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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Este texto de apoio é uma coletânea de artigos envolvendo o conceito de simetria 

na Física e no ensino da Física. O primeiro deles aborda sucintamente o próprio 

conceito de simetria, sua importância na Física e sua pouca utilização no ensino da 

Física. O segundo trata do conceito de simetria em livros didáticos de Física para o 

ensino médio e superior. O terceiro é sobre o papel desse conceito na pesquisa em 

ensino de Física e sua contribuição para o ensino da Física. Finalizando, o quarto 

capítulo apresenta exemplos de como o conceito de simetria poderia ser usado 

como um referencial no ensino da Física. 

 

 São textos independentes. Cada um deles poderá ser usado separadamente, mas 

estão interrelacionados e procuram chamar atenção para a importância desse 

conceito na Física e sua aparente desatenção ao ensino da Física. 
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Capítulo 1 

 

O CONCEITO DE SIMETRIA NA FÍSICA 

(The symmetry concept in physics) 

 

Marco Antonio Moreira 

Instituto de Física da UFRGS 

Caixa Postal 15051 

91501-970 Porto Alegre, RS 

moreira@if.ufrgs.br 

http://moreira.if.ufrgs.br 

 

Através do nevoeiro, tentaremos ver como simetrias moldam nossos pensamentos e 

equações e, finalmente, dão forma à nossa convicção de que sua mágica e ritmo – 

mesmo com imperfeições – revelarão, à medida que a névoa se desfaz, a beleza e a 

elegância do universo em que vivemos (Lederman e Hill, 2004, p. 293). 

 

Resumo  

 

A ideia de simetria é abordada, inicialmente, como parte do cotidiano e depois como 

um conceito central na Física. São apresentados significados do conceito no 

contexto da Física e são dados exemplos. É destacada a relação entre simetria e 

leis de conservação, expressa no teorema de Noether. Boa parte do texto é 

dedicada ao conceito de quebra espontânea de simetria. A proposta do texto é a de 

enfatizar o papel da simetria na construção do conhecimento físico.  

Palavras-chave: simetria; Física; leis de conservação; quebra espontânea de 

simetria. 

 

Abstract  

 

The idea of symmetry is, initially, approached as part of everyday life and, after, as a 

central concept in physics. Meanings of the concept of symmetry are presented in 

the context of physics and examples are given. The relationship between symmetry 

and conservation laws, as expressed by Noethe’s theorem, is emphasized. A 
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significant part of the text is dedicated to the concept of spontaneous symmetry 

breaking. The aim of this text is to call attention to the role of symmetry in the 

construction of physics knowledge.  

Keywords: symmetry; conservation laws; spontaneous symmetry breaking. 

 

Introdução 

 

 Simetria parece ser um conceito trivial. Estamos acostumados com simetrias. 

Tudo que é bem “redondinho”, bem “quadradinho” é simétrico. Tudo o que está bem 

“arrumado”, como uma mesa para quatro pessoas que tem quatro pratos, quatro 

pares de talheres, quatro copos, é simétrico e por aí vai. A simetria permeia o 

cotidiano e sempre tem a ver com “ordem”. Talvez por parecer senso comum esse 

conceito não receba atenção no ensino. 

 

 No entanto, o conceito de simetria permeia também as ciências. No caso da 

Física, suas leis básicas, os enunciados mais fundamentais que se pode fazer sobre 

a natureza, estão sedimentados na simetria (Lederman e Hill, 2004, p. 13). Simetria 

é um conceito-chave na Física. 

 Diz-se que um sistema físico tem simetria se for feita uma mudança nesse 

sistema tal que após essa mudança o mesmo continue exatamente como era antes. 

Chama-se de operação de simetria ou transformação de simetria à mudança 

ocorrida. Se o sistema permanece igual quando sofre uma transformação, diz-se 

que ele é invariante sob essa transformação (op. cit., p. 15). 

 

Em resumo, simetria é uma invariância de um objeto ou sistema frente a uma 

transformação. 

 

Mas que transformação seria essa? Por exemplo, se leis físicas são invariantes 

frente a rotações de qualquer ângulo, diz-se, então, que essas leis têm invariância 

rotacional. 

  

Além da invariância rotacional, leis físicas apresentam também invariância de 

reflexão ou de paridade, ou seja, são as mesmas à direita e à esquerda. Durante 

quase trezentos anos as invariâncias de rotação e reflexão eram os únicos exemplos 
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de simetria de leis físicas que os físicos percebiam e, por isso, simetria não era 

ainda um conceito fundamental em Física (Zee, 2007, p. 51). 

 

Na Física Clássica, na Mecânica e no Eletromagnetismo, por exemplo, rotar um 

sistema por um certo ângulo ou deslocá-lo para a esquerda ou para a direita não 

altera a simetria das leis físicas aplicáveis, embora possa alterar a simetria das 

situações envolvidas. 

 

Mas há outras simetrias, outras invariâncias, como a da translação que pode ser, por 

exemplo, espacial ou temporal. Invariância espacial significa que as leis da Física 

são as mesmas em qualquer lugar do espaço. Invariância temporal significa que as 

leis da Física são as mesmas em qualquer tempo, i.e., ontem, hoje, amanhã, daqui a 

alguns ou muitos anos. 

 

Como já foi dito, simetria é um conceito muito importante na Física e implica a noção 

de invariância. No entanto, é importante não confundir simetria de leis físicas com 

simetria de situações físicas específicas. No uso da Lei de Gauss para a 

Eletricidade, por exemplo, costuma-se falar em simetria esférica, cilíndrica ou planar 

de determinadas distribuições de cargas elétricas, situações às quais a lei é 

facilmente aplicável para cálculo do campo elétrico. A integral que aparece na Lei de 

Gauss é facilmente resolvível se houver uma dessas simetrias na distribuição de 

cargas. Mas simetria das leis físicas é outra coisa (Moreira, 2011, p. 53). 

 

 

Simetria e leis de conservação 

 

Em Física, simetria tem a ver com leis de conservação, ou seja, com enunciados 

que dizem que o valor de uma certa quantidade física não muda mesmo que o 

sistema físico passe por transformações, mudanças. A mais conhecida das leis de 

conservação é a da conservação da energia, segundo a qual em qualquer processo 

físico pode-se definir uma quantidade chamada energia total (dada pela soma da 

energia cinética, energia potencial, energia térmica, energia elétrica e outras formas 

de energia) do sistema que permanece constante independente de quaisquer 

mudanças que ocorram nesse sistema (op. cit., p. 49). 
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Outras leis de conservação muito conhecidas, e importantes, na Física Clássica são 

as leis de conservação do momentum (linear e angular) e a lei de conservação da 

carga elétrica. 

 

Na Física de Partículas, também há leis de conservação como, por exemplo, a 

conservação do número bariônico e a conservação da estranheza. Número bariônico 

é o número total de bárions presente em um sistema físico menos o número total de 

antibárions. Bárions são partículas compostas por quarks, como os prótons e os 

nêutrons, que interagem fortemente. Antibárions são as antipartículas1 dos bárions. 

Então, a lei de conservação do número bariônico diz que em todas as interações 

entre partículas elementares o número de bárions menos o número de antibárions 

permanece constante na interação (ibid.). 

 

Outra lei de conservação na Física de Partículas é a da estranheza, uma 

propriedade de toda a matéria que possui um quark estranho. No Modelo Padrão há 

seis quarks e um deles recebe o nome de estranho por apresentar, na sua produção 

e decaimento, propriedades não usuais. Em uma interação forte a estranheza se 

conserva, ou seja, a estranheza total do sistema não muda. Estranheza é uma 

propriedade da matéria, análoga à carga elétrica, a qual algumas partículas têm e 

outras não. O que é, realmente, a estranheza não se sabe (assim como não se 

sabe, de fato, o que é carga elétrica ou o que é energia), mas isso não importa. O 

que importa é que físicos inventam conceitos e regras que lhes permitem predizer o 

resultado de fenômenos naturais. Estranheza é um conceito inventado para predizer 

quais reações ocorrerão e quais não ocorrerão. É um conceito que funciona muito 

bem, sem que se tenha que saber exatamente o que é (ibid.). 

 

 

O teorema de Noether  

 

 Antes de prosseguir com outros exemplos de simetrias e conservações, cabe 

registrar um importante resultado matemático conhecido por Teorema de Noether 

                                                 
1 Antipartículas têm a mesma massa e o mesmo spin das partículas em questão, porém carga oposta. 
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(Martins, 1999), demonstrado pela grande matemática Amalie Emmy Noether (1882-

1935): para cada simetria das leis físicas (entendida como sua inabilidade em 

detectar, por exemplo, translações espaciais, rotacionais ou temporais) existe uma 

correspondente lei de conservação (Lederman e Teresi, 1933, p. 350). Quer dizer, 

simetria e conservação são conceitos físicos intrinsecamente relacionados. Em 

outras palavras, o Teorema de Noether conecta diretamente simetria e Física e vice-

versa (Lederman e Hill, 2004, p. 15).  

 

 

Simetria e conservação na Física de Partículas 

 

 O fato de que não há diferença intrínseca entre esquerda e direita, de que um 

processo e sua imagem especular ocorram na mesma taxa de variação, é conhecido 

como conservação da paridade (simetria P). Na linguagem física, dizer que a 

natureza é invariante frente à simetria P significa que qualquer processo físico 

observado em um espelho segue as mesmas leis do processo não refletido. Parece 

uma coisa óbvia, mas essa simetria é quebrada na interação fraca envolvida em 

certos decaimentos radioativos (Moreira, 2011, p. 54). 

 

 Analogamente, processos físicos observáveis ocorreriam com a mesma 

probabilidade se todas as partículas fossem substituídas por suas correspondentes 

antipartículas. Esta simetria é conhecida como conjugação de carga, ou reversão da 

carga (simetria C) (ibid.). 

 

 Ao nível microscópico, as leis físicas para um processo e para sua reversão 

temporal (ou seja, a passagem do “filme” da realidade de trás para frente) são 

também equivalentes. É o caso da reversão do tempo (simetria T). 

 

 

Quebra de simetria  

 

 Até aqui descreveu-se muito em conservação e simetria, mas há quantidades que 

não se conservam como, por exemplo, a entropia e a massa (a equação de Einstein, 
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E = mc2, estabelece uma equivalência entre massa e energia; assim,  o que se 

conserva continua sendo a energia, não a massa). 

 

 Na Física de Partículas, as simetrias mencionadas anteriormente são simetria P 

(conservação da paridade), simetria C (reversão da carga) e simetria T (reversão do 

tempo). 

 

 De um modo geral, em casos de quebra da simetria P (não conservação da 

paridade) mantém-se a simetria CP. Em raras ocasiões a simetria CP também é 

quebrada e isso pode ter a ver com a assimetria matéria-antimatéria no Universo, ou 

seja, a predominância da matéria sobre a antimatéria. A quebra de simetria CP teria 

permitido que partículas e antipartículas decaíssem em taxas diferentes (Collins, 

2005, p. 58). 

 

 As primeiras evidências de quebra da simetria T em processos microscópicos 

foram obtidas há apenas alguns anos no CERN (Laboratório Europeu para Física de 

Partículas) e no Fermilab, em Batavia, Illinois, em reações envolvendo Káons 

(mésons K) neutros. Acredita-se, no entanto, que a simetria CPT tenha sido mantida. 

