da luz. Por que não é possível atingir a velocidade da luz? 

Será necessária uma quantidade infinita de energia para qualquer corpo que possua massa. 

7) Um elétron tem quantidade de movimento Q = 5,0.10-22 kg.m/s. A massa do elétron é m = 

9,1.10-31 kg e a velocidade de propagação da luz no vácuo é c = 3,0.108 m/s. Calcule a 

energia cinética do elétron. 

𝐸! = 𝑄!𝑐! +𝑚!𝑐! → 𝐸! = 5,0 ∙ 10!!! ! ∙ 3,0 ∙ 10! ! + 9,1 ∙ 10!!" ! ∙ 3,0 ∙ 10! ! → 

𝐸! = 25 ∙ 10!!! ∙ 9 ∙ 10!" + 82,81 ∙ 10!!" ∙ 81 ∙ 10!" → 𝐸 = 2,920761 ∙ 10!!" →  

𝐸 ≅ 1,71 ∙ 10!!"  𝐽  

𝐸! = 𝐸 − 𝐸! → 𝐸! = 𝐸 −𝑚 ∙ 𝑐! → 𝐸! = 1,71 ∙ 10!!" − 9,1 ∙ 10!!" ∙ 3,0 ∙ 10! ! →  

𝐸! = 1,71 ∙ 10!!" − 0,819 ∙ 10!!" → 𝐸! = 8,91 ∙ 10!!"  𝐽 
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Aula 9 

O nono encontro busca aprofundar a discussão de efeitos relativísticos e, em especial, 

abordar uma aplicação tecnológica que faz parte do cotidiano dos alunos que é sistema de 

posicionamento global (GPS). A ideia é mostrar que a Ciência e a tecnologia andam de mãos dadas, 

uma impulsiona a outra. 

Mas também é importante provocar discussões sobre os usos da Ciência na sociedade, 

favorecendo, assim, a assimilação de conceitos de Física Moderna e Contemporânea, o que auxilia 

na promoção do raciocínio crítico necessário à vida moderna. 

Na sequência do Plano de Aula é apresentado um texto de apoio e uma lista de exercícios. 

 

 

 
 

Tópico: Efeito Doppler relativístico, diagramas de Minkowski e o espaço-tempo e o sistema de 
posicionamento global (GPS). 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Perceber que o efeito Doppler também ocorre com ondas eletromagnéticas; 

• Analisar a formulação da TRR em termos geométricos através diagramas de Minkowski; 

• Reconhecer uma das aplicações tecnológicas cotidianas mais importantes da TRR e Geral que 

é o sistema de posicionamento global (GPS). 

Recursos:  

• Texto de Apoio da Aula 9. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: iniciar a aula abordando o Efeito Doppler relativístico, sendo que expressões 

matemáticas serão apresentadas, mas a ênfase da abordagem é conceitual.  

Desenvolvimento: apresentar os diagramas de Minkowski e depois discutir o sistema de 

posicionamento global (GPS). É importante mostrar aos estudantes que a Teoria da Relatividade 

Restrita e a Geral têm a potencialidade de fornecer explicações científicas plausíveis e inteligíveis 

para um utensílio tecnológico do cotidiano deles.  

Fechamento: oferecer uma lista de exercícios para incentivar a discussão em grupos e 

melhorar e a assimilação dos conceitos que neste tema são bastante anti-intuitivos. 

 

 

PLANO DE AULA 9 
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Texto de Apoio da Aula 9 

EFEITO DOPPLER RELATIVÍSTICO 

 

Considere uma fonte de ondas (por exemplo, um carro de polícia) em movimento relativo 

com referência a um observador, as ondas emitidas pela fonte são captadas pelo observador 

com uma frequência alterada, sendo maior se ocorrer aproximação e menor se ocorrer 

afastamento entre ambos. Esse fenômeno é conhecido como Efeito Doppler-Fizeau e ocorre tanto 

com ondas mecânicas quanto com as eletromagnéticas. Quando a fonte de ondas é eletromagnética 

e as velocidades relativas (entre fonte e observador) são muito grandes (próximas à velocidade da 

luz) esse fenômeno é chamado Efeito Doppler Relativístico. 

Para uma fonte que se aproxima do observador, a frequência f’ captada por este deve 

ser maior que a frequência f0 emitida pela fonte, portanto o numerador da equação 1, abaixo, será 

“c + v” e o denominador “c – v”. No afastamento, f’ deve ser menor que f0 e ocorre o contrário, isto 

é, o numerador será “c – v” e o denominador “c + v”.  

𝑓! = 𝑓!
!±!
!∓!

   (Eq. 1) 

Substituindo-se f0 e f’ por c/λ0 e c/λ’, respectivamente, temos a equação para os 

comprimentos de onda: 

�! = �!
!∓!
!±!

