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Capítulo 5   

O Produto Educacional 

         O seguinte produto consiste em um E-book com a finalidade de ser utilizado como 

ferramenta educacional no Ensino de Física Moderna, mais precisamente sobre a Teoria 

da Relatividade Especial, tendo em vista ser um conteúdo de tão pouca projeção no 

Ensino Médio, mas de tão grande importância para o desenvolvimento da sociedade, 

seja em seus aspectos tecnológicos e culturais, como também em seus aspectos de 

esclarecimento científico acerca da realidade em que vivemos. 

5.1 Ferramentas 

         Para a construção do E-book, utilizou-se da plataforma Google Docs, a qual 

permite a inserção e edição de documentos online, possibilitando seu compartilhamento 

com a lista de contatos do Gmail do usuário. O funcionamento de seus aplicativos 

possui compatibilidade com o Microsoft Office, KOffice, BrOffice.org e OpenOffice.org 

e, dentre outras funções, possui editor de formulários, planilhas, apresentação e texto. 

Figura 14. Página do Google Docs 

 

         Entre as suas possibilidades de conversão, está o formato EPub, utilizado para a 

confecção deste E-book: 
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Figura 15. Download no formato Epub 

 

O EPub (Electronic Publication) é um formato padrão específico para livros 

digitais. Trata-se de um arquivo produzido em XHTML, que utiliza os mesmos códigos 

aplicados para a produção de páginas simples na Internet (HTML), sendo acompanhado 

de uma folha de estilos para controle de seu design e diagramação. 

A linguagem XHTML e a simplicidade do formato permitem a leitura do livro 

para uma grande quantidade de aparelhos e programas. Para qualquer tipo de tela em 

que seja lido, o texto do livro é redimensionado automaticamente para o tamanho da 

tela, o tamanho da fonte pode ser aumentado ou diminuído, assim como o tamanho da 

página também pode ser alargado ou reduzido. 

Há vários programas compatíveis para a leitura de arquivos EPub. No sistema 

Windows, eles podem ser lidos com Calibre ou Adobe Digital Editions, enquanto que 

no Android, o mais utilizado é o Aldiko. Para ler em iPhone ou iPad utiliza-se o 

aplicativo iBooks. 

A capa do E-book foi adicionada utilizando o aplicativo Sigil, um software livre 

que permite a edição de arquivos no formato EPub, e disponível para várias 

plataformas. 
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Figura 16. Tela do Sigil 

 

5.2 O E-Book 

A capa do livro, inserida com o software Sigil: 

Figura 17. Capa do E-book Física Moderna: A Teoria da Relatividade Especial 
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         Abrindo o E-book com o Calibre e pressionando o botão direito do mouse, uma 

barra de ferramentas é disponibilizada. Entre as opções de como alterar a fonte, ativar 

modo de tela cheia, é possível abrir um Sumário, o que possibilita ir diretamente aos 

tópicos de interesse ao clicar no respectivo item: 

Figura 18. Barra de ferramentas do aplicativo Calibre 
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Figura 19. Sumário fornecido pelo Calibre 

 

         A aba de Preferências permite várias reconfigurações de leitura, entre elas, alterar 

as cores das páginas e texto, mudar o layout para o modo de texto corrido, acrescentar 

imagem de fundo e alterar os estilos de texto. 

Figura 20. Aba de preferências do Calibre 
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         O segundo Sumário abaixo foi gerado automaticamente pelo Sigil e também 

possibilita o atalho direto para os conteúdos selecionados: 

Figura 21. Sumário fornecido pelo Sigil 

 

         A figura a seguir representa as primeiras páginas do E-book, contextualizando o 

surgimento da Física Moderna: 
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Figura 22. Páginas iniciais do texto do E-book 

 

Abaixo, a ilustração exemplifica a consequência da Dilatação do Tempo: 

Figura 23. Páginas sobre Dilatação do Tempo 

 

 

A seguir, páginas referentes ao Paradoxo dos Gêmeos: 
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Figura 24. Páginas sobre o Paradoxo dos Gêmeos 

 

         Ao longo do E-book, vários tópicos vêm acompanhados de hiperlinks que 

redirecionam para textos e vídeos com informações adicionais na Internet. Entre os 

conteúdos dos hiperlinks, têm-se textos complementares abordando: A relação do GPS 

com a Relatividade, A partícula múon, O redshift gravitacional, A relação de Einstein 

com a bomba atômica, Energia Nuclear, LHC e os aceleradores de partículas em geral, 

exemplos variados de relatividade no cotidiano, além de vídeos ilustrando o Paradoxo 

dos Gêmeos.   

         A próxima figura, representa parte do tópico de Energia.  