 

 No Modelo Padrão da Física de Partículas, a simetria CPT é uma propriedade 

fundamental do Universo. Violações significativas dessa simetria indicariam 

problemas conceituais no Modelo Padrão e sugeririam a necessidade de teorias que 

fossem além dele (Moreira, 2011, p. 55). 

 

 

Quebra espontânea de simetria 

 

 Como deve ter ficado claro até aqui, simetrias são importantes, mas o Universo 

usualmente não apresenta perfeita simetria. Quando uma simetria não é exata os 

físicos dizem que houve uma quebra de simetria (Randall, 2013, p. 43). Essa quebra 

é dita espontânea quando a simetria quebrada é preservada pelas leis físicas, mas 

não pelo modo que as coisas, de fato, estão organizadas no mundo. Uma quebra 

espontânea de simetria ocorre quando o sistema não pode preservar a simetria que 

estaria presente segundo as leis físicas (op. cit., p. 46). 
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 Por exemplo, suponhamos uma mesa de jantar preparada de modo que há um 

copo de água entre cada dois lugares nessa mesa. Há uma simetria, mas cada 

participante pode usar o copo que está a sua direita ou a sua esquerda. A simetria 

esquerda-direita existe até que alguém toma um desses copos. Nesse momento, a 

simetria esquerda-direita é espontaneamente quebrada. Mas essa simetria continua 

“por trás da quebra”. Ou seja, fica “camuflada” (ibid.). 

 

 Na prática, o nome quebra espontânea de simetria não é apropriado porque 

sugere que a simetria foi destruída, quando o certo é que ela continua existindo, 

embora não apareça, está “escondida”.  

 

 Vejamos o caso da quebra espontânea de simetria na interação fraca que era um 

problema para o Modelo Padrão. 

 

 No Modelo Padrão (a teoria da Física de Partículas) interações, campos e 

partículas mediadoras são elementos fundamentais. A cada campo está associada 

uma partícula mediadora da interação e esta deve ser entendida como uma 

excitação energética do campo. Na interação eletromagnética a partícula mediadora 

é o fóton. Na interação forte (nuclear) a mediação é feita por glúons e na interação 

fraca pelas partículas W e Z. (A interação gravitacional seria mediada por grávitons, 

mas estes nunca foram detectados e o Modelo Padrão não consegue incorporar a 

gravitação.) 

 

 O problema é que o Modelo Padrão está consistentemente apoiado por leis, 

equações matemáticas e simetrias que levam à conclusão de que todas as 

partículas mediadoras teriam massa nula, mas as partículas W e Z têm massa. Aí 

está o problema: fótons e glúons têm massa nula, mas as partículas W e Z, 

mediadoras da interação fraca, não têm massa nula. 

 

 O fato de as partículas W e Z terem massa é considerado uma quebra 

espontânea de simetria na interação fraca. Essa quebra passou a ser um problema 

do Modelo Padrão, para o qual foi proposta uma solução supondo a existência de 

um novo campo (de Higgs), uma nova interação (de Higgs) e uma nova partícula 
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mediadora (o bóson de Higgs). Essa proposta foi feita em 1964 pelo físico escocês 

Peter Higgs e outros físicos. Depois de uma longa jornada, com muitos esforços, 

muitos experimentos e muitos recursos financeiros, essa nova partícula mediadora, 

o bóson de Higgs, foi detectada, com muita euforia, em 4 de julho de 2012. 

 

 O campo de Higgs ocuparia todo o espaço, inclusive o vazio. Seria, 

metaforicamente, semelhante a um líquido transparente viscoso com o qual, 

interagiriam partículas que tivessem a propriedade chamada carga fraca. Nessa 

interação experimentariam uma fricção, “andariam mais devagar”, ficariam “mais 

lentas”. Essa “vagarosidade”, essa “lentidão” é que corresponderia à aquisição de 

massa, pois partículas sem massa viajam através do vácuo com a velocidade da luz 

(Randall, 2013, p. 73). 

 

 Generalizando, a existência desse campo de Higgs permite entender porque a 

maioria das partículas elementares têm massa e outras não. As que têm massa são 

as que interagem com o campo de Higgs e as que não têm massa não interagem 

com esse campo. 

 

 O fato de que no Universo há muito mais matéria do que antimatéria é também 

interpretado como ocorrência de uma quebra espontânea de simetria. Ou seja, nos 

primórdios do Universo, nos primeiros momentos do Big Bang, houve uma quebra 

espontânea de simetria na produção de matéria e antimatéria ou uma quebra da 

simetria CP. 

 

 Ferromagnetismo é outro exemplo clássico de quebra espontânea de simetria na 

Física. Em temperaturas elevadas os spins atômicos apontam aleatoriamente no 

espaço e o sistema é dito estatisticamente simétrico rotacionalmente. Mas quando 

são magnetizados, em temperaturas baixas, os spins se alinham em qualquer uma 

de infinitas direções possíveis. Nesse caso, a simetria da invariância rotacional 

estatística parece ter sido quebrada por um sistema que parece conhecer uma 

direção preferida no espaço. Mas isso ocorre ao acaso. É uma seleção aleatória de 

uma direção no espaço. A simetria estatística rotacional continua subjacente ao 

sistema e pode voltar a aparecer em altas temperaturas (Lederman e Hill, 2004, p. 

197). 
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 O diagrama apresentado na Figura 1 procura estruturar conceitualmente tudo que 

foi observado até aqui sobre simetria na Física. É um mapa conceitual (Moreira, 

2010) sobre simetria. 

 

 

Concluindo 

 

 Na seção anterior foi destacada a importância dos conceitos de quebra de 

simetria e quebra espontânea de simetria na Física, particularmente na Física de 

Partículas. Mas fiquemos com o conceito mais amplo de simetria: 

 

Embora a teoria de tudo ainda nos iluda, a lição foi aprendida, sejam quais forem as 

novas respostas encontradas sobre o universo ou sua tecitura matemática, no centro 

estará simetria (op. cit., p. 289). 

 

 Quer dizer, a Física vai crescer, surgirão novas perguntas e respostas, novas 

conjeturas, novos modelos e teorias. Cada vez saberemos mais sobre os 95% 

desconhecidos (matéria escura e energia escura) do Universo. Mas a ideia de 

simetria (e sua quebra espontânea) continuará permeando toda essa Física.  

 

 Paradoxalmente, no entanto, a importância deste conceito é minimizada, ou nem 

é trabalhada, nos livros de texto e nas aulas de Física. A modo de conclusão fica 

aqui o recado aos professores de Física e autores de livros didáticos: no ensino da 

Física é preciso dar mais atenção a conceitos estruturantes como simetria, quebra 

espontânea de simetria, leis de conservação e outros mencionados neste texto. 

Conceitos como estes implicam pensar, ao invés de decorar fórmulas. A Física pode 

ser apaixonante, mas dentro da cultura formulística, memorística, 

comportamentalista que predomina no seu ensino nas escolas preparatórias para 

exames nacionais e internacionais, isso raramente ocorre. 
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Figura 1. Um mapa conceitual para o conceito de simetria que no cotidiano está associado a ordem e na Física significa invariância frente a uma 
transformação que pode ser rotacional, translacional ou de reflexão. O Teorema de Noether conecta diretamente simetria e leis de conservação. A quebra de 
simetria é dita espontânea quando o sistema não pode preservar a simetria que estaria presente segundo as leis da Física, mas ela fica “camuflada”.  
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Capítulo 2 
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Resumo 

 

Simetria é um conceito usado amplamente na Física, mas neste trabalho 

procuramos saber como está sendo divulgada a simetria em livros didáticos do 

Ensino Médio e do Ensino Superior. Também foi verificado o significado atribuído à 

simetria em dicionários. Desta forma, foi possível chegar a conclusões sobre o que 

está sendo divulgado sobre simetria em  livros didáticos de Física e o significado 

atribuído ao conceito. De um modo geral, a esse conceito não está sendo dada, nos 

livros didáticos, a importância que tem na Física, exceto em alguns mais avançados. 

Palavras-Chave:  simetria; livros de Física; leis de conservação. 

 

Abstract 

Symmetry is a very much used concept in physics but in this study we tried to 

know how it is approached in textbooks for high school and college students. We 

also looked at the concept of symmetry in dictionaries. In this way it was possible to 

arrive at some conclusions about how the textbooks are dealing with this concept 

and about the meanings that are being assigned to it. Our findings suggest that 

textbooks do not assign to this concept the importance it has in physics, except in 

some advanced ones. 

Keywords: symmetry; textbooks; conservation laws. 
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Introdução 

 

 Em Física, a simetria está relacionada às leis de conservação e por ser muito 

utilizada na Física buscamos saber como está sendo divulgada a simetria nos livros 

didáticos de Física. 

 

Mas, primeiramente é necessário saber o significado de um conceito para 

entender o sentido de aplicá-lo na Física, portanto é conveniente verificar a filologia 

da palavra simetria nos dicionários e assim verificar se está de acordo com o sentido 

obtido da aplicação do conceito em situações físicas.  

 

Em seguida será relatada a pesquisa feita em livros do Ensino Médio e no 

Ensino Superior utilizados em instituições de ensino da grande Porto Alegre, RS, 

Brasil. Contudo queremos deixar claro que, mesmo neste contexto, não é uma 

pesquisa bibliográfica completa. 

 

 

Conceito de Simetria em Dicionários 

 

 No Novo Dicionário Brasileiro, Melhoramentos Ilustrado [45], simetria é: 

“correspondência em tamanho, forma ou arranjo, de partes em lados opostos de um 

plano, reta ou ponto, tendo cada parte em um lado a sua contraparte, em ordem 

reversa, no outro lado. Toda espécie de disposição que observa certo equilíbrio.” 

 

 No Minidicionário Aurélio [15], simetria é: “correspondência, em grandeza, 

forma e posição relativa, de partes situadas em lados opostos de uma linha ou plano 

médio.” 

 

 No Dicionário Aurélio Eletrônico Século XXI, versão 3.0 [16], simetria é: 

 

1. “correspondência, em grandeza, forma e posição relativa, de partes situadas em 

lados opostos de uma linha ou plano médio, ou, ainda, que se acham 

distribuídas em volta de um centro ou eixo”; 
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2.  “harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares”; 

3.  “análise matemática – propriedade de uma função que não se altera em uma 

determinada transformação de suas variáveis”; 

4.  “geometria – propriedade de uma configuração que é invariante sob 

transformações que não alteram as relações métricas, mas alteram a posição 

dos seus elementos constitutivos”; 

5.  “lógica – propriedade da relação que, afirmada entre A e B, pode ser afirmada 

entre B e A, sem transformação”. 

 

Exemplos: 

 

Simetria axial; Geom.:  Simetria em relação a rotações em torno de um 

eixo, ou a reflexões neste eixo; simetria cilíndrica. 

Simetria bilateral; Biol.:  A simetria do corpo da maioria dos animais.  

Simetria central; Geom.:  Simetria em relação à reflexão em um ponto; 

simetria polar.  

Simetria cíclica; ire. Mat.:  Simetria de uma função sob permutação 

cíclica.  