   (Eq. 2) 

Na aproximação, devemos ter λ’ < λ0, portanto o numerador da equação 2 será “c – v” e o 

denominador “c + v”. No afastamento, devemos ter λ’ > λ0, portanto o numerador será “c + v” e o 

denominador “c – v”.  

Apesar de ser mais comum observarmos o Efeito Doppler com ondas sonoras (por exemplo, 

durante a aproximação ou o afastamento de uma ambulância), sua ocorrência com ondas 

eletromagnéticas é confirmada observando-se a luz emitida por galáxias distantes. Como, 

segundo o modelo cosmológico mais aceito hoje, as galáxias se afastam de nós, as radiações por 

elas emitidas têm os seus respectivos comprimentos de onda deslocados para valores 

maiores do que teriam se elas estivessem em repouso. Isto é, os valores tendem a desviar-se 

para a região do vermelho do espectro eletromagnético visível. Esse fenômeno, hoje em dia muito 

comum na Astrofísica e Astronomia, é conhecido como desvio Doppler para o vermelho. Em alguns 

casos, quando há aproximação, o desvio ocorre no sentido contrário, para a região do azul. 

Esse é um recurso muito usado nas medições astronômicas. Edwin Powell Hubble (1889-1953), 

eminente astrônomo americano do início do século XX, fundamentou-se nesse efeito para afirmar que 

“O Universo está em expansão”.  

Quando o movimento relativo ocorre com velocidades pequenas, isto é, quando v << c, 

podemos fazer a seguinte aproximação: 

!!!
!!!

≅ 1 + !
!
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E, assim, �! = 1 + !
!
�! → �! = �! +

!
!
�! → �! − �! =

!
!
�!. 

Ou, �! − �! = ∆� = !
!
�!. 

Ou, ainda, 𝑣 = ∆�
�!
𝑐 (Eq. 3).  

Esta última expressão permite calcular a velocidade da fonte a partir do deslocamento 

relativo ∆�
�!

 dos comprimentos de onda por ela emitidos para velocidades pequenas em 

comparação à velocidade da luz “c”. Essa aproximação é muito útil no cálculo das velocidades de 

objetos como galáxias, estrelas e quasares, que são fontes de radiação eletromagnética cujas 

velocidades são grandes para nossos padrões terrestres, porém pequenas quando comparadas com 

a velocidade da luz “c”.  

Podemos adotar a seguinte convenção: 

se Δλ  0 → v > 0 → afastamento; 

se Δλ < 0 → v < 0 → aproximação.  

 

 

DIAGRAMAS DE MINKOWSKI E O ESPAÇO-TEMPO 

 

Um evento crucial para a aceitação da Teoria da Relatividade Restrita de Einstein no meio 

científico foi a sua formulação em termos geométricos pelo matemático lituano Hermann 

Minkowski (1864-1909), que foi professor de Einstein na Politécnica de Zurique.  

O espaço é um contínuo tridimensional. Isto significa que podemos descrever a posição de 

qualquer ponto (em repouso) por meio de três coordenadas (x, y, z) e que para cada ponto existe um 

número qualquer de pontos vizinhos cuja posição pode ser determinada por coordenadas (xi, yi, zi), 

onde “i” pode assumir valores 1, 2, 3..., tão próximos quanto quisermos do ponto de coordenadas (x, 

y, z). Por causa desta última propriedade, falamos de contínuo e por causa das três dimensões, 

falamos de tridimensional.  

Os efeitos relativísticos da dilatação dos tempos e da contração das distâncias, que já 

estudamos, mostram que os intervalos de tempo e os intervalos de espaço não são grandezas 

invariantes. As transformações de Lorentz e a relatividade da simultaneidade fazem com que os 

intervalos de tempo e de distâncias tenham valores diferentes para observadores situados em 

diferentes referenciais inerciais.  

Estudar fenômenos da natureza e ter que considerar espaços e tempos variantes, 

correspondendo aos diversos referenciais tornar-se-ia um tanto complicado. Por isso, Minkowski 

introduziu um conceito que tem a propriedade de ser absoluto: o espaço-tempo. O espaço-tempo é 

dito absoluto porque não depende de nenhuma escolha de referencial.  

Na sua formulação matemática da Teoria da Relatividade Restrita em 1908, Minkowski 

considerou que o espaço e o tempo observados de forma independente eram uma ilusão. Lugares e 

tempos nunca se apresentam à nossa observação senão unidos entre si. Nunca se observa um lugar 

sem ser em um determinado instante, nem um instante sem ser num determinado lugar. A partir de 
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então, todo o evento passou a ser descrito por quatro coordenadas, três de espaço e uma de tempo 

(x, y, z, t), localizado num espaço quadridimensional, o espaço-tempo. No espaço-tempo, a 

grandeza análoga ao ponto da geometria do espaço é o evento, um acontecimento ocorrido em um 

dado instante, em um determinado ponto do espaço.  