Figura 25. Página sobre equivalência matéria-energia 
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         Um click no hiperlink redireciona o conteúdo para seguinte página: 

 

Figura 26. Página de redirecionamento 

 

         Este link, por sua vez, leva a informações complementares de vários sites, por 

exemplo, o blog Física em Classe, caso se click no hiperlink sobre “Einstein e a Bomba 

Atômica”: 

 

Figura 27. Página do blog Física em Classe 

 

Fonte: fisicaemclasse.blogspot.con.br 

         A seguir, a página contendo Exercícios Propostos, para a verificação de 

aprendizagem e memorização: 
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Figura 28. Página de Exercícios 

 



55 

Figura 29. Página de Exercícios 

 

5.3 Visualização do Arquivo EPub 

         Para a visualização do e-book pelo computador, recomenda-se a opção pelo 

aplicativo Calibre. Uma vez que o programa esteja baixado no computador, um duplo 

click sobre o arquivo abrirá a seguinte janela: 

Figura 30. Instalador do Calibre 

 

a qual será seguida pela janela abaixo: 

Figura 31. Termos de Licença 
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Marca-se a opção “I accept the terms in the License Agreement”. 

A marcação irá habilitar a opção “Install” abaixo, que deverá receber um click: 

Figura 32. Opção para instalar o Calibre 

 

O click irá abrir a janela com aviso de instalação abaixo: 

Figura 33. Calibre sendo instalado 

 

que por sua vez, irá abrir a janela abaixo, na qual se deverá clicar em “Finish” 
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Figura 34. Passo final de instalação 

 

concluindo, assim, a instalação e habilitando a leitura do e-book pelo computador. 

         Para a visualização do e-book no Android, recomenda-se a opção pelo aplicativo 

Aldiko. Pesquisando pelo aplicativo no Play Store, ficarão disponíveis as seguintes 

opções, dentre as quais se escolherá a Aldiko Book Reader: 

Figura 35. Opções no Play Store 
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em seguida, clica-se em instalar: 

Figura 36. Instalador do Aldiko 

 

irá aparecer a seguinte tela, na qual deve-se clicar em aceitar: 

Figura 37. Termos de Licença 

 

a instalação será iniciada, conforme a tela seguinte: 

 

 

 

 



59 

Figura 38. Início da instalação 

 

e em processo de finalização: 

Figura 39. Final da instalação 

 

A tela abaixo indica que a instalação foi concluída e, assim, a leitura do e-book pelo 

celular já estará habilitada. 

Figura 40. Opção de abrir o aplicativo 
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Capítulo 6   

Metodologia de Aplicação 

O produto educacional foi desenvolvido tendo em vista a aplicação em turmas 

de 3º ano do Ensino Médio, objetivando o ensino e aprendizagem do conteúdo de Física 

Moderna, com foco na Teoria da Relatividade Especial. A aplicação foi realizada com 

as turmas do 3º ano matutino do Centro de Ensino Joviana Silva Farias, e com o 3º ano 

vespertino do Centro de Ensino Dom Marcelino Bícego, em Açailândia – MA. O 

conteúdo foi escolhido com a finalidade de difundir o ensino de Física Moderna, 

considerando um ramo da Física de fundamental importância para o desenvolvimento 

científico e tecnológico no mundo, mas que é tão pouco explorado a nível médio.  

Todos os alunos estavam cientes das razões da aplicação do produto, se tratando 

de um projeto de pesquisa em ensino de Física. No decorrer do processo, utilizou-se de 

uma sequência didática, observando o interesse e desempenho dos alunos na busca, 

compreensão e aceitação de informações. No intuito de motivar a participação, utilizou-

se parte das atividades previstas da sequência didática como itens avaliativos referentes 

ao bimestre letivo. 

 6.1 Sequência Didática 

6.1.1 Tema Estruturador 

 Teoria da Relatividade Especial 

6.1.2 Conteúdos 

 Os Postulados da Relatividade 

 A Dilatação do Tempo 

 A Contração do Espaço 

 Energia Relativística 

6.1.3 Habilidades  
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 Identificar as diferenças conceituais da Física Moderna em relação à Física 

Clássica. 

 Identificar e analisar as principais consequências trazidas pela Teoria da 

Relatividade Especial. 

 Compreender a Teoria da Relatividade como uma teoria de maior generalidade, 

que abrange a Mecânica de Newton, sem refutá-la. 

 Reconhecer condições para as quais os efeitos relativísticos são consideráveis. 

 Aplicar as equações relativísticas para o cálculo de tempo, espaço e energia. 

6.1.4 Pré-requisitos e conhecimentos prévios 

 Ondas Eletromagnéticas 

 Princípios da Óptica Geométrica 

 Cinemática 

 Energia Mecânica 

6.1.5 Recursos 

 E-book 

 Datashow 

 Caixa de som 

 Celular 

 Pincel 

 Quadro 

 Apagador 

6.1.6 Apresentação da situação problemática 
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 Questionamentos sobre: funcionamento do GPS, bomba atômica, energia 

atômica e nuclear, a partícula múon, TV de tubo e demais aplicações, seguido 

pela exibição do documentário “Albert Einstein – Canal Nostalgia”. 