Simetria cilíndrica; Geom.:  Simetrial axial.  

Simetria circular; Geom.:  Simetria axial de uma configuração plana.  

Simetria esférica; Geom.:  Simetria sob as rotações em torno de um ponto.  

Simetria especular; Geom.:  Simetria sob reflexão num plano.  

Simetria polar; Geom.:  Simetria central. 

 

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa [28], simetria é: “s.f. 1 

conformidade, em medida, forma e posição relativa, entre as partes dispostas em 

cada lado de uma linha divisória, um plano médio, um centro ou eixo; 2 p.ext. 

semelhança entre duas metades; 3 p.ext. semelhança entre duas ou mais situações 

ou fenômenos; concordância, correspondência; 4 conjunto de proporções 

equilibradas; 5 frm. harmonia, beleza resultante de proporções equilibradas; 6 

GEOM transformação geométrica que não altera a forma, as dimensões ou qualquer 

outra propriedade de uma figura; 7 GEOM.ANL propriedade de uma função que se 

mantém invariável sob determinadas transformações; S. axial GEOM aquela que é 

caracterizada pelo grupo de rotações em torno de um eixo fixo; simetria cilíndrica. S. 
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bilateral BIO aquela em que as partes de um órgão ou organismo estão dispostos de 

tal forma que este pode ser dividido, ao longo de um plano médio , em duas 

metades similares [Nas flores, tal simetria é chamada de Zigomorfia.]. S.birradial BIO 

aquela que é, ao mesmo tempo, radial e bilateral; dissimetria. S. central GEOM 

simetria que deixa uma propriedade invariável sob rotações em torno de um ponto 

fixo; simetria polar. S.cíclica GEOM aquela que é caracterizada pelo grupo de 

permutações cíclicas. S. cilíndrica GEOM m.q. simetria Axial. S. circular GEOM 

aquela que é caracterizada pelo grupo de rotações no plano. S. esférica GEOM 

aquela que é caracterizada pelo grupo de rotações no espaço. S. especular GEOM 

aquela que caracterizada pelas reflexões em um plano fixo. S. polar GEOM m.q. 

SIMETRIA CENTRAL. S. radial BIO aquela em que partes de um órgão ou 

organismo estão dispostas, ordenadas ou regularmente, em torno de um ponto ou 

eixo central, resulta em duas partes similares [Nas flores, tal simetria é chamada de 

actinomorfia.] ETM gr. summetría,as ‘justa proporção, simetria, pelo lat. 

Symmetria,ae’id.’; ver simetr(i/o)-; hist. 1563-1570 symmetria, 1720 simetrîa, 1720 

symetria, 1836 simetria. SIN/VAR ver sinonímia de assimetria e contraposição. ANT 

dissimetria; ver i. Antonímia de assimetria e contraposição.” 

 

No Dicionário UNESP do português contemporâneo [9], simetria é: “s.f. 1 

correspondência, em grandeza, forma e posição relativa, de partes situadas em 

lados opostos de uma linha ou plano médio, ou, ainda, que se acham distribuídas 

em volta de um centro ou eixo: a simetria dos mosaicos; a simetria do corpo humano 

2 harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares: na transição 

para o moderno houve a busca da simetria e proporcionalidade da pintura, escultura 

e também na música. 3 uniformidade ; igualdade: a simetria entre os objetos dos 

países exportadores 4 proporção correta das partes de um corpo ou de um todo 

entre si, quanto a tamanho ou forma: a simetria das partes de uma flor (Geom.) 5 

propriedade de uma configuração que é invariante sob transformações que não 

alteram as relações métricas, mas alteram a posição de seus elementos 

constitutivos (Arquit.) 6 cálculo das relações entre as partes de uma construção.” 

 

Ora, correspondência em tamanho, forma ou arranjo, de partes em lados 

opostos de um plano ou reta ou ponto, tendo cada parte em um lado a sua 
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contraparte, em ordem reversa, também é comumente chamada de reflexão. Vamos 

exemplificar a reflexão. 

 

Ao traçarmos uma reta em uma estrela de seis pontas que passe por duas 

pontas opostas da estrela, verificamos que de cada lado da reta a forma da 

semiestrela tem formato igual e reverso. Ao colocarmos um espelho sobre a reta, 

veremos a imagem refletida da forma reversa da semiestrela, correspondendo ao 

outro lado da estrela e por isso que tratamos de reflexões sempre usando espelhos. 

 

 Nos dois primeiros dicionários, a simetria espacial significa basicamente 

reflexão ou no máximo, simetria é descrita como: “toda espécie de disposição que 

observa certo equilíbrio”. O Dicionário UNESP do português contemporâneo 

continua a relacionar simetria ao mundo geométrico, mas faz uma diferenciação, 

dizendo que pode existir o cálculo das relações das partes de uma construção. E 

este é um dicionário mais novo que os outros. Contudo, fica muito limitado relacionar 

simetria ao mundo geométrico. Já em outros dicionários, como o Dicionário Aurélio 

Século XXI ou o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, outras formas de 

transformações são mencionadas, como: transformações em torno de eixos e 

pontos, o que pode ser entendido como sendo rotações.  

 

 Certas rotações em figuras ou em objetos podem parar em posições que 

sejam idênticas à imagem original, quer dizer, o formato fica na mesma posição 

anterior. Contudo, a rotação tem uma condição, o centro do formato espacial tem 

que ser mantido na origem. Por exemplo, um giro de 90 graus em um cubo levará o 

cubo a uma posição que é igual à posição anterior. Mas um giro de 45 graus levará 

o cubo a uma posição diferente da posição anterior. Por isto, nem todas as rotações 

levarão às mesmas posições anteriores ao giro e a forma não estará na posição 

anterior. 

 

 No terceiro e quarto dicionários existem referências à análise matemática de 

uma função que não muda sua propriedade sob transformação de suas variáveis. 

Neste caso, temos uma expansão do significado de simetria, que até o momento era 

o de não alteração da forma após uma rotação ou uma reflexão, sendo executadas 

exclusivamente no espaço 3D, mas agora podem ocorrer transformações em 
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variáveis de uma função e essas variáveis podem representar qualquer quantidade, 

ou seja: velocidade, tempo, distância, etc. Também faz referência à relação entre A 

e B que apresenta certas propriedades e que uma relação entre B e A também terá 

as mesmas propriedades. Neste caso, podemos interpretar esta troca de A para B e 

B para A como sendo uma permutação.   

 

Nos dicionários citados ainda não há referência à translação. A existência de 

simetria também pode ser verificada através da translação, que pode ser, por 

exemplo, uma translação espacial ou temporal. A translação espacial é uma 

operação de deslocamento espacial do sistema, na qual uma quantidade física 

poderá ser invariante; por exemplo, com a translação espacial o momento linear 

poderá ou não ser invariante.  

 

Vimos que os dicionários mais antigos transmitiam o significado da simetria 

como sendo uma reflexão geométrica, que é a compreensão intuitiva mais popular 

[46]. Nos dicionários mais novos, o significado de simetria é ampliado, não se 

restringindo à geometria, entretanto, a palavra “invariância” frente a uma 

transformação continua sendo usada apenas para as formas geométricas.  

 

Na Física, a palavra invariância é usada para qualquer quantidade física ou 

forma  que se mantenha a mesma nas situações físicas, sendo que as invariâncias 

podem ser verificadas por transformações de posições, de tempo, …, que compõem 

as situações físicas. 

 

 Destas considerações, de que existem vários tipos de simetrias que podem 

ser verificadas mediante transformações, poderemos chegar a uma definição geral 

do conceito de simetria, dizendo que simetria é uma invariância física, que pode 

ser verificada por operações de transformação.   

 

 

O Conceito de Simetria em Livros Didáticos 

 

Em livros do Ensino Médio não foi encontrado o conceito de simetria no 

conteúdo de Física. São os seguintes livros consultados: 
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− Curso de Física [2], [3] e [4]; 

− Física, volume único [5]; 

− Imagens da Física [6]; 

− Física Fundamental, volume único [7] e [8]; 

− As Faces da Física [11]; 

− Aprendendo Física, volumes 1, 2, 3 e 4 [12]; 

− Física [17], [18] e [19]; 

− Física, volumes 1, 2 e 3 [20];   

− GREF [21]; 

− Física, volume 1, 2 e 3 [34]; 

− Os Fundamentos da Física, volume 1, 2 e 3 [38]; 

− Dinâmica. Termologia. Óptica e Geometria. Eletricidade [40]; 

− Física [43]. 

 

Já alguns livros do Ensino Superior apresentam o conceito de simetria, 

abordando inicialmente a descrição da lei física, seguida de alguns exemplos e 

alguns exercícios de fixação. Basicamente, nesses livros, após a descrição das leis 

físicas conceitualmente, seguem-se problemas físicos com ênfase no formalismo 

matemático. A tabela 1 apresenta os livros e os campos conceituais que apresentam 

ou não o conceito de simetria. 

 

Tabela 1 – Livros didáticos do Ensino Superior que abordam o conceito de simetria 

em determinados campos conceituais da Física 

 

Livros Campos conceituais em que relatam a 

simetria 

Física [1] Momento linear, Momento angular, 

Eletromagnetismo, Partículas 

Thermodynamics and an 

Introduction to 

Thermostatistics [10] 

Mecânica, Eletromagnetismo, Mecânica 

Estatística 
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Física Quântica [13] Mecânica Quântica, Partículas 

The Feynman Lectures on 

Physics [14] 

Mecânica Clássica, Eletromagnetismo, Mecânica 

Quântica, Mecânica Estatística, Relatividade 

Física [22] Mecânica Clássica 

Fundamentos da Física [23] Mecânica Clássica 

Fundamentos da Física [24] Não apresenta o relato de simetria 

Uma Breve História do Tempo 

[25] 

Partícula e Cosmologia 

Curso Completo de Física [26] Não apresenta o relato de simetria 

Conceptual Physics: The High 

School Physics Program [27] 

Não apresenta o relato de simetria 

Classical Electrodynamics[29] Eletromagnetismo e Relatividade 

Introdução à Física do Estado 

Sólido [30] 

Estado Sólido 

Spacetime and 

Electromagnetism [32] 

Não apresenta o relato de simetria 

Classical Dynamics of 

Particles and Systems[33] 

Mecânica Clássica 

Física [34] Mecânica Clássica (eixo de simetria de um 

giroscópio) 

Fundamentals of College 

Physics [35] 

Não apresenta o relato de simetria 

Curso de Física Básica [36] Mecânica Clássica 

Fundamentos da Teoria 

Eletromagnética[39] 

Não apresenta o relato de simetria 

Modern Quantum Mechanics 

[41] 

Mecânica Clássica, Mecânica Quântica e 

Espalhamento 

Introdução à Física Estatística 

[42] 

Não apresenta o relato de simetria 
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Síntese do que foi encontrado nos livros didáticos sobre simetria 

 

 Nos livros do Ensino Médio pesquisados, não foram encontradas abordagens 

ao  conceito de simetria. Nos de Ensino Superior, a situação foi diferente: 

 

 O livro Uma Breve História do Tempo [25] apresenta o conceito de simetria, 

contudo este livro é paradidático. Desta forma, poderia ser destinado ao Ensino 

Médio, pois apresenta uma abordagem qualitativa, citando exemplos com as 

interpretações físicas. O restante dos livros que abordam simetria é destinado ao 

Ensino Superior. 