Na geometria do espaço-tempo um conceito comumente usado é o cone de luz. Para 

entendê-lo imagine uma superfície como a da água, sobre a qual é gerado um pulso ondulatório.  

 
Figura 1. Ilustração da expansão de um pulso circular numa superfície plana representada por uma sucessão de instantes (z = 
0 por que a geometria na superfície da água é plana).   
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 336. 
 

Este pulso se expandirá na forma de um círculo. Acrescentando o tempo como uma 

dimensão extra, os círculos concêntricos formarão a superfície de um cone. No caso de um pulso de 

luz, tal superfície cônica representada no espaço-tempo é denominada cone de luz, como mostrado 

na Figura 2. 

 
Figura 2. Ao acrescentar o eixo do tempo, o pulso em expansão descreve um cone no espaço-tempo. O caso de um pulso 
esférico expandindo-se no espaço tridimensional é análogo, mas para poder desenhá-lo no espaço-tempo fomos obrigados a 
omitir uma coordenada, fixando seu valor em zero (z = 0, neste caso). Ao passarmos dos três eixos (x, y e t) para os quatro 
eixos do espaço-tempo (x, y, z e t), o cone de luz, que foi desenhado como uma superfície bidimensional, passa a ser uma 
hipersuperfície de três dimensões, um conceito abstrato, pois não conseguimos visualizar quatro eixos perpendiculares entre si 
no espaço tridimensional em que vivemos. 
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 336. 

 
Todos os raios de luz emitidos a partir do evento no presente propagam-se ao longo da 

superfície do cone de luz do futuro. Todos os raios de luz que nos atingem no presente propagam-

se ao longo do cone de luz do passado. Assim, não devemos estranhar o fato de que, ao olharmos 

o Sol, a oito (8) minutos-luz de distância da Terra, estamos vendo uma imagem ocorrida há oito 

minutos, pois o cone de luz mistura espaço com tempo. No caso da estrela Sírio, que é a estrela mais 

brilhante e distante oito (8) anos-luz da Terra, estamos tendo uma imagem de oito anos atrás. Assim, 

uma imagem instantânea não é uma projeção na retina do espaço tridimensional à nossa volta 

e sim uma projeção do cone de luz do passado, que nas quatro dimensões do espaço-tempo é 

denominada hipersuperfície de três dimensões. 
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Figura 3. Representa o presente, o cone de luz, o passado absoluto e o futuro absoluto. É mais intuitivo representar a escala 
do eixo temporal desta forma. Neste caso, um raio de luz propaga-se no espaço-tempo formando um ângulo de 45° com os 
eixos mostrados.  
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 336. 
 

Para representar os eventos no espaço e que variam com o tempo, temos que fazer uso dos 

diagramas de espaço-tempo. Neles, podemos representar as coordenadas de espaço e tempo de 

muitos eventos em um ou mais referenciais inerciais. As posições dos eventos são representadas no 

eixo x e os instantes em que ocorrem os eventos são representados no eixo vertical ct (velocidade da 

luz “c” multiplicado por “t”), como mostrado na Figura 4. Nessa figura temos a representação de um 

diagrama de espaço-tempo. Como os eventos que exibem efeitos relativísticos quase sempre 

ocorrem a altas velocidades, torna-se conveniente multiplicar a escala de tempo pela velocidade da 

luz. Esta forma de representar os eventos distribui melhor os pontos sobre o gráfico.  

 
Figura 4. Diagrama espaço-tempo mostrando quatro (4) eventos. 
Fonte: extraído de: Peruzzo, 2012, p. 62. 
 

Para interpretar a Figura 4 é importante dizer que os eventos A e B ocorrerão num mesmo 

instante, mas em locais diferentes; os eventos B e D ocorrerão no mesmo local, mas em instantes 

diferentes e o evento C ocorreu no passado, pois o presente corresponde a ct = 0 (ct < 0 corresponde 

ao passado e ct > 0 ao futuro). O lugar geométrico das posições ocupadas no diagrama espaço-

tempo por uma partícula é denominado linha de universo da partícula, que pode ser considerada 

a trajetória da partícula no gráfico de ct em função de x.  

