
Apêndice B – Produto Educacional 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

NOÇÕES DE FÍSICA MODERNA: 

 

TÓPICOS DE RELATIVIDADE 

RESTRITA 

 

 

 

                                                              Marcelo Gomes dos Santos 

  

   Orientadora: Profa. Dra. Ana Raquel Pereira de 

Ataíde 



          INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia no ensino de ciências- As tecnologias digitais estão cada vez 

mais presentes na sociedade contemporânea, por meio dos avanços 

tecnológicos e da evolução dos computadores, que a cada dia tornam-

se mais baratos e acessíveis a boa parte da população e em especial aos 

estudantes. 

O uso de ferramentas tecnológicas na educação, em especial da internet, 

tem encorajado mudanças nas maneiras de pensar o ensino e a 

aprendizagem. Não se trata apenas de inserir a internet como fonte de 

recursos, mas de ressignificar o processo educacional, tendo em vista 

que este processo assume dimensões diferenciadas, diante da 

velocidade que as informações chegam aos estudantes. 

Objetos de Aprendizagem- Existem várias definições para OA, 

David Wiley (2000 apud Carvalho, 2018, p. 22), define OA, como sendo 

qualquer recurso digital que possa ser reutilizado, para apoiar a 

aprendizagem. Já para Nascimento et al (2009), são ferramentas 

reutilizáveis, que surgiram para organizar de maneira sistematizada o 

processo de ensino aprendizagem. Para Weller et al (2003 apud 

CARVALHO, 2018, p. 26), o OA, pode ser definido como uma parte 

digital do material utilizado que favorece a aprendizagem. 

Apesar de alguns autores (CARVALHO, 2018; 

NASCIMENTO et al, 2009) procurarem dar uma definição 

do que seja um OA, a sua utilização ainda pode ser 

considerada uma tecnologia recente, sendo assim, ainda não 

se tem uma definição precisa, um conceito universalmente 

aceito sobre sua definição. Para Braga (2015, p.12), “os 

objetos de aprendizagem podem ser vistos como 

componentes ou unidades, catalogados e disponibilizados em 

repositórios na internet”, portanto, podem ser utilizados em 

alguns contextos de aprendizagem, levando em consideração 

o projeto instrucional. 

 

Atividade Investigativas- Uma das maneiras de modificar este cenário relacionado ao ensino 

de ciências, é a implementação de atividades que possibilitem ao discente questionar-se sobre a prática 

desenvolvida em sala de aula. E uma das possibilidades possíveis seria a implementação de atividades 

de cunho investigativo na sua prática docente. 

Atividades de cunho investigativo propiciam aos estudantes trilharem por um caminho em que neste 

processo a construção do conhecimento é mais importante do que o resultado final. Para que tal 

caminho seja atingidos é necessário que o professor guie a aula de forma diferente da tradicional, em 

que o estudante seja colocado diante de situações problema para que ele consiga construir um 

conhecimento acerca do tema proposto. No entanto, para que tal conhecimento seja alcançado é 

necessário que o estudante esteja engajado de forma ativa na atividade 
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APRESENTAÇÃO 

 

O professor em sua prática docente sempre estar procurando ferramentas, abordagens e 

metodologias para implementar no processo de ensino para que isso proporcione ao seu alunado 

um melhor aprendizado. Dentre as ferramentas e práticas utilizadas pelo professor, em especial o 

professor de ciências, especificamente o de física, podemos citar a utilização da História da 

Ciência na sala de aula, Resolução de Problemas, Atividades Investigativas e em alguns casos 

recursos tecnológicos como os Objetos de Aprendizagem. 

Ao se falar em temas de física, um dos tópicos menos abordado em sala de aula pelo 

professor é o tema da Relatividade Restrita, na maioria das vezes o professor não consegue 

abordar este conteúdo, pois, além de ter que dar conta de um currículo abarrotado de assuntos, 

este também, na maioria das vezes, precisa focar sua aula para questões e tópicos abordados no 

Enem, estes obstáculos privam o professor de abordar conteúdos referentes a física moderna, 

tendo em vista que este tópico só será visto pelos estudantes do terceiro ano do ensino médio. 