 

  O livro Fundamentos de Física de 1996 [23] descrevia simetria no capítulo 

“Rolamentos, Torques e Momentos Angulares”, já na edição de 2006 [24], no 

mesmo capítulo chamado “Rolamentos, Torques e Momentos Angulares”, foi 

retirada a descrição sobre simetria. O livro Thermodynamics and na Introduction to 

Thermostatistics [10] menciona que a matemática “Emmy Noether” estabeleceu a 

relação entre as leis de conservação e a simetria. 

 

 Também é importante mencionar que muitos livros utilizam o conceito 

rigoroso de simetria, como sendo uma quantidade física invariante sob operação de 

transformação e fazem uso de operadores matemáticos. Por exemplo: 

 

- Física Quântica [13]; 

- The Feynman Lectures on Physics [14]; 

- Classical Electrodynamics [33]; 

- Introdução à Física do Estado Sólido [30]; 

- Classical Dynamics of Particles and Systems [33]; 

- Curso de Física Básica [36]. 

 

Por outro lado, alguns livros utilizam a comparação por semelhança para 

atribuir simetria, tal como duas expressões matemáticas semelhantes, sendo que 

cada expressão aplica-se a situações físicas diferentes. Vejamos dois exemplos, 
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sendo que o primeiro exemplo é de um livro destinado a alunos universitários a partir 

do quarto semestre e o segundo livro é destinado a alunos universitários a partir do 

primeiro semestre: 

 

- o livro The Feynman Lectures on Physics [14] compara as interações 

físicas nucleares com as interações eletromagnéticas. No capítulo 52, 

do volume 1, descreve o que existe de simetria entre a interação 

nuclear entre próton e próton, e a interação entre próton e nêutron. 

Mas na interação eletromagnética existe repulsão entre prótons, mas 

não na entre nêutrons. Desta forma ocorre uma quebra de simetria 

entre a interação forte e a interação nuclear; 

- o livro Física [23] compara as equações de Maxwell. Na página 45, do 

volume 4, é fornecida uma tabela, descrevendo as equações de 

Maxwell na forma integral, sendo completamente simétricos, dois a 

dois, os primeiros membros das equações da tabela. Desta forma, as 

Eqs. I e II são integrais de superfície de E
r

 e de B
r

 sobre superfícies  

fechadas, enquanto que as Eqs. III e IV são integrais curvilíneas de E
r

 

e B
r

, respectivamente, ao longo de curvas fechadas. Portanto, aqui 

também temos uma comparação por semelhança. 

 

Este tipo de comparação é frequente e muitos físicos a utilizam para 

descrever fenômenos desconhecidos a partir de fenômenos conhecidos e a isto 

também chamam de simetria.  

 

O livro The Feynman Lectures on Physics [14] foi o mais completo com 

relação às operações matemáticas e lógicas de simetria. Este livro de Física Geral 

foi considerado o mais completo porque utiliza a simetria para vários campos da 

Física, descreve conceitualmente a utilização da simetria e utiliza matematicamente 

as operações de simetria.  

 

  Resumindo, a descrição de simetria passou a estar mais presente em livros 

do Ensino Superior avançado de Física para campos específicos da Física como 

Mecânica Quântica, Estado Sólido, Teoria Eletromagnética, Mecânica Relativística. 
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Por outro lado, os livros do Ensino Médio e universitário introdutórios deixaram de 

apresentar o conceito de simetria.  

 

 O Ministério da Educação indica dois desses livros para o Ensino Médio 

(PNLEM – Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio), que são: Curso de 

Física [2] e Física [17]. Estes dois livros não abordam o conceito de simetria, 

inclusive nas edições mais recentes, que são: Curso de Física [3] e [4] e Física [18], 

[19] e [20].  

 

 

A Importância do Conceito de Simetria para o Ensino  

 

O conceito de simetria é importante porque permite entender a existência das 

conservações físicas. Não basta apenas dizer que a natureza apresenta elementos 

que se conservam, é preciso também entender porque se conservam. Por exemplo: 

 

- a conservação do momento linear total está relacionada à translação 

espacial  do sistema físico; 

- a conservação da energia mecânica total está relacionada à translação 

temporal do sistema físico. 

   

Podemos citar dois itens da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) que deixam de 

ser incentivados com a falta da inserção do conceito de simetria nos livros didáticos. 

São eles: 

 

a) o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores [31ª]; 

b) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação [31b]. 

 

O ensino de simetria possibilitaria entender melhor as leis de conservação da 

Física, melhorando o nível de aprendizagem, pois as conservações físicas teriam 

mais significado com o ensino da simetria. Também aumentariam as habilidades 
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interpretativas dos alunos com o ensino de simetria e estaria de acordo com o item 

(a) citado anteriormente 

 

 O conceito de simetria ficou sendo tão utilizado dentro da Física que passou a 

ser parte de nossa cultura científica; ensiná-lo seria divulgar um patrimônio da 

humanidade e estaria de acordo com o item (b) citado anteriormente. 

    

 

Conclusão 

 

Em alguns dos livros pesquisados o conceito de simetria foi encontrado em 

assuntos  bastante diversos, sendo mais bem detalhado nos livros que tratam de 

assuntos específicos (livros que tratam de um único campo da Física, como: 

Mecânica Clássica, Mecânica Quântica, Eletromagnetismo, etc.), principalmente em 

textos mais avançados do Ensino Superior, apresentando uma abordagem mais 

matemática. Dos livros de Física Geral que tratam de simetria, o livro The Feynman 

Lectures on Physics [14] apresenta abordagens matemáticas e conceituais. 

Portanto, este livro é o mais completo com relação às proposições linguisticas e as 

operações lógicas relativas ao conceito de simetria. 

 

 Nos livros do Ensino Médio são descritas apenas as leis de conservação, mas 

não são apresentadas relações entre as leis de conservação e as simetrias. 

Portanto, o conceito de simetria não está sendo abordado, mas deveria ser, pois a 

simetria está relacionada às leis de conservação. 

 

 Notamos que nos dicionários o conceito de simetria foi se ampliando com o 

passar das edições. Já os livros didáticos, ao contrário, deixaram de explorar este 

conceito, visto que o livro que desenvolve mais amplamente é justamente o livro The 

Feynman Lectures on Physics [14] que é o mais antigo. Com relação aos livros 

didáticos parece ter havido uma involução na divulgação do conceito de simetria.  

 

 Cabe, no entanto, reiterar que este trabalho não é uma pesquisa bibliográfica 

completa de modo que estas conclusões não são generalizáveis. 
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SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA 

(The role of the symmetry concept in physics educat ion research and its 

contribution for physics teaching) 
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Resumo 

 

Considerando que o conceito de simetria é muito importante no 

desenvolvimento da Física, buscamos investigar em artigos publicados em 

periódicos o papel do conceito de simetria na pesquisa em ensino de Física e qual a 

contribuição dos artigos para o ensino de Física. Após análise dos artigos foi 

possível obter um parecer, no sentido de que no ensino de Física esse conceito não 

recebe a devida atenção. 

Palavras-chave:  simetria; ensino de Física; pesquisa em ensino de Física.  

 

Abstract 

 

Considering that symmetry is a very important concept for the development of 

physics, the role of this concept in physics education research and in physics 

teaching was investigated in papers published in physics education journals. After 

the analysis of several papers it was possible to arrive at the conclusion that in the 

teaching of physics the concept of symmetry does not receive adequate attention. 

Keywords: symmetry; physics teaching; research on physics education. 
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Introdução 

 

 A proposta deste artigo foi de verificar o papel da simetria na pesquisa em 

ensino de Física e quais contribuições para o Ensino de Física estão sendo 

produzidas nessa linha. Primeiramente foram selecionados artigos que tratassem de 

simetria na Física, identificados por seus títulos ou que o texto descrevesse simetria 

na Física explicitamente. Tais artigos foram procurados em revistas de Ensino de 

Física do país e do exterior. Um relato breve de cada artigo foi feito, demonstrando 

como trata o assunto. Após, segue uma análise do que foi achado e as conclusões. 

 

 

Periódicos 

 

A pesquisa de artigos sobre o conceito de simetria em periódicos de ensino e 

pesquisa em ensino de Física serviu para constatarmos a ênfase dada ao conceito 

de simetria num longo período de tempo e verificar a contribuição deste conceito 

para a pesquisa em ensino de Física. 

 

Os artigos foram classificados como teóricos, quando se destinam a divulgar 

a aplicação do conceito de simetria, tendo muitas vezes a função de suprir 

informações sobre simetria, algo que usualmente não está nos livros. Já os artigos 

classificados como de ensino, referem-se aos trabalhos que apresentam uma 

metodologia de ensino utilizando simetria, uma proposta curricular ou o que os 

alunos entendem por simetria. Na tabela 1 estão os periódicos pesquisados. 

 

Percebemos que as revistas Physics Education e The Physics Teacher 

apresentam a maior quantidade de artigos sobre simetria relacionados ao ensino. 

Desta forma, os periódicos americanos do norte apresentam maior contribuição do 

que os demais. A princípio, o período de pesquisa das revistas eletrônicas The 

Physics Teacher e Physics Education iria ser restringido entre 1980 à 2011, contudo 

divulgações importantes foram feitas no período anterior a 1980. 
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Tabela 1 – Artigos com ênfase em aspectos teóricos e de ensino de Física quanto 

ao conceito de simetria. 

 

Revistas Período Teórico Ensino 

Revista Brasileira de Ensino de 

Física 

1980 à 2011 19 1 

Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física 

1981 à 2011 1 3 

Investigações em Ensino de 

Ciências 

1996 à 2012 0 3 

Experiências em Ensino de 

Ciências 

2006 à 2011 0 1 

Revista Brasileira de Ensino de 

Ciência e Tecnologia 

2007 à 2011 0 0 

The Physics Teacher 1966 à 2011 2 9 

Physics Education 1980 à 2012 2 8 

International Journal of Science 

Education 

1989 à 2011 0 0 

Enseñanza de las Ciencias 1997 à 2011 0 2 

Latin American Journal Physics 

Education 

2007 à 2011 0 0 

Revista Electrónica de 

Investigación en Educación en 

Ciencias 

2006 à 2011 0 0 

Revista Electrónica de Enseñanza 

de las Ciencias 

2002 à 2011 0 0 
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 Na revista The Physics Teacher há um relato importante, chamado Symmetry 

in Physical Laws [23], em que descreve a simetria em vários campos da Física, 

conteúdo que faz parte de um capítulo do livro The Feynman Lectures on Physics. 

Também há outros como Time Reversal Symmetry and Its Breaking in Physics [14] e 

Conservation Laws, Symmetries, and Elementary Particles [30].  

 Na revista Physics Education estão dois artigos, um chamado Conservation 

laws in physics [4], que relata as simetrias do espaço-tempo, o outro chamado 

Symmetry and conservation laws in classical mechanics [42], uma das primeiras 

propostas para ensinar simetria em Mecânica Clássica.  