A Figura 5 mostra o movimento de cinco (5) partículas. As linhas retas indicam que as 

partículas movem-se com velocidades constantes, sendo que a velocidade da partícula 2 é maior do 

que a da partícula 1; a velocidade da partícula 3 é maior do que a da partícula 2 e, além disso, ela 

está aumentando (isto é, possui movimento acelerado). A partícula 4 também se move com 

velocidade constante, mas no sentido negativo da trajetória. A partícula 5 está movendo-se no 

sentido positivo da trajetória mas, no entanto, ela está viajando para o passado, ou seja, está 

voltando no tempo.  
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Figura 5. Trajetória no espaço-tempo de cinco (5) partículas. 
Fonte: extraído de: Peruzzo, 2012, p. 63. 
 

 

GPS – SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL 

 

Até recentemente a Teoria da Relatividade era uma teoria sem muitas aplicações no nosso 

cotidiano. No entanto, com o sistema de posicionamento global, ou GPS, isso mudou, pois este 

sistema de navegação, cada vez mais utilizado, não funciona sem as correções dadas pela 

Relatividade. O GPS é atualmente vital para a navegação, pouso e decolagem dos aviões e, no mar, 

é de grande valia por funcionar sob quaisquer condições atmosféricas. Vários veículos hoje trafegam 

com a ajuda do GPS que mostra numa tela sua posição sobre um mapa onde constam as ruas e 

rodovias. Os receptores de bolso são largamente utilizados pelas pessoas em caminhadas e 

apresentam a trilha seguida num visor de cristal líquido. Em topografia pode-se obter um traçado em 

terreno irregular com grande facilidade.   

 
Figura 6. Ilustração esquemática, fora de escala, de satélite do Sistema de Posicionamento Global, GPS (Global Positioning 
System), orbitando a Terra numa altitude de 20.000 km, com uma velocidade de 4 km/s. 
Fonte: extraído de: Luz; Álvares, 2006, p. 342. 
 

O receptor do GPS capta os sinais de micro-ondas, ou seja, de ondas eletromagnéticas 

enviadas por vários satélites em órbita da Terra a cerca de 20.000 km de altitude e com isso 

determina sua posição a cada instante. Cada satélite possui um relógio atômico de Césio 

extremamente preciso e no sinal de micro-ondas que ele envia vem codificado o instante da emissão, 

bem como a posição instantânea do satélite. Quando o receptor capta este sinal ele pode saber sua 

distância do satélite, pois o sinal de micro-ondas viaja na velocidade da luz. Em princípio, captando o 

sinal de três satélites o receptor poderia determinar sua posição por triangulação. Como o relógio do 

receptor não possui a precisão de um relógio atômico, ele necessita captar um quarto satélite para 

ficar com informação suficiente para determinar também o instante de tempo da recepção do sinal. 

Assim, ao captar o sinal de pelo menos quatro satélites, o receptor determina seu tempo com a 
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precisão de um relógio atômico, e também sua latitude, longitude e altitude. A precisão do sistema 

necessita ser muito elevada, pois em um intervalo de tempo de 10 ns (10.10-9 s, que se lê dez 

nanossegundos) a micro-onda viaja três (3) metros. 

Aprendemos na Teoria da Relatividade Restrita que um relógio em movimento aparenta 

estar atrasando. No caso do GPS o satélite percorre sua órbita a 4 km/s, o que faz com que 

observemos o seu relógio atrasar 5 ns a cada minuto. Por outro lado, pela Teoria da Relatividade 

Geral, um relógio num campo gravitacional mais forte possui um ritmo mais lento. Como o 
relógio do satélite está sujeito a uma gravidade mais fraca (está mais distante da Terra), ele 

aparenta estar andando mais depressa que o relógio do receptor na superfície terrestre. O 

cálculo mostra que este efeito da gravidade faz com que vejamos o relógio do satélite, a 20.000 km 

de altitude, adiantar 32 ns por minuto. Somando os dois efeitos, concluímos que o relógio atômico do 

satélite aparenta estar adiantando 27 ns por minuto (ou 1,4 s por século). Isso significa um erro 

cumulativo na determinação da distância igual a 8 m no decorrer de cada minuto, ou de 11 km no 

decorrer de cada dia de operação do sistema. O sistema só consegue operar fazendo as 

correções dadas pela relatividade. Esta é a razão por que se diz que a Teoria da Relatividade 

encontra utilidade no nosso dia a dia e embora pareça tão abstrata para nós, ela está presente 

cotidianamente em nossas vidas. 
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Lista de exercícios da Aula 9 
 

1) Um guarda de trânsito está autuando você por passar um cruzamento perigoso quando o 

semáforo ainda estava vermelho (λ = 650 nm). Conhecedor da física relativística, você 

argumenta que, devido à sua velocidade de aproximação e ao efeito Doppler, o farol estava 

verde (λ = 525 nm) quando passou o cruzamento. Qual deveria ser a sua velocidade no 

momento, para que isso pudesse ocorrer? 