Apesar de ser um tópico pouco abordado em sala, devido aos obstáculos citados acima, o 

tema de Relatividade causa aos estudantes, e ao público em geral, certa curiosidade, 

principalmente porque muitas pessoas associam este tema com a possibilidade de viagem no 

tempo, isto somado ao fato de ser contemporâneo e explicar o uso de equipamentos como o GPS, 

contribuiu para que possamos elaborar esta sequência de ensino, utilizando Objetos de 

Aprendizagem atrelado a uma Abordagem Investigativa. 

Por outro lado, o uso de tecnologias no processo educacional pode favorecer o processo 

de ensino aprendizagem por parte do estudante. Diante da atual sociedade contemporânea utilizar 

meios tecnológicos em auxílio ao processo de ensino se faz necessário, tendo em vista que o uso 

do computador, notebooks e smartphones está inserido na sociedade como algo essencial para a 

comunicação entre os pares.  

Devemos deixar claro que esta sequência didática foi elaborada para alcançar os objetivos 

descritos em cada atividade, contudo, essa pode ser modificada e adaptada para outras situações 

que apresentem propósitos diferentes, bem como os problemas e as discussões poderão apresentar 

modificações diante da realidade de cada sala de aula. 
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TEMA: Tópicos de Relatividade Restrita  

 

NUMERO DE AULAS: 5 aulas (45 minutos cada aula) 

 

OBJETIVOS:  

 Compreender o que seria física clássica; 

 Entender como funciona a relatividade na física clássica;  

 Compreender o que seria um Referencial inercial na física clássica; 

 Compreender quais são os postulados da Relatividade Restrita; 

 Compreender como transcorre o tempo na teoria da relatividade Restrita; 

 Entender como ocorre a dilatação do tempo. 

 

CONTEÚDO: Tópicos de Física Moderna. 

 Sistemas de Referências; 

 Postulados da teoria da Relatividade Restrita; 

 Dilatação do Tempo; 

PÚBLICO ALVO: Turma do 2º ano do Ensino Médio. 

: 

Inicialmente, será abordado o tema de Relatividade Restrita, neste primeiro momento, todo 

transcorrer da aula, se dará através da apresentação de slides com questões verbalizadas, visando 

transcorrer sobre sistemas de referenciais na física clássica. No momento posterior 

apresentaremos um vídeo, no entanto, com abordagem investigativa, ou seja, a condução de todos 

os passos será feita mediante questionamentos verbalmente propostos pelo professor, os quais 

serão descritos no corpo da atividade. A situação-problema tem sua resolução direcionada para a 

seguinte questão norteadora: Marcelo em seu dia de folga resolve assistir uma serie, a serie por 

ele escolhida foi “The flash”, ao assistir a série ver uma cena, em que o flash ao experimentar 

uma velocidade muito alta, o tempo ao seu entorno passa mais devagar em relação a ele, Marcelo 

ao ver esta cena fica intrigado, e uma dúvida surgi, será que se conseguíssemos andar na 
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velocidade da luz veríamos o tempo passar mais lentamente? Os estudantes devem desenvolver a 

investigação a fim de resolver esse problema. As discussões serão conduzidas no sentido de 

construir os conceitos relacionados à Teoria da Relatividade Restrita, relacionando, dentre outras 

questões, sistemas de referenciais inerciais, postulados da relatividade e dilatação do tempo. 

Todos os questionamentos propostos dentro do corpo da atividade serão realizados de forma 

investigativa, prezando pelo caminho trilhado pelos estudantes na construção de conceitos 

referentes ao tema. Durante toda a atividade, utilizaremos a gravação de áudio, uma vez que as 

falas expostas pelos estudantes e pelo professor, no ato da investigação, também são base para 

nossas análises, tanto para a intervenção, como para a avaliação da proposta. É válido lembrar 

que esses questionamentos propostos estão sujeitos a modificações, bem como outros 

questionamentos podem ser realizados frente à atitude dos estudantes diante da situação proposta. 

Ao final, será aplicada uma atividade escrita de cunho avaliativo compreendendo os conceitos 

discutidos durante a realização da proposta.   