 

Relato dos Artigos 

 

Muitos artigos relatando o uso de simetria foram encontrados, mas nos 

restringimos às revistas de Ensino de Física, sendo que alguns apresentam a 

descrição de um material instrucional para o ensino de simetria, outros descrevem 

experiências de Ensino de Física usando simetria, relatos sobre o papel da simetria 

na Física e uma investigação sobre o que os alunos entendem sobre simetria.  

 

 Relato breve dos conteúdos dos artigos: 

 

− Caos em sistemas clássicos conservativos [1], artigo teórico, relata que no 

caos determinístico existe simetria, pois a energia do oscilador cuja trajetória 

projetada nas coordenadas é uma elipse em um plano. Então, uma operação 

de translação temporal verifica a invariância da energia para cada curva e 

temos mais um exemplo de simetria num assunto que se esperaria um 

comportamento desordenado; 

− Supersimetria, método variacional e potencial de Lennard-Jones [3], artigo 

teórico, relata a revisão do formalismo da supersimetria em mecânica 

quântica combinada com o método variacional. Esta abordagem é útil para a 

obtenção de valores numéricos para os valores próprios de energia a partir de 

equação Schrödinger; 

− Conservation laws in physics [4], artigo teórico, relata as leis de conservações 

da Física, enfatizando a grande utilidade dos princípios de simetria. Os 

exemplos foram escolhidos para ilustrar tanto o conceito de variáveis 
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intrínsecas (como responsável), e aqueles (como energia e paridade) 

conectados com simetrias contínuas ou discretas de espaço e tempo; 

− Os primeiros quarks [5], artigo teórico, relata a importância da simetria para 

classificar as partículas em grupos, para a formação de modelos para as 

compreensões das partículas; 

− As mais recentes partículas: Gluons, Charmonia, Bottomonium, Toponium e 

Tau [6], artigo teórico, relata a simetria para partículas, incluindo novas 

características definidas pela propriedade cor; 

− Teaching conservation laws, symmetries and elementary particles with fast 

feedback [7], segundo o artigo, o ensino de partículas pode se tornar uma 

imensa lista de partículas, reações, podendo fazer com que se torne 

extremamente desorganizado para o aluno captar. Uma forma interessante de 

ensinar é através de leis de conservação e simetrias permitindo estruturar a 

assimilação das partículas. Duas lições foram propostas com um rápido 

feedback; 

− Violação da simetria de Lorentz [8], artigo teórico, relata a possível quebra de 

simetria relativística devido ao aparecimento de fundo do vetor e tensor que é 

uma reminiscência de um mecanismo de transição de fase em alta energia, 

sendo que o espaço-tempo tornou-se anisotrópico pela presença de um plano 

de fundo; 

− Difficult problems having easy solutions [9], artigo de ensino, em que foi 

discutida uma forma de estimular o raciocínio dos alunos através de um 

conjunto de problemas de cinemática difíceis, que apresentam simetrias; 

− Supersimetria em Mecânica Quântica II: oscilador harmônico e potencial 

coulombiano [10], artigo teórico, descreve a utilização do formalismo 

hamiltoniano, obtendo os operadores bosônicos e fermiônicos para um 

oscilador harmônico. Uma operação do hamiltoniano em uma função de onda 

transfere uma partícula do setor bosônico para o setor fermiônico e vice-

versa. Esta correspondência do setor bosônico e fermiônico caracteriza uma 

supersimetria; 

− Estudo da simetria de translação e de suas consequências: uma proposta 

para o Ensino Médio [12], artigo de ensino, propõe o ensino de Simetria 

Translacional para o Ensino Médio. Relata uma proposta do ensino de 
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simetria translacional, com dois exemplos. O primeiro propõe uma experiência 

com várias cadeiras enfileiradas, apenas uma cadeira diferente e as outras 

iguais. Os alunos sentavam sucessivamente nas cadeiras seguintes, fazendo 

uma translação e em seguida realizavam um debate.O segundo, propõe a 

experiência com uma mola, utilizando, portanto, a lei de Hooke, sendo que 

uma translação espacial não altera a resultante da força da mola, pois o que 

importa é a variação do deslocamento da mola; 

− A aprendizagem dos princípios de conservação em entrevistas didáticas [13], 

artigo de ensino, relata a evolução das ideias sobre princípios de conservação 

em mecânica, investigados por meio de entrevistas didáticas com alunos. As 

entrevistas foram realizadas sobre situações de colisões simétricas que 

favoreciam a percepção da troca de energia e de quantidade de movimento. 

Segundo os autores, ocorreu uma percepção significativa da conservação 

vetorial da quantidade de movimento; 

− Time reversal symmetry and its breaking in physics [14], artigo teórico, neste 

artigo foi definido o papel da conjugação de carga (C), da paridade (P), e da 

reversão temporal (T), simetrias das partículas elementares na Física; 

− Pasteur e as simetrias moleculares [15], artigo teórico, relata a proposta de 

Pasteur em 1848, sendo que em um meio diluído, a rotação do plano de 

polarização da luz foi gerado por propriedades de simetria das moléculas do 

meio, onde a luz se propagava; 

− Magnet symmetry and Newton’s third law [16], artigo experimental, relata a 

demonstração de ação e reação entre dois imãs, apresentando bonitas 

simetrias sobre um papel quadriculado; 

− Elementary symmetry considerations on Classical Electrodynamics [17], artigo 

teórico, relata a simetria do vetor campo elétrico e do pseudovetor campo 

magnético por reflexão. O vetor campo magnético é chamado de pseudovetor 

porque a reflexão do vetor campo magnético é sempre invertida em relação 

ao vetor refletido do campo elétrico da mesma direção; 

− Supersimetria em Mecânica Quântica [18], artigo teórico, no qual indica-se o 

conceito surgido no contexto de Teoria de Campos (Supersimetria) para ser 

usado em Mecânica Quântica e apontar algumas vantagens no tratamento 
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matemático de sistemas quânticos, particularmente na solução da equação 

de Schrödinger; 

− A symmetry approach to time dilation [19], artigo de ensino, se faz uma 

abordagem utilizando uma discussão sobre stopclocks e medições da 

transmissão de pulsos de luz para produzir uma derivação natural do fator de 

dilatação do tempo. Segundo o artigo, os alunos deverão ser capazes de 

seguir esta abordagem; 

− The construction of crystal models [21], artigo de ensino, relata a confecção 

de células unitárias que podem ser facilmente feitas com uma base de 

madeira, hastes e bolas de poliester. Estes modelos possibilitam ilustrar 

características cristalográficas incluindo muitas simetrias, densidade de 

empacotamento, número de coordenação, intersticiais, vagas, planos 

atômicos e direções; 

− Symmetry in physical laws [23], relata os tipos de simetrias na Física, está 

presente no livro [22], no capítulo 52, entitulado Symmetry in Physical Laws; 

− The fall of parity [24], artigo teórico, descreve a história da descoberta da 

violação da paridade, assim como as técnicas experimentais utilizadas por 

Chien-Shiung Wu, Ambler Ernst e seus colaboradores; 

− The quark puzzle: a novel approach to visualizing the color symmetries of 

quarks [25], artigo de ensino, descreve um jogo de quebra-cabeças para 

introduzir aos alunos os quarks e o seu papel na composição das partículas.  

As peças do quebra-cabeça se conectam segundo as restrições de sabor, cor 

e carga; 

− Symmetry in electromagnetism-A new magnetic needle [26], artigo 

experimental, descreve experiência como a experiência de Oersted, sendo 

assim uma potente agulha magnética foi desenvolvida para destacar 

situações de simetria magnéticas; 

− Campo Magnético: diseño y evaluación de estrategias de enseñanza basadas 

en el aprendizaje como investigación orientada [27], artigo de ensino, relata o 

ensino aprendizagem como uma investigação orientada de magnetismo na 

universidade. A sequência de atividades possibilitou obter o nível de 

aprendizagem dos alunos. O autor sustenta que a utilização do conceito de 

campo para calcular a força modifica o modelo e o método para tratar as 
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interações. Também se entende que em mecânica, a força entre dois corpos 

é simétrica, com o conceito de campo perde-se essa simetria, pois o campo 

não é tratado como objeto físico e a terceira lei de Newton passa a ser 

inaplicável. O campo magnético oculta o caráter de interação de forças. Os 

alunos também apresentam dificuldades em reconhecer a fonte de um campo 

magnético; 

− Teaching symmetry in the introductory physics curriculum [28], artigo de 

ensino, no qual foi prescrito um módulo sobre simetria com duração de uma 

semana a ser implantado no currículo escolar, pois os princípios de simetrias 

são amplamente utilizados na física e deviam ser apresentados aos alunos; 

− Reanalyzing the Ampère-Maxwell law [29], artigo teórico, segundo o qual 

muitas vezes os textos apresentam a lei de Faraday expressa como uma 

relação causal entre a variação dos campos magnéticos, do tempo e da 

circulação campos elétricos. Nesse artigo foi demonstrado que esses 

comportamentos de campo compartilham uma causa comum, sendo uma 

densidade variável no tempo atual. Portanto, uma simetria foi percebida, a lei 

de Ampère-Maxwell expressa uma relação causal entre a variação campos 

elétricos e tempo na circulação campos magnéticos; 

− Conservation laws, symmetries, and elementary particles [30], artigo de 

ensino, relata o projeto holandês que desenvolveu alguns textos para serem 

usados com alunos do ensino médio sobre dualidade onda-partícula, o 

princípio de Heisenberg, modelos de probabilidade para as propriedades de 

partículas, a partícula em uma caixa, partículas elementares, astrofísica, mas 

este artigo concentrou-se em partículas; 

− Soluções exatas das equações de Einstein com simetria axial [31], artigo 

teórico, que apresenta a teoria de gravitação de Einstein, com solução de 

Weyl em que utiliza corpos com simetria axial; 

− Constructing a stereographic projection model [32], artigo de ensino, relata 

modelos tridimensionais para o ensino sobre cristais, demonstrando simetrias 

aos alunos; 

− A simple electric field probe in a Gauss's law laboratory [33], artigo de ensino, 

no qual foi utilizada uma abordagem simétrica da lei de Gauss, pois os alunos 
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apresentam dificuldades inicialmente em compreender campo elétrico (campo 

vetorial) e o formalismo matemático; 

− Colisão inelástica com rotação relativa de um objeto de simetria esférica em 

um plano [34], artigo de ensino, relata o caso do chute de uma bola que 

poderá ser trabalhado o conceito de simetria no ensino de Física. Utiliza-se o 

tratamento bidimensional de colisão inelástica, com rotação relativa entre a 

esfera e o plano. Antes de chegar ao goleiro à bola toca solo, podendo trocar 

a trajetória, dissipar energia e mudar a velocidade; 

− A polyhedral kaleidoscope for demonstrating several point symmetry groups 

[35], artigo de ensino, onde foi proposta a construção de um caleidoscópio 

com três espelhos, dependendo do conjunto de ângulos interplanar, irão 

repetir um objeto de acordo com a simetria de um número de grupos de 

pontos; 

− A influência da simetria de células acopladas [36], artigo teórico; neste artigo 

são apresentados sistemas de células acopladas que geram padrões de 

oscilações, que podem ser previstos usando o teorema por Golubitsky e 

Buono. Nesse trabalho foi feito um estudo simplificado de um sistema de 

quatro células invariante em D4, no qual se observou simetrias espaciais e 

espaço-temporais provenientes da invariância célula do sistema; 

− Simetrias e leis de conservação na Mecânica Clássica [37], artigo teórico que 

trata apenas da Física Clássica e procura mostrar a conexão entre as leis de 

conservação e as simetrias. O artigo destaca a diferença do formalismo 

newtoniano e do lagrangeano, proporcionando a visão das diferentes 

abordagens. Por exemplo, no formalismo newtoniano as equações de 

movimento é que mantêm a mesma forma sob transformações de Galileu. No 

formalismo lagrangeano o que pode se manter invariante sob transformações 

de translação de tempo e espaço são a energia e o momento. Faz uma 

menção a Schütz, como sendo o primeiro a fazer a conexão entre simetria 

translacional e conservação; 

− Contribuição do conhecimento histórico ao ensino do eletromagnetismo [38], 

artigo teórico, descreve a simetria adotada por Curie, ou seja, os tipos de 

simetria são as formas geométricas, fazendo uso da imagem de objetos, do 

giro de objetos. Portanto, faz uso das operações, mas não faz uso da 
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denominação operação. Também enuncia um princípio importante, onde diz 

que as simetrias das causas também se propagam nos efeitos. Este princípio 

é verificado no surgimento do campo elétrico com a mesma direção e sentido 

da corrente. Mas o campo magnético não apresenta a mesma direção e 

sentido da corrente; 

− A relação de massa-energia e energia potencial [39], artigo teórico, relata o 

período histórico da transição da Física Clássica para a Física Moderna. 