6.1.7 Problemas ou questões 

 Seguem no Apêndice A 

6.1.8 Fontes de informação 

 E-book 

 Livro didático 

 Textos e vídeos da Internet 

 Discussões com os demais alunos em sala 

6.1.9 Exercícios de memorização 

 Seguem no Anexo I 

6.2 Cronograma 

O terceiro ano do Ensino Médio possui 3 horários de Física em uma semana, 

sendo cada horário, com a duração de 50 minutos. No caso em questão, dispõe-se da 

facilidade de que todas as aulas nessas respectivas turmas estão organizadas da mesma 

maneira no horário escolar, sendo 2 horários seguidos nos dias de segunda feira e 1 

horário nos dias de terça feira, possibilitando maior uniformidade no cumprimento do 

seguinte cronograma de trabalho proposto: 
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 23/09: Exibição do documentário “Albert Einstein – Canal Nostalgia” 

 24/09: Aplicação de um Pré-teste (Questionário 1) 

 24/09 a 29/09: Trabalho de pesquisa sobre ramos da Física Clássica e Moderna e 

Leitura prévia em casa dos tópicos do e-book sobre o conteúdo a ser abordado na 

aula seguinte. 

 30/09: Aula Expositiva 1 

 01/10: Aula Expositiva 2 

 01/10 a 06/10: Leitura prévia em casa dos tópicos do e-book sobre o conteúdo a 

ser abordado na aula seguinte 

 07/10: Aula Expositiva 3 

 08/10: Aplicação de uma Atividade de Verificação (Questionário 2) 

 08/10 a 13/10: Leitura de revisão em casa 

 14/10: Exercícios de Memorização do final do e-book. 

A problematização, com seus questionamentos e práticas sociais tem um papel 

motivador na efetivação do ensino e aprendizagem. Segundo Delizoicov (2002), apud 

Gehlen (2012): 

“A abordagem dos conceitos científicos é ponto de chegada, quer da 

estruturação do conteúdo programático  quer da aprendizagem dos alunos, 

ficando o ponto de  partida com os temas e as situações significativas que  

originam, de um lado, a seleção e organização do rol de  conteúdo, ao serem 

articulados com a estrutura do  conhecimento científico, e, de outro, o início 

do processo  dialógico e problematizador.”  

Após a compreensão do problema, o estudante tem motivação e melhor 

capacidade para trabalhar os conceitos físicos envolvidos, desenvolvendo a habilidade 

de selecionar os conteúdos necessários para a compreensão de uma situação ou 
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fenômeno específico e, assim, organizar o conhecimento científico de forma 

significativa.  

Nessa perspectiva, iniciou-se pelos questionamentos levantados, seguidos pela 

exibição do documentário “Albert Einstein – Canal Nostalgia”, disponível no youtube, 

com o intuito de despertar o interesse e curiosidade pelo tema tratado. Na aula seguinte, 

foi aplicado um pré-teste (Questionário 1, do Apêndice A) com perguntas intuitivas, a 

fim de analisar o quanto de conhecimento prévio se tinha sobre o assunto, ou mesmo 

adquirido com o documentário.  

No decorrer do restante da semana, os alunos realizaram pesquisa sobre as 

principais áreas da Física Clássica e da Física Moderna estabelecendo as principais 

diferenças entre esses campos conceituais e escolhendo uma das áreas da Física 

Moderna para aprofundamento na pesquisa. Paralelamente a isso, eles utilizaram o e-

book como mediador de informações para realizar uma leitura prévia em casa sobre os 

tópicos a serem abordados pelo professor nas Aulas Expositivas 1 e 2, as quais 

ocorreram em dias sequenciais. Aconselhou-se, também, a leitura e visualização dos 

vídeos disponíveis nos hiperlinks do e-book, a fim de obter maior contextualização do 

conteúdo. 

A primeira aula expositiva, que somava 1h40min de duração, foi programada 

para tratar dos Postulados da Relatividade e da Dilatação do Tempo, enquanto que a 

segunda aula expositiva, de 50min, foi planejada para abordar a Contração do Espaço, 

havendo ajustes de conteúdo com o tempo conforme a necessidade. Novamente, o 

restante da semana foi utilizado para a leitura prévia do conteúdo seguinte através do e-

book, e a terceira aula expositiva, de 1h40min, foi planejada para tratar essencialmente 

de Energia Relativística. 

Posteriormente, foi aplicada uma atividade de verificação de aprendizagem, num 

primeiro momento (Questionário 2, do Apêndice A). O restante da semana foi utilizado 

para uma revisão de conteúdo, com a finalidade de realizar os Exercícios Propostos ao 

final do e-book (Anexo I), em sala de aula e, dessa forma, concluindo o processo de 

aplicação. Os alunos não foram informados de que a atividade a ser realizada na 

conclusão desta etapa corresponderia, justamente, aos Exercícios do e-book.  
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Capítulo 7   

Resultados 

Na fase da problematização, observou-se que boa parte dos estudantes, se não 

todos, tem em mente a ideia pré-estabelecida da importância das