Consideremos c = 3.108 m/s e apliquemos a teoria do efeito Doppler. 

Os comprimentos de onda da luz vermelha e da luz verde são, respectivamente, λ0 = 650 nm 

e λ’ = 525 nm (nm = nanômetro = 10-9 m). Pela equação do comprimento de onda, temos: 
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Será que o guarda aceitará esse argumento? 

2) Uma sonda especial afastando-se da Terra com velocidade de 0,1.c, comunica-se com a sua 

base emitindo ondas de rádiofrequência de 100 MHz. 

a) Para qual valor de frequência deve ser ajustado o receptor aqui na Terra? 
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!!
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b) Qual o comprimento de onda das ondas recebidas aqui na Terra? 

𝑣 = � ∙ 𝑓 → 𝑐 = �′ ∙ 𝑓 ′ → �′ = !
!′

 → �′ = !∙!"!

!",!"∙!"!
 → �′ ≅ 3,32  𝑚 

3) Uma espaçonave aproxima-se da Terra com velocidade 0,25.c, emitindo pulsos luminosos de 

comprimento de onda 680 nm (luz vermelha).  

a) Qual o comprimento de onda dos pulsos quando chegam à Terra? 

�′ = �! ∙
!∓!
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!!!
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�′ = !
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b) Qual a cor da luz recebida?  

Luz verde. 

4) Uma radiação de comprimento de onda 585 nm é captada aqui na Terra com comprimento de 

onda 650 nm. 

a) A fonte está se afastando ou se aproximando de nós?  

A fonte está se afastando de nós porque λ’ > λ0.  

b) Qual a velocidade da fonte? 

�′ = �! ∙
!∓!
!±!

 → �′

�!

!
= !∓!
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!"!

!
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5) Certos comprimentos de onda, emitidos de uma galáxia da constelação de Virgem, são 

recebidos na Terra com um aumento relativo de 0,4%.  

a) Essa galáxia está se afastando ou se aproximando de nós?  

A fonte está se afastando de nós porque λ’ > λ0. 

b)  Qual a sua velocidade relativa a nós? 
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∙ 𝑐 → 𝑣 ≅ 3,99 ∙ 10!!  𝑐 
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Aula 10 

O décimo e encontro é também o encerramento do módulo didático aqui apresentado. Busca 

revisitar conceitos da TRR e também oferecer noções da Relatividade Geral através da apresentação 

de um vídeo que exibe uma palestra do professor Dr. Dimiter Hadjimichef, em comemoração aos 100 

anos da Teoria da Relatividade Geral. 

Após a palestra é importante promover um debate em que os alunos possam manifestar suas 

compreensões e fazer perguntas sobre aspectos que suscitaram curiosidades. 

É relevante incitar reflexões também sobre aspectos da natureza da Ciência, abordando 

aspectos da Epistemologia de Thomas Kuhn, no sentido de perceberem como a TRR e a TRG 

constituíram uma revolução científica, uma mudança de visão de mundo.  

Na sequência do Plano de Aula é um modelo de questionário para que os alunos avaliem o 

módulo didático. 

 

 

 
 

Tópico: Teoria da Relatividade Geral (através de uma palestra). 

 

Tempo: 2 horas-aula. 

   

Objetivos: oferecer condições de aprendizagem para que os alunos possam: 

• Revisitar conceitos da TRR; 

• Ter algumas noções relativas à Teoria da Relatividade Geral; 

• Avaliar o módulo didático desenvolvido ao longo dos encontros; 

• Refletir suas concepções sobre a natureza da Ciência, percebendo as teorias como sucessivas 

construções humanas. 

Recursos:  

• Palestra em vídeo que pode ser encontrada no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZu0Wv9vgck. 

Procedimentos: 

Atividade inicial: iniciar a aula mostrando um vídeo de uma palestra do professor Dr. Dimiter 

Hadjimichef, em comemoração aos 100 anos da Teoria da Relatividade Geral (TRG). 

Disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=LZu0Wv9vgck.  

Desenvolvimento: na sequência, é importante abrir um debate em que os alunos têm a 

oportunidade de fazer perguntas relativas à Teoria da Relatividade Geral ou manifestar aspectos que 

despertaram curiosidades. Sugere-se incitar também reflexões sobre aspectos associados à natureza 

PLANO DE AULA 10 
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da Ciência, no sentido de perceberem como a TRR e a TRG constituíram uma revolução científica 

nos moldes de Thomas Kuhn. 

Fechamento: no final da aula, que também é o encerramento do módulo, os alunos são 

solicitados a responder um questionário para avaliar a sequência didática e também oferecer 

sugestões e/ou críticas.  