 Relatividade Clássica 

No início do Século XX, desenvolveram-se dois sistemas teóricos que modificaram as 

bases da Física Clássica. Um deles foi a teoria dos quanta, elaborada por Max Planck 

(1858 – 1947), e o outro foi a teoria da relatividade de Albert Einstein (1879 – 1955).  

 Essas teorias, em conjunto, interpretam o Universo desde o muito 

pequeno(átomo); 

   

 

Relatividade Clássica 
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Figura1:ilustração de uma pessoa com um átomo 

Fonte: google.com 



 Até o muito grande (macrocosmo). 

 

Os fenômenos voltados a Relatividade não são novos. A noção de que os 

fenômenos físicos são relativos aos sistemas de referência foi proposta por 

Galileu e Newton. 

 Exemplo: Dois carros, A e B, que se movimentam na mesma direção 

e em sentidos contrários. Se a velocidade de A é 40 km/h em relação 

ao solo e a de B é 60 km/h também em relação ao solo, a velocidade 

relativa de aproximação é de 100 km/h, ou seja, em relação a um 

observador fixo em A, o carro B se aproxima com 100 km/h. 

 

 

Se o mesmo método for aplicado a automóveis com velocidades 

próximas as da luz, a interpretação é a mesma? 
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Figura 2:ilustração do macrocosmo 

Figura 3:ilustração de dois carros  

Fonte: google.com 

Fonte: google.com 



 

Em relação ao exemplo, se as velocidades de A e B forem comparáveis à 

velocidade da luz no vácuo, o mesmo método conduzirá a resultados errados. 

Tais velocidades, impossíveis para aviões e carros, são possíveis para 

elétrons e outras partículas elementares.  

Assim, para tais velocidades, os princípios propostos por Galileu e Newton 

não são válidos, pois conduzem a resultados errados. 

Na Relatividade Galileana: 

Sistema de referência inercial (x, y, z): coordenadas de um ponto P 
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Figura 4:ilustração de um feixe de luz 

Figura 5:ilustração de Newton 
Figura 6:ilustração de Galileu 

Figura 7:ilustração de coordenadas 

Fonte: google.com 

Fonte: google.com 



R’: sistema de referência inercial que se movimenta com velocidade u 

constante na direção x, em relação a R; 

(x’, y’, z’): coordenadas do ponto P em relação a R’; 

 

Relatividade Galileana; 

v’: velocidade de P em relação a R’ 

v : velocidade de P em relação a R 
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Figura 8:ilustração de coordenadas 

Fonte: google.com 



  

 

A proposta para esse momento será de resolução de alguns problemas com viés 

investigativo, através de um vídeo, com discussões verbais relacionadas.  

 

Situação-problema: 

 

O flash é um personagem dos quadrinhos bastante conhecido, recentemente lançaram até 

uma série contando a história deste personagem. De acordo com a série The flash (Figura 1) 

podemos explorar alguns fenômenos físicos. 

                 Figura 9: Ilustração do vídeo a ser utilizado como problema  

 

 

 

   

Fonte: www.geekblast.com.br 

 

Iniciamos o percurso investigativo com a seguinte indagação:  

Marcelo em seu dia de folga resolve assistir uma série, a série por ele escolhida foi “The 

flash”, ao assistir a série ver uma cena, em que o flash ao experimentar uma velocidade muito 

alta, o tempo ao seu entorno passa mais devagar em relação a ele, Marcelo ao ver esta cena fica 

intrigado, e uma dúvida surge, será que se conseguíssemos andar na velocidade da luz veríamos 

o tempo passar mais lentamente? 

Em um primeiro momento iniciamos o percurso investigativo tentando despertar a 

reflexão no estudante diante da indagação proposta.  

 

Diante do vídeo, se conseguíssemos andar na velocidade da luz, o tempo mudaria? Em que? 

Atividade Proposta 

10 

http://www.geekblast.com.br/


Neste primeiro momento pretendemos fazer com que o estudante reflita sobre o que 

acontece com o tempo quando se experimenta altas velocidades, e que o tempo passar mais 

devagar quando exposto a velocidades próximas a da luz. 