Apesar da simetria ter uma grande importância para a resolução dos 

problemas físicos com relação a imobilidade do éter, o potencial dependente 

da massa, que certamente tiveram considerações de simetria, foi relatado 

apenas no final do artigo que existia a preocupação com a simetria nos 

tensores de momento-energia; 

− Schwinger´s oscillator method, supersymmetric Quantum Mechanics and 

massless particles [40], artigo teórico, relata o método de Schwinger que 

relaciona a álgebra de momento angular a dois osciladores bosônicos e 

fermiônicos, que proporcionam a correspondência entre supersimetria de 

férmions e de bósons para determinar os autovalores de j e m; 

− How to find the sunrise and sunset times from a Sun clock and calendar [41], 

artigo de ensino, descreve a construção de um relógio de sol, que 

possibilitará ver o tempo, as diferenças temporais das estações do ano e as 

propriedades de simetria do movimento em relação terra-sol; 

− Symmetry and conservation laws in classical mechanics [42], artigo de ensino, 

relata que as ideias de simetria fazem parte da física moderna e propõe o 

ensino de simetria em Mecânica Clássica precocemente aos alunos. Em 

Mecânica Clássica pretende-se demonstrar a invariância sob tempo, espaço, 

translação, rotações do espaço implicam a conservação do momento, energia 

e momento angular.  

− Algunos problemas en la enseñanza de las ciencias [43], artigo de ensino, 

decreve as dificuldades no ensino-aprendizagem de relatividade, revisando a 

importância da experiência de Michelson e Morley, os aspectos não-lineares 

cumulativos do progresso científico, a resistência à mudança conceitual, a 

simetria entre as magnitudes em dois diferentes referenciais inerciais, a 

simetria entre as medidas em um sistema referencial inercial; 
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− O potencial efetivo para uma teoria com quebra espontânea de simetria [44], 

artigo teórico, relata como determinar o potencial efetivo para uma teoria de 

quebra espontânea de simetria; 

− Supersimetria: da Mecânica Clássica à Mecânica Quântica [45], artigo teórico, 

descreve uma nova simetria, que usa uma função lagrangeana clássica como 

primeira aproximação quântica e propõe a correspondência entre férmions e 

bósons; 

− O conceito de simetria na Física: significados para alunos do ensino 

fundamental, médio e superior [46], artigo de ensino, relata a investigação do 

conceito que os alunos apresentam sobre simetria, realizado com alunos da 

8ª série do ensino fundamental, alunos do 3º ano do ensino médio e alunos 

do 4º semestre de engenharia; 

− ¿En qué sentido la teoría de los campos conceptuales puede ayudarnos para 

faciltar aprendizaje significativo? [47], artigo de ensino, apresenta o relato em 

que um aluno expressa seus conhecimentos científicos, utilizando seus 

esquemas em situações físicas, de acordo com sua capacidade de se 

expressar. Situações de figuras incompletas foram expostas às crianças a 

partir de oito anos para completar as figuras. Essas crianças completaram as 

figuras segundo os esquemas sobre simetria que possuíam; 

− I. O confronto Lorentz-Einstein e suas interpretações [48]. II. A teoria de 

Lorentz e sua consistência [49]. O confronto Lorentz-Einstein e suas 

interpretações. III. A heurística de Einstein [50], o confronto Lorentz-Einstein e 

suas interpretações. IV. Uma interpretação sociológica [51], artigos teóricos, 

descreve as histórias da busca pela simetria intitulada o “confronto de 

Einstein-Lorentz”, num período que podemos chamar de transição para a 

Física Moderna. Nestes artigos argumenta-se que existia um equívoco em 

pensar que a Teoria da Relatividade foi baseada na experiência de 

Michelson. O ponto crucial para Einstein era a experiência mental do 

movimento de um condutor num campo magnético, pois as interpretações 

assimétricas dos resultados das experiências sobre movimento relativo entre 

imãs e condutor, juntamente com alguns experimentos ópticos são citados 

como estando em conflito com o espaço-tempo absoluto. Portanto, o melhor 

seria utilizar as equações de Maxwell, pois conseguia ligar todos os 
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experimentos, tornando-as válidas para um referencial inercial. A simetria foi 

alcançada através da Relatividade de Einstein, e mesmo que a teoria de 

Lorentz não tenha sido aceita, as transformações de Lorentz serviram para 

verificar a invariância das equações de movimento; 

− Symmetry properties of a ring pendulum [52], artigo teórico, relata a 

demonstração de simetria do período de oscilação de um pêndulo físico em 

formato de anel através de cálculos teóricos; 

− Simple application of the symmetry and superposition principles [53], artigo 

experimental, no qual foi relatada uma técnica para achar resistências 

equivalentes em grandes redes, sendo que as resistências são medidas nas 

extremidades e depois em configurações quadradas sucessivas; 

− Symmetry principles in physics [54], artigo teórico, relata a violação da 

simetria das partículas na força fraca de interação; 

− Calculating resistance networks using circuit symmetry [55], artigo teórico, 

descreve a possibilidade de calcular a resistência equivalente entre dois 

terminais de um hexaedro por análises de simetria, ao invés de análise de 

corrente elétrica dos fios; 

− Modelos mentais e a lei de Gauss [56], artigo de ensino, relata uma 

investigação pedagógica que foi realizada para verificar quais modelos 

mentais estão associados à lei de Gauss. Uma suspeita surgiu de que o erro 

dos alunos está relacionado a interpretações altamente simétricas com 

relação à lei de Gauss. 

 

 

Contribuição da Simetria 

 

 Do que foi verificado até agora, a simetria é importante em Física porque há 

toda uma gama de transformações que levam a leis de invariância física. Algumas 

associações entre leis de conservação e operações que revelam as simetrias são 

citadas a seguir: 

 

− a conservação de energia mecânica total de um objeto está relacionada à 

simetria frente à translação temporal de um sistema físico; 
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− a conservação do momento linear total de um objeto está relacionada à 

simetria por translação espacial de um sistema físico; 

− a simetria é usada para agrupar partículas; 

− existem processos nucleares que apresentam simetria devido a operações de 

paridade, carga conjugada e reversão temporal; 

− na cristalografia existem estruturas atômicas simétricas que podem ser 

verificadas por técnicas de medidas combinadas por operações de rotação e 

reflexão; 

− na Mecânica Quântica, autofunções de partículas podem apresentar simetria 

frente à paridade; 

− uma equação de movimento também apresenta simetria, pois não modifica 

sua forma de um referencial para o outro devido à transformação de Lorentz; 

− e tantas outras mais. 

  

Portanto, o papel da simetria na Física é revelar comportamentos físicos 

que apresentam invariância por meio de operações de  transformações . 

 

 Para o ensino de Física, alguns materiais instrucionais foram elaborados 

como Symmetry in Physical Laws [21], recentemente foi elaborado por holandeses 

um material instrucional para ensinar Física de Partículas [30], uma proposta foi feita 

para o ensino de simetria em Mecânica Clássica [42], também recentemente foi 

descrita uma experiência sobre ensino translacional espacial [42], foi proposta a 

elaboração de modelos de rede unitária [21], para ensinar cristalografia, a 

construção de um relógio solar [41] para ensinar os movimentos simétricos no 

sistema solar, foi feita uma investigação do que os alunos entendem sobre simetria 

na Física [46]. Existem mais alguns artigos relatando algumas experiências no 

ensino de Física envolvendo simetria, contudo ainda faltam mais experiências e 

pesquisas para que forme uma massa crítica a tal po nto que o conceito de 

simetria e suas implicações físicas sejam ensinados  em larga escala com 

aprendizagem significativa. 

 

 

Conclusão 
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Algumas propostas do ensino de simetria foram feitas, o material instrucional 

mais amplamente elaborado foi feito por Feynman [22], outras propostas com maior 

concentração na área de Mecânica Clássica e Física de Partículas. No entanto, 

dado o grau de importância atribuído ao conceito de simetria na Física, ainda são 

poucas as abordagens no ensino. 

 

Publicações de natureza teórica que utilizam o conceito de simetria são 

encontradas em maior quantidade. Nestes artigos acham-se argumentos de 

simetria, servindo para orientar a descrição das situações físicas. Portanto, o papel 

da simetria é revelar as invariâncias para uma melhor compreensão da Física.  
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Resumo 

 

 O conceito de simetria possui um potencial de ligação com vários conceitos 

da Física de vários campos conceituais da Física. Portanto, o conceito de simetria 

poderia ser usado como referencial para organizar o ensino de Física e facilitar a 

aprendizagem de outros conceitos físicos através deste conceito. Esta proposta de 

ensino de Física organizado tendo o conceito de simetria como referencial é 

baseada em duas teorias de aprendizagem (Teoria de Campos Conceituais de 

Vergnaud e Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel) e com o auxilio de 

mapas conceituais.  

Palavras-chave:  simetria, campos conceituais, aprendizagem significativa, ensino 

de Física. 

   

Abstract 

 

The concept of symmetry possesses a potential of connection with several 

physics concepts of various conceptual fields of physics. Therefore, the concept de 

symmetry might be used to organize the teaching of physics and to facilitate the 

learning of other physics concepts through this concept. That proposal of teaching 
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physics organized having concept de symmetry as a framework is based in two 

learning theories (Vergnaud´s Conceptual Fields Theory and Ausubel´s Meaningful 

Learning Theory) and with the help of concept maps.  

Keywords:  symmetry, conceptual fields, meaningful learning, physics teaching. 