 

 

 

 

Sugestão de questionário para os alunos avaliarem o módulo didático 
 

Apresentamos aqui apenas uma sugestão de questões, mas o questionário pode ser 

adaptado às necessidades e interesses do professor. 

É importante destacar que os alunos não precisam se identificar para que se sintam à 

vontade para expressar suas opiniões, sugestões etc. 

 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO SOBRE TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA 

 

1) Qual a sua idade? 

2) Você gostou do curso “Uma Introdução Histórico-Epistemológico-Conceitual à Teoria da 

Relatividade Restrita no Ensino Médio”? 

3) A entrega dos textos de apoio antes das aulas contribuiu para a tua aprendizagem? 

4) Os slides apresentados durante as aulas contribuíram para a tua aprendizagem? 

5) Houve algum aspecto dos slides, apresentados durante as aulas, que você não gostou? 

6) Houve algum aspecto nos textos de apoio, entregues antes das aulas, que você não gostou? 

7) A aplicação das questões no final das aulas contribuiu para a tua aprendizagem? 

8) As explicações do professor durante a apresentação dos slides contribuíram para a tua 

aprendizagem? 

9) O tempo disponível para o curso foi adequado? 

10) Você recomendaria o curso para que outros colegas o fizessem no futuro? 

11) O que você mais gostou do curso? 

12) O que você menos gostou do curso? 

13) O que você sugere de alterações e/ou melhorias para serem implementadas numa próxima 

edição do curso? 
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Conclusão 

O resultado da aplicação deste módulo de ensino para abordar a Teoria da Relatividade 

Restrita no âmbito escolar, que ocorreu em uma escola particular da cidade de Arroio do Meio, RS, 

está relatada em Dissertação de Mestrado Profissional intitulada Teoria da Relatividade Restrita: uma 

introdução histórico-epistemológica e conceitual voltada ao Ensino Médio. Os resultados mostram 

que, pelo menos introdutoriamente, os alunos assimilaram conceitos dessa fantástica teoria.  

A resolução de exercícios, indicada no final de cada aula, pareceu auxiliar na assimilação dos 

tópicos, embora os estudantes tenham apontado o curto tempo para fazer “tudo”. Desta forma, as 

listas de exercícios são aqui mostradas  com as respostas esperadas e/ou o desenvolvimento das 

resoluções para que o professor possa fazer suas próprias escolhas. 

O desenvolvimento, a construção dos textos e a aplicação do presente módulo constituiu um 

grande aprendizado pessoal e mostrou ser uma iniciativa positiva para introduzir um tema da Física 

Moderna e Contemporânea nesse nível de ensino, de maneira diversificada. Embora não se possa 

inferir que todos os conceitos trabalhados tenham sido assimilados pelo grupo de alunos, de maneira 

geral, demonstraram interesse pela TRR, o que se traduziu em sua intensa participação nas aulas. 

Alunos motivados e engajados parecem tornar o processo ensino-aprendizagem uma 

experiência gratificante para ambos, professor e estudantes. 
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TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

Disponíveis em: http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/mostra_ta.php 

n°. 1 Um Programa de Atividades sobre de Física para a 8ª Série do 1º Grau 
Rolando Axt, Maria Helena Steffani e Vitor Hugo Guimarães, 1990. 

 
n°. 2 

 
Radioatividade 
Magale Elisa Brückmann e Susana Gomes Fries, 1991.  
  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira, 1992. 
 

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 
Rolando Axt e Magale Elisa Brückmann, 1993. 
 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1994. 
 

n°. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica 
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1995.  
    

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira, 1996. 
 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  
Fernanda Ostermann, Letície Mendonça Ferreira, Claudio de Holanda Cavalcanti, 1997. 
 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 
Marco Antonio Moreira, 1998. 
 

n°. 10 Teorias construtivistas 
Marco Antonio Moreira e Fernanda Ostermann, 1999. 
 

n°. 11 Teoria da relatividade especial 
Trieste Freire Ricci, 2000. 
 

n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 
Fernanda Ostermann,  2001. 
 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 
Ileana Maria Greca e Victoria Elnecave Herscovitz, 2002. 
 