 

A velocidade da luz muda seu valor, se mudar a direção? 

 

Com este questionamento pretendemos fazer com que o discente perceba que as leis da 

física são as mesmas para todos os observadores, expondo um dos postulados da relatividade 

restrita.  

Após este questionamento, será exposto um gifts juntamente com uma imagem, e será 

aberto uma seção para poder expor as equações referentes a dilatação do tempo. 

Figura 10: dilatação dos tempos 

 

Fonte:ProPg.ufabc.edu.br 

Após expor esta primeira imagem 2 (gifts), será exposto outra imagem 3 com os pontos 

referentes ao que será calculado. 

 

Figura 11: esquema da imagem 2 
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Fonte: PrePara.enem.com 

 

Dando prosseguimento a matematização será exposto uma imagem do trem, sendo utilizado como 

ponto de referencia 

Figura 12: ilustração do trem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: plato.if.usp.br 

E finalizando a demonstração será exposto uma figura esquematizada para que se possa dar 

prosseguimento a demonstração da equação. 
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Figura 13: esquema da imagem 4 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: PrePara.enem.com 

 

Diante de todo desenvolvimento das equações realizadas, será indagado aos estudantes: 

porque não percebemos a dilatação do tempo no nosso dia a dia? 

 

Com este questionamento pretendemos fazer com que o estudante através do desenvolvimento 

das equações que este fenômeno não é perceptível no cotidiano pois, isto so acontece com altas 

velocidades. 

 

Se o flash estivesse num trem e o trem se locomovesse, e tivesse uma pessoa fora do trem 

olhando ele passar, a pessoa veria o flash em movimento ou em repouso? 

 

Com esta indagação pretendemos trabalhar o tópico de sistemas de referências para que 

num momento posterior possamos abordar fenômenos que trabalhem com os referenciais 

inerciais. 
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Se o flash num trem em que o trem está se locomovendo na velocidade da luz, acendesse um 

interruptor, e a luz do trem acendesse, se tivesse uma pessoa fora do trem veria a luz acender 

no mesmo instante que o flash? 

 

Com esta questão queremos abordar o fenômeno da simultaneidade e que tal conceito é 

relativo na Relatividade Restrita. 

 

Se o flash tivesse um irmão gêmeos e um deles fosse astronauta, e o que é astronauta fosse 

fazer uma viagem em que ele fosse andar próximo a velocidade da luz, quem envelheceria 

mais rápido, o que foi viajar no espaço experimentando uma velocidade alta ou o que iria 

ficar aqui na terra? 

 

Com esta está última questão queremos fazer com que o estudantes compreenda que na 

relatividade quando se experimenta uma velocidade muito alta, próxima à da luz, o tempo passa 

mais devagar. 

Diante do problema resolvido, esperamos que os conceitos da Relatividade Restrita, 

sejam construídos através de um vídeo seguido de questões investigativas, consolidando o 

objetivo pretendido com esse problema. 

        Atividade Avaliativa  

1) As leis da física mudam em alguns referenciais inerciais? 

 

2) Se João tivesse um irmão gêmeo e seu irmão viajasse na velocidade da luz, 

quem envelheceria mais rápido, João aqui na terra ou seu irmão no espaço? 

 

3) Se a velocidade de João e seu irmão fossem a mesma, e seu irmão viajasse 

para o espaço quem envelheceria mais rápido? 

 

4) A luz se expande em que direção? 

 

 

ETAPA 2: NOÇÕES DE FÍSICA MODERNA 

 

14 



TEMA: Tópicos de Relatividade Restrita  

 

NUMERO DE AULAS: 5 aulas (45 minutos cada aula) 

 

OBJETIVOS:  

 Compreender como ocorre a Contração das Distâncias; 

 Compreender como ocorre a Dinâmica Relativística; 

 Compreender o que seria Energia Relativística. 

 

PÚBLICO ALVO: Turma do 2º ano do Ensino Médio. 

 

: 

 

Inicialmente, apresentaremos uma figura (imagem 2) de dois foguetes com medições 

diferentes, e será indagado aos estudantes: É possível medir um objeto com a mesma régua e 

obter valores muito diferentes? 