 

 

Introdução 

 

Esta proposta de ensino de Física tendo o conceito de simetria como 

referencial tem por objetivo oferecer uma relação de campos conceituais da Física, 

que possibilite a organização da estrutura cognitiva que o aluno tenha, ou que irá ter, 

nesses campos utilizando esta “organização” que funcionará como um facilitador da 

ancoragem de novas informações, baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa 

de Ausubel. Uma nova informação de simetria específica subordinada ao conceito 

mais abrangente de simetria estará ligada a uns novos campos conceituais 

constituídos de várias situações físicas, que por sua vez terão outros conceitos. 

Esses novos conceitos das situações físicas do novo campo conceitual poderão ter 

um melhor sentido graças à aplicabilidade do conceito de simetria. Essa relação de 

que um conceito só terá sentido em várias situações matemáticas foi estabelecida 

pela Teoria de Campos Conceituais de Vergnaud [23], que foi posteriormente 

estendida à Física por Moreira [17]. 

 

Essa organização de conteúdos a partir de um único conceito como referente 

só foi possível face à grande abrangência de aplicabilidade do conceito de simetria, 

que implica outros conceitos específicos que envolvem diferentes tipos de 

operações que verificam as simetrias em campos diferentes da Física, as quais são 

subordinadas ao conceito mais abrangente de simetria e que, por sua vez, facilita a 

organização cognitiva de uma forma superordenada, em certas áreas da Física. 

 

Aqui iremos citar apenas alguns campos conceituais da Física, mas podem 

ser incluídos outros. Tais campos são: Mecânica Clássica, Mecânica Quântica, 

Eletromagnetismo, Relatividade Restrita, Estrutura da Matéria, Mecânica Quântica. 
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Para entendermos os processos de interações entre os conceitos serão 

apresentadas brevemente as duas teorias já mencionadas, a Teoria de Campos 

Conceituais de Vergnaud e a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Em 

seguida, algumas sugestões de ligações entre conteúdos de Física organizados pelo 

conceito de simetria com o auxílio de mapas conceituais.  

 

 

Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud  

 

  Vergnaud começa dizendo que o conhecimento está organizado em campos 

conceituais, sendo que demora um longo período de tempo para ocorrer o seu 

domínio, através de experiência, maturidade e aprendizagem [23], [17]. Campo 

conceitual é definido como sendo um conjunto informal e heterogêneo de problemas, 

situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, 

conectados uns aos outros ou não conectados e, provavelmente, entrelaçados 

durante o processo de aquisição (ibid).  

 

A teoria dos campos conceituais supõe que o núcleo do desenvolvimento 

cognitivo é a conceitualização. Logo, deve-se dar toda atenção aos aspectos 

conceituais dos esquemas e à análise conceitual das situações para as quais os 

estudantes desenvolvem seus esquemas, na escola ou fora dela [23], [17]. 

 

 Os conceitos-chave da teoria dos campos conceituais, aplicáveis ao conceito 

de simetria são [16]: 

 

- o próprio conceito de conceito; 

- o conceito de campo conceitual; 

- esquema (a grande herança piagetiana, segundo Vergnaud); 

- situação; 

- invariante operatório (teorema-em-ação ou conceito-em-ação). 

 

Convém lembrar o conceito de esquema foi algo elaborado por Piaget muito 

antes da teoria de campos conceituais. Segundo Piaget, esquema seria como um 

mecanismo organizar das habilidades sensório-motoras e habilidades intelectuais. A 
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evolução cognitiva do ser humano ocorre através de assimilação e acomodação dos 

conhecimentos de acordo com os esquemas que possui em cada estágio, 

resultando num processo de construção que tem sua origem na lógica das ações do 

sujeito sobre o meio (objeto, cultura, outras pessoas, etc). Já Vergnaud considera 

como esquema a organização invariante do comportamento para uma determinada 

classe de situações e invariante mesmo quando as situações nem sempre 

apresentam as mesmas características para o sujeito. 

 

Vergnaud também define campo conceitual como um conjunto de problemas 

e situações cujo tratamento requer conceitos, procedimentos e representações de 

tipos diferentes, mas intimamente relacionados [23], [17].  

 

Para que um conceito tenha sentido são necessárias várias situações (S) 

para dar sentido a este conceito, ou seja, são as situações que dão sentido aos 

conceitos. O termo situação para Vergnaud é empregado como tarefa e se a 

situação for complexa, pode ser analisada como uma combinação de tarefas. Já 

para reconhecer as situações relacionadas ao conceito, também é necessário 

sabermos as propriedades, as relações, as características das situações, que estão 

nos esquemas dos indivíduos, constituídas segundo Vergnaud de invariantes 

operatórios (I). Para registrar os invariantes e situações são necessárias 

representações simbólicas (linguagem natural, gráficos e diagramas, sentenças 

formais, etc.), definidas por Vergnaud por representações (R). Situações, invariantes 

e representações atuam em conjunto para as conceitualizações. 

 

Invariantes operatórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-ação) são os 

conhecimentos contidos nos esquemas. Conceitos-em-ação é o recurso que o 

indivíduo tem para a percepção, para a busca de informação disponível, tais como 

objetos, atributos, relações, condições, circunstâncias. Conceito-em-ação é um 

objeto, um predicado, ou uma categoria de pensamento tida como pertinente, 

relevante [27], [17]. Teoremas-em-ação são proposições tidas, pelo sujeito, como 

verdadeiras sobre o real e estão subjacentes à sua conduta [26], [17]. 

 

Resumindo, campo conceitual é um grande conjunto de situações cujo 

domínio é um longo processo com rupturas e continuidades. São as situações que 



Texto de Apoio ao Professor de Física IF–UFRGS –  A. V. C. da SILVEIRA e M. A. MOREIRA   v.22 n.2 2011 
 
 

59 
 

dão sentido aos conceitos. Há uma relação dialética entre conceitos e situações. 

Quanto mais conceitos maior o domínio de situações e quanto mais situações 

dominadas maior a conceitualização e esta é o núcleo do desenvolvimento cognitivo. 

Conceitos são definidos por três conjuntos: um de situações (S) que constituem o 

seu referente, um de invariantes operatórios (I) que lhe dão um significado e um de 

representações simbólicas (R) que são seu significante [19]. 

 

 

Distinção entre teorema e conceito em ação. 

   

Vejamos um exemplo de teorema-em-ação. Suponhamos que seja proposta 

uma situação, onde o aluno tenha que verificar se uma bola é simétrica. A seguinte 

proposição é verdadeira para o aluno: os objetos esféricos são simétricos. A partir 

do instante que o aluno vê a bola, ele percebe que a bola é esférica e o teorema-em-

ação é usado para afirmar que a bola é simétrica. A esfera pode ser representada 

matematicamente e para a verificação da simetria bastaria aplicar uma operação de 

rotação. Mas também pode ser representada por um objeto sólido e para verificar a 

simetria bastaria girar manualmente o objeto.  

 

  Há vários conceitos-em-ação distintos implícitos na compreensão dessa 

situação, por exemplo: forma do objeto, espaço, quantas vezes isso pode ser 

verificado.  

  

  Os teoremas-em-ação estariam relacionados com os operadores de simetria 

que verificariam o tipo de simetria. Já os conceitos-em-ação seriam os fatores 

necessário para identificar o tipo de simetria que nos interessa. Identificando uma 

situação espacial, estaremos usando o conceito de espaço e sabemos que podemos 

usar operadores de translação e rotação. Uma situação que use o tempo é um 

indicativo da possibilidade da operação de translação temporal. 

 

 Deste ponto de vista vemos que existe também uma relação dialética entre 

conceitos-em-ação e teoremas-em-ação, uma vez que conceitos são ingredientes de 

teoremas e teoremas são propriedades que dão aos conceitos seus conteúdos.  
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Os dois atuam juntos, os conceitos compõem os teoremas e os teoremas 

constituídos de proposições proporcionam inferências.  

 

 No ensino, os invariantes operatórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-

ação) devem ser explicitados ao invés de ficarem totalmente imersos na ação. O 

conhecimento explícito pode ser comunicado a outros e discutido, o conhecimento 

implícito não [27], [17].  

   

 

Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

 

 Para Ausubel, a estratégia que mais influencia a aprendizagem em sala de 

aula é ensinar a partir do que o aprendiz já sabe, quer dizer, ensinar assuntos para 

os quais o aprendiz já tenha uma estrutura cognitiva adequada, conhecimentos que 

lhe permitam dar significado aos novos conhecimentos, em um processo de 

interação cognitiva.  

 

Então, por exemplo, é necessário saber o que o aluno já sabe a respeito de 

simetria, para que possamos ensinar tópicos de Física envolvendo simetria a partir 

do que já sabe. Neste caso podemos tentar conhecer a estrutura cognitiva do 

aprendiz nessa área através de um mapeamento, coisa muito difícil de averiguar 

com testes convencionais, mas é necessário, pois o material a ser aprendido precisa 

fazer algum sentido para o aluno. A aprendizagem irá ocorrer, quando a nova 

informação interagir com conceitos especificamente relevantes já existentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz. 

 

 

Portanto, como foi dito, o conhecimento prévio do indivíduo representa um 

forte fator influenciador do processo de aprendizagem. Novos dados serão 

assimilados e armazenados com maior facilidade quanto maior for a disponibilidade 

da estrutura cognitiva prévia do aprendiz na área em questão. 

 

Apesar de a estrutura prévia orientar o modo de assimilação de novos 

conhecimentos, estes também influenciam o conteúdo atributivo do conhecimento já 
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armazenado, resultando numa interação cognitiva entre "novos" e "velhos" 

conhecimentos. Tal importância dada por Ausubel à estrutura cognitiva prévia deu 

origem à denominação subsunçor [16]. 

 

O subsunçor pode ser definido como uma estrutura de conhecimento prévia 

que dará sentido a uma nova informação, proporcionando a retenção da informação 

por mais tempo. A informação permanece por mais tempo talvez por ficar 

organizada devido à interação com a estrutura cognitiva prévia. Ao mesmo tempo, o 

subsunçor pode ficar mais estável, mais elaborado, diferenciado, e mais capaz de 

dar significado a novos conhecimentos. É um processo interativo entre 

conhecimentos prévios e novos conhecimentos. 

 

Essa interação com a estrutura cognitiva prévia levou Ausubel a distinguir 

dois tipos de aprendizagens: a aprendizagem significativa e a aprendizagem 

mecânica.  

Na aprendizagem significativa a nova informação interage com os 

subsunçores (há uma “ancoragem”). Ou seja, a nova informação antes 

desassociada do subsunçor passa a integrar o subsunçor possibilitando a aquisição 

de significados e maior grau de retenção se a aprendizagem for significativa. Por 

exemplo, transformação por translação temporal passará a ser incorporada ao 

subsunçor translação, integrando-o na estrutura cognitiva de forma mais estável do 

que se o conceito fosse armazenado separadamente. Por outro lado se não ocorrer 

essa integração a aprendizagem será mecânica, puramente memorística sem 

interação cognitiva com conhecimentos prévios, sem significado, e com baixo nível 

de retenção. 

 

Ao ocorrer esse processo que Ausubel chama de assimilação, a 

aprendizagem significativa pode ter interações de natureza [16]: 

 

- subordinada: onde a informação nova é assimilada pelo subsunçor passando 

a integrá-lo, que foi o caso do exemplo a cima. 