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  
Trieste Freire Ricci e Fernanda Ostermann, 2003. 
 

n°. 15 O quarto estado da matéria 
Luiz Fernando Ziebell, 2004. 
 

v. 16, n. 1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 
Carlos Schroeder, 2005. 
 

v. 16, n. 2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 
Lucia Forgiarini da Silva e Eliane Angela Veit, 2005. 

 
v. 16, n. 3 

 
Epistemologias do Século XX 
Neusa Teresinha Massoni, 2005. 
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v.16, n. 4 Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e 
cores 
Alberto Antonio Mees,  Cláudia Teresinha Jraige de Andrade  e Maria Helena Steffani, 
2005. 
 

v. 16, n. 5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  
Jeferson Fernando Wolff e Paulo Machado Mors, 2005. 
 

v. 16, n. 6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  
Luiz André Mützenberg, 2005. 
 

v. 17, n. 1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma 
aprendizagem significativa no nível médio  
Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2006. 
 

v. 17, n. 2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e 
adultos (EJA)  
Karen Espindola e Marco Antonio Moreira, 2006. 
 

v. 17, n. 3 Introdução ao conceito de energia  
Alessandro Bucussi, 2006. 
 

v. 17, n. 4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade  
Rita Margarete Grala, 2006. 
 

v. 17, n. 5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  
 Márcia Cândida Montano Webber e Trieste Freire Ricci, 2006. 
 

v. 17, n. 6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino 
fundamental 
Marcelo Araújo Machado e Fernanda Ostermann, 2006. 
 

v. 18, n. 1 A Física na audição humana 
Laura Rita Rui, 2007. 
 

v. 18, n. 2 Concepções alternativas em Óptica   
Voltaire de Oliveira Almeida, Carolina Abs da Cruz e Paulo Azevedo Soave, 2007. 
 

v. 18, n. 3 A inserção de tópicos de Astronomia no estudo da Mecânica em uma abordagem 
epistemológica 
Érico Kemper, 2007. 
 

v. 18, n. 4  O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio 
Andréia Pessi Uhr, 2007. 
 

v. 18, n. 5 Material de apoio didático para o primeiro contato formal com Física; Fluidos 
Felipe Damasio e Maria Helena Steffani, 2007. 

 
 

v. 18, n. 6 

 
Utilizando um forno de microondas e um disco rígido de um computador como 
laboratório de Física 
Ivo Mai, Naira Maria Balzaretti e João Edgar Schmidt, 2007. 
 

v. 19, n. 1 Ensino de Física Térmica na escola de nível médio: aquisição automática de dados 
como elemento motivador de discussões conceituais 
Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2008. 
 

v. 19, n. 2 Uma introdução ao processo da medição no Ensino Médio 
César Augusto Steffens, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2008. 
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v. 19, n. 3 Um curso  introdutório à Astronomia para a formação inicial de professores de Ensino  
Fundamental, em nível  médio 
Sônia Elisa Marchi Gonzatti, Trieste Freire Ricci e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, 
2008. 

 
v. 19, n. 4 

 
Sugestões ao professor de Física para abordar tópicos de Mecânica Quântica no 
Ensino Médio 
Sabrina Soares, Iramaia Cabral de Paulo e Marco Antonio Moreira, 2008. 
 

v. 19, n. 5 Física Térmica: uma abordagem histórica e experimental 
Juleana Boeira Michelena e Paulo Machado Mors, 2008. 
 

v. 19, n. 6 Uma alternativa para o ensino da Dinâmica no Ensino Médio a partir da resolução 
qualitativa de problemas 
Carla Simone Facchinello e Marco Antonio Moreira, 2008. 
 

v. 20, n. 1 Uma visão histórica da Filosofia da Ciência com ênfase na Física 
Eduardo Alcides Peter e Paulo Machado Mors, 2009. 
 

v. 20, n. 2 Relatividade de Einstein em uma abordagem histórico-fenomenológica 
Felipe Damasio e Trieste Freire Ricci, 2009. 
 

v. 20, n. 3 Mecânica dos fluidos: uma abordagem histórica 
Luciano Dernadin de Oliveira e Paulo Machado Mors, 2009. 
 

v. 20, n. 4  Física no Ensino Fundamental: atividades lúdicas e jogos computadorizados 
Zilk M. Herzog e Maria Helena Steffani, 2009. 
 

v. 20, n. 5 Física Térmica 
Nelson R. L. Marques e Ives Solano Araujo, 2009. 

   
v. 20, n. 6  Breve introdução à Fisica e ao Eletromagnetismo  

Marco Antonio Moreira, 2009. 
 

v. 21, n. 1 Atividades experimentais de Física à luz da epistemologia de Laudan: ondas 
mecânicas no ensino médio   
Lizandra Botton Marion Morini,  Eliane Angela Veit, Fernando Lang da Silveira, 2010.   

  
v. 21, n. 2 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (1ª Parte) 
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

  
v. 21, n. 3 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (2ª Parte) 
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

  
v. 21, n. 4 O movimento circular uniforme: uma proposta contextualizada para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) 
Wilson Leandro Krummenauer, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Fernando Lang 
da Silveira, 2010. 
 