Figura 14: Ilustração de dois foguetes. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: slideplayer.com.br. 

 

Em um segundo momento será exposto para a turma um vídeo (imagem 3) com uma 

figura animada, juntamente com a seguinte indagação: Caso eu tenha dois foguetes, e um 

deles seja colocada em movimento, é possível medi-los e obter valores diferentes? 
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Atividade Proposta 2 

 

Figura 15: Ilustração do vídeo animado. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=117fQZmPUcY 

  

 Todos os passos dentro da condução da aula serão norteados por questionamentos 

investigativos, para que o estudante possa trilhar um caminho na construção do conceito referente 

a contração dos comprimentos.  

Em um momento posterior o professor abordara os tópicos referente a ” dinâmica 

relativística e a energia relativística” por meio de explicação oral, devido á complexidade do tema 

abordado no curso. 

  Durante a realização da proposta será utilizado gravações de áudios, e o curso será 

gravado, para uma análise posterior com relação aos conceitos compreendidos pelos discentes. 

É valido lembrar que esses questionamentos estão sujeitos a modificações, bem como outros 

questionamentos podem ser realizados frente a atitude dos estudantes, diante da situação proposta. 

 

 

 

 

 

  

Situação-problema: 
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Inicialmente será exposto aos estudantes uma figura (imagem 2) com a seguinte 

indagação: É possível medir um objeto com a mesma régua e obter valores muito diferentes? 

     Figura 16: Ilustração de dois foguetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: slideplayer.com.br. 

 

 Neste momento todo processo se dará de forma oral e através de questionamentos, num 

momento seguinte será exposto aos estudantes um vídeo de uma animação (imagem 3) com a 

seguinte indagação: Caso eu tenha dois foguetes, e um deles seja colocada em movimento, é 

possível medi-los e obter valores diferentes? 

Figura 17: Ilustração do vídeo animado. 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=117fQZmPUcY 

 

Ao termino dos questionamentos esperamos que os estudantes tenham construído 

conceitos referentes a Relatividade Restrita. 

Em um primeiro momento a situação se configura da questão abaixo citada.  

 

É possível medir um objeto com a mesma régua e obter valores muito diferentes? 

 

Com este questionamento pretendemos que o estudante possa refletir sobre o 

comprimento de objetos a altas velocidades. 

 

Se um objeto estiver em repouso e queremos medi-lo, como fazemos? 

 

Com este está indagação queremos que os estudantes compreendam que o movimento é 

o foco principal da relatividade restrita. 

 

E se o objeto está em movimento, como fazemos para medir? 

 

Com este questionamento almejamos fazer com que os estudantes reflitam sobre como 

medir um objeto quando tal está em movimento. 

 

A grandeza “comprimento” ela muda seu valor ou ela é absoluta, nunca muda, 

dependendo do referencial? 

 

Com esta pergunta pretendemos que os estudantes compreendam que a grandeza 

“comprimento” pode mudar dependendo do referencial adotado. 

Como vimos, a uma velocidade muito alta o tempo se “dilata” e o comprimento a 

uma velocidade muito alta, será que continua o mesmo ou modifica algo? 
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Com esta pergunta almejamos que os estudantes possam refletir sobre, e realizar uma 

comparação do processo de dilatação do tempo e da contração dos comprimentos. 

 

Caso eu tenha dois foguetes, e um deles seja colocada em movimento, é possível 

medi-los e obter valores diferentes? 

 

Com esta indagação pretendemos fazer com que os estudantes possam perceber que a 

medida realizada para um objeto a altas velocidades, será menor do que a medida inicial. 

 

Na verdade, é o comprimento que diminui ou a medição que é afetada pelo 

movimento? 

Com este último questionamento, pretendemos que os estudantes possam diferenciar a 

grandeza “comprimento” do que seria medição, e que objetos a grandes velocidades sua medição 

é diferente da medição inicial (em repouso). 

Diante do problema resolvido, esperamos que os conceitos da Relatividade Restrita, 

sejam construídos através de vídeos com animações e imagens, seguido de questões 

investigativas, consolidando o objetivo pretendido com esse problema. 
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