- superordenada: quando a informação nova é ampla demais para ser 

assimilada por quaisquer subsunçores existentes, sendo mais abrangente 

que estes e então passa a assimilá-los; 
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- combinatória: quando a informação nova não é suficientemente ampla para 

absorver os subsunçores, mas tem um potencial significativo de relacionar-se 

com muitos conceitos devido a sua amplitude. Neste tipo de aprendizagem, 

os conceitos não apresentam uma relação de subordinação ou 

superordenação entre si.  

 

 

Organização dos conteúdos, o caso da simetria 

 

Inicialmente precisamos apresentar o conceito de simetria de forma mais 

abrangente; desta maneira, simetria é qualquer invariância Física de uma situação 

física. A invariância é algo que permanece constante, enquanto os outros elementos 

envolvidos na situação física se modificam.  

 

 Após o conceito de simetria ter sido definido, podemos apresentar exemplos 

de campos conceituais, onde o conceito de simetria pode aparecer, mostrando sua 

amplitude de aplicações por intermédio da figura 1. 

  

 

 

Figura 1 – Mapa conceitual que relaciona o conceito de simetria com situações de 

campos conceituais da Física. 

 

Sabemos que as pessoas associam o conceito de simetria às formas 

geométricas dos objetos concretos [22], ou mesmo um conhecimento intuitivo deste 

conceito.  Podemos ensinar diferentes campos conceituais da Física de acordo com 
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as capacidades ou etapa educacional que o indivíduo esteja, mas sempre fazendo 

referência à amplitude de aplicabilidade do conceito de simetria (figura1). Portanto, 

para aqueles indivíduos que estão iniciando seus estudos de Física, poderão ser 

apresentados os objetos do dia a dia (mundo físico) que apresentam simetria e 

assim por diante de acordo com a etapa de ensino em que está o aluno. 

 

Cada campo conceitual da Física poderia ser estruturado, salientando o que 

será usado como os elementos que compõem um conceito como situações, 

invariantes operatórios (teoremas-em-ação, conceitos em ação), representações.  

 

A seguir serão apresentados exemplos de possíveis aulas envolvendo o 

conceito de simetria. 

 

 

Aula sobre simetria em assuntos do dia-a-dia 

 

No início da aula podem ser colocados objetos geométricos sobre a mesa do 

professor, esperando que o aluno resgate conceitos que envolvam as formas 

geométricas, tais como: a forma geométrica e, mesmo inconsciente, o ato de girar 

(este seria o organizador prévio). Em seguida, um mapa conceitual como o da figura 

2 poderá ser apresentado para mostrar toda a relação entre os conceitos de simetria 

do mundo do dia a dia. Neste mapa podemos ver que existem vários tipos de 

operações como rotações, reflexões e translações espaciais que têm a ver com a 

existência de simetria. 

  

Situação: objetos geométricos. 

Representação: escrita, proposicional.  

Invariante operatório (teorema-em-ação): as características de uma forma 

geométrica (e.g., um quadrado é um objeto de quatro lados iguais e isso não se 

altera). 

Invariante operatório (conceitos-em-ação): forma geométrica e espaço. 

Publico alvo: alunos do Ensino Fundamental a partir da 6° ano até início do Ensino 

Médio.   

 



Texto de Apoio ao Professor de Física IF–UFRGS –  A. V. C. da SILVEIRA e M. A. MOREIRA   v.22 n.2 2011 
 
 

64 
 

 

 

Figura 2 – Mapa conceitual da relação de objetos do mundo com o conceito de 

simetria. 

Aula de Mecânica Clássica 

 

Dois tipos de experiências poderão ser apresentadas para demonstrar casos 

de simetria, que são as colisões entre esferas e o lançamento de mola. Na colisão 

de esferas poderá ser verificado que a quantidade de movimento total não se 

modifica pela operação de translação espacial, ou seja, a mudança de local do 

experimento não altera os dados do experimento. Também temos simetria temporal, 

que pode ser verificada se a energia mecânica total se mantém em tempos 

diferentes, portanto, faz-se uma translação temporal. A relação de simetria para as 

colisões está mapeada na figura 3. 

 

Para o lançamento de mola, a simetria temporal pode ser verificada pela 

conservação da energia mecânica total e a simetria espacial pode ser verificada pela 

conservação da quantidade de movimento total. A relação de simetria para o 

lançamento de mola também está mapeada na figura 3. 

 

Situações: colisões e lançamento de mola. 

Representações: proposições, palavras, desenhos.  

Invariante operatório (teorema-em-ação): a invariância da quantidade de movimento 

pode ser constatada por uma translação espacial e a invariância da energia 

mecânica total pode ser constatada por uma translação temporal. 
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Invariantes operatórios (conceitos-em-ação): translação espacial, translação 

temporal, energia mecânica e quantidade de movimento. 

Público alvo: alunos do Ensino Médio e do início do Ensino Superior. 

 

 

 

Figura 3 – Mapa conceitual de duas situações físicas que apresentam simetria 

temporal e simetria espacial. 

 

 

Aula de Estrutura da Matéria 

 

A matéria apresenta ligações atômicas que formam estruturas geométricas. 

Aproveitando o conhecimento que as pessoas apresentam sobre as formas 

geométricas, pode-se apresentar as posições dos átomos que formam uma estrutura 

que macroscopicamente é chamada de matéria e verificar a simetria das formas 

geométricas que são formadas pelos átomos. A simetria poderá ser verificada por 

rotações e translações espaciais. A relação de simetria das formas geométricas está 

no mapa na figura 4. 

Situações: redes atômicas. 

Representações: desenhos, proposições, palavras.  

Invariante operatório (teorema-em-ação): operação de rotação, espaço e geometria. 

Invariantes operatórios (conceitos-em-ação): alguns materiais no estado sólido 

apresentam arranjo atômico com formas geométricas regulares. 

Público alvo: alunos do Ensino Médio e do início do Ensino Superior. 
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Figura 4 – Mapa conceitual de duas estruturas da matéria que apresentam simetria, 

uma é cúbica e a outra hexagonal. 

  

 

Aula de Eletromagnetismo 

 

A corrente elétrica ao passar por um fio gera um campo magnético e uma 

reflexão desta situação física poderá ser invariante.  Campos elétricos e campos 

magnéticos são representados por vetores. Operações de reflexão poderão verificar 

em qual direção o vetor do campo será simétrico. A relação de simetria para os 

campos elétricos e magnéticos está no mapa da figura 5. 
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Figura 5 – Mapa conceitual da simetria reflexiva dos vetores campo elétrico e 

magnético.   

Situação: corrente percorrida em uma espira. 

Representações: desenhos, vetores, proposições, palavras.  

Invariante operatório (teorema-em-ação): o campo elétrico e o magnético 

apresentam simetria por uma operação de reflexão. 

Invariantes operatórios (conceitos-em-ação): operação de reflexão, de translação 

temporal e espacial, corrente, tensão, campo elétrico, campo magnético. 

Público Alvo: alunos do Ensino Médio e do início do Ensino Superior. 

 

 

Aula de Relatividade Restrita 

 

Um bom exemplo para ser apresentado aos alunos seriam as experiências de 

pensamento com uma bolinha de ping-pong em movimento dentro de um trem que 

ora estaria com velocidade baixa, ora estaria com velocidade próxima à da luz. As 

velocidades seriam medidas em dois referenciais diferentes: em um referencial o 

observador estará parado ou fora do trem e o outro observador estará dentro do 

trem. A velocidade da bolinha dentro do trem terá uma transformação toda vez que 

for vista no referencial fora do trem. Mas, existirão diferenças entre as 

transformações, pois para a velocidade baixa do trem a transformação será de 

Galileu e para a velocidade do trem próxima à velocidade da luz será usada a 

transformação de Lorentz. A relação de simetria para os movimentos do trem está 

mapeada na figura 6. 

 

Situações: viagem de trem e as modificações de velocidade. 

Representações: desenhos, proposições, palavras.  

Invariante operatório (teorema-em-ação): as leis da física não mudam de um 

referencial para outro, operação de transformação de Galileu e de Lorentz.  

Invariantes operatórios (conceitos-em-ação): referencial, velocidade, enfim leis da 

Física. 

Público alvo: alunos do Ensino Médio e do início do Ensino Superior. 
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Figura 6 – Mapa conceitual do movimento visto em diferentes referenciais. 

 

 

Aula de Mecânica Quântica 

 

 O clássico exemplo do átomo de hidrogênio também apresenta simetrias. O 

elétron ao redor do núcleo se movimenta segundo uma função de onda. A função de 

onda do elétron quando confinado pode apresentar simetria de paridade, que pode 

ser verificada por inversão espacial.  

 

 A energia do elétron ao redor do núcleo pode ser a mesma se a distância ao 

núcleo for mantida, portanto, o elétron poderá sofrer rotações que não alterarão sua 

energia. 

 

 A distribuição probabilística para uma interferência demonstra que existe a 

probabilidade da partícula estar numa posição ou no inverso desta posição. Todas 

essas relações de simetria podem ser vistas no mapa da figura 7. 

 

Situações: os elétrons estão ao redor dos núcleos atômicos em trajetórias circulares. 

Representações: desenhos, proposições, palavras.  

Invariante operatório (teorema-em-ação): operações de rotação, reflexão e inversão 

espacial. 

Invariantes operatórios (conceitos-em-ação): quantização, energia, onda, frequência.  

Público alvo: alunos do início do Ensino Superior. 
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Figura 7: Mapa conceitual para situações de simetria em Mecânica Quântica. 

 

 

Conclusão 

 

Novas informações sempre terão melhores chances de serem assimiladas 

pela estrutura cognitiva se o conceito tiver ligação com o que já é conhecido pelo 

indivíduo. Mais chances de serem assimiladas as novas informações se o conceito 

for um só, assim como é o caso do conceito de simetria que está sendo proposto 

como um facilitador da ancoragem de novas informações e de outros campos 

conceituais. Assim, os novos conceitos existentes em situações físicas servirão para 

dar mais sentido ao conceito de simetria em questão, ao mesmo tempo que o 

conceito de simetria acarretará mais significados a esses novos conceitos. O 

conceito de simetria trata de casos que ocorrem conservações físicas, mas existem 

casos que não apresentam conservações físicas. Para os casos em que não 

ocorrem conservações físicas, os mesmos poderão ser tratados como particulares 

ou quebras de simetria.   
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Caso o aluno já tenha bom domínio dos campos conceituais que estiverem  

sendo trabalhados, essa organização enfatizando a simetria servirá para ajudar a 

organizar ainda mais suas estruturas cognitivas nesses campos. 

 

O mapa da figura 1 procurou mostrar a amplitude de aplicabilidade da 

simetria e em todos os casos sempre é bom ser apresentada. A apresentação da 

figura 1 para aqueles que estão na aprendizagem onde o público alvo é restrito, 

poderá causar a curiosidade para estudar outros campos conceituais. Por exemplo, 

para alguém que teve uma aula sobre Mecânica Clássica, mas teve uma 

apresentação prévia da aplicabilidade do conceito simetria, poderá ficar curioso 

sobre a aplicabilidade desse conceito no Eletromagnetismo. 

 

Concluindo, o que se procurou destacar neste trabalho é a importância do 

conceito de simetria na Física e sugerir possibilidades de inseri-la no ensino de 

Física, o que usualmente não ocorre. 
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