v. 21, n. 5 Energia: situações para a sala de aula 
Marcia Frank de Rodrigues, Flávia Maria Teixeira dos Santos e Fernando Lang da 
Silveira, 2010. 

  
v. 21, n. 6 Introdução à modelagem científica 

 Rafael Vasques Brandão, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2010. 
  

v. 22, n. 1 Breve introdução à Lei de Gauss para a eletricidade e à Lei de Àmpere-Maxwell 
Ives Solano Araujo e Marco Antonio Moreira, 2011. 
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v. 22, n. 2 O conceito de simetria na Física e no Ensino de Física 

Marco Antonio Moreira e Aires Vinícius Correia da Silveira, 2011. 
  

v. 22, n. 4 Visões epistemológicas contemporâneas: uma introdução 
Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2011. 

 
v. 22, n. 5 

 
Introdução à Física das Radiações 
Rogério Fachel de Medeiros e Flávia Maria Teixeira dos Santos, 2011. 

 
v. 22, n. 6  

 
O átomo grego ao Modelo Padrão: os indivisíveis de hoje 
Lisiane Araujo Pinheiro, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Marco Antonio Moreira, 
2011. 
 

v. 23, n. 1 Situações-problema como motivação para o estudo de Física no 9o ano 
Terrimar I. Pasqualetto , Rejane M. Ribeiro-Teixeira e Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 2 Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS 
Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 3 Universo, Terra e Vida: aprendizagem por investigação 
Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012. 

  
v. 23, n. 4 Ensinando Física através do radioamadorismo 

Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012. 
   

v. 23, n. 5 Física na cozinha 
Lairane Rekovvsky, 2012. 

  
v. 23, n. 6  Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade 

de ensino potencialmente significativa  
Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 1 Ensinando Física Térmica com um refrigerador 

Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013. 
  

v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória  
Melina Silva de Lima, 2013. 

  
v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia 

Alexandre Novicki, 2013. 
 

v. 24, n. 4 
 
O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula 
Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos 

Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecave Herscovitz, 2013. 
  

v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais 
Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a 

licenciandos de Física 
Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014. 

  
v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria 

no Ensino Médio 
Luis Galileu G. Tonelli, 2014. 
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v. 25, n. 3  Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades 
de Ensino Potencialmente Significativas 
Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014. 

  
v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos 

Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014. 
 

v. 25, n.5 Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia 
elétrica na escola 
Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano Araujo e Fernando Lang da Silveira, 2014. 
 

v. 25, n.6 Pequenos projetos de Física no ensino não formal 
Camilla Lima dos Reis e Maria Helena Steffani, 2014. 
 

v. 26, n.1 Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos 
Rodrigo Lapuente de Almeida e Sílvio Luiz de Souza Cunha, 2015. 
 

v. 26, n.2 Textos e atividades sobre oscilações e ondas, modelos atômicos, propriedades da luz, 
luz e cores, radiações ionizantes e suas aplicações médicas 
José Fernando Cánovas de Moura, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Fernando Lang da 
Silveira, 2015. 

  
v. 26, n.3 Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma Arduino como 

ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no 
laboratório didático 

 Elio Molisani Ferreira Santos, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Marisa Almeida 
Cavalcante, 2015. 
 

v. 26, n.4 Proposta didática para desenvolver o tema supercondutividade no Ensino Médio 
 Flavio Festa, Neusa Teresinha Massoni e Paulo Pureur Neto, 2015. 

 
v. 26, n.5 Oficina de Astronomia 

 Marina Paim Gonçalves e Maria Helena Steffani, 2015 
 

v. 26, n.6 Interfaces entre teorias de aprendizagem e ensino de Ciências/Física 
 Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2015. 

 
v. 27, n. 1 Proposta didática para apresentar conceitos do movimento de queda dos corpos no 

Ensino Fundamental através de um aporte histórico e epistemológico 
Jênifer Andrade de Matos e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

  
v. 27, n. 2 Proposta didática para o ensino de calorimetria com ênfase no desenvolvimento da 

habilidade de leitura e interpretação de gráficos 
Gabriel Schabbach Schneider, Fernando Lang da Silveira e Eliane Angela Veit, 2016. 

v. 27, n. 3 Uma proposta de trabalho orientada por projetos de pesquisa para introduzir temas de 
Física no 9º ano do Ensino Fundamental 
Jeferson Barp e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 
 

v. 27, n. 4 Aplicação do Método Peer Instruction na abordagem das Leis de Newton no Ensino 
Médio 
Jader Bernardes, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2016. 
 

v. 27, n. 5 Uma sequência didática sobre ondas com os métodos Instrução pelos Colegas (Peer 
Instruction) e Ensino sob Medida (Just-in-time Teaching) 
Madge Bianchi dos Santos, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2016. 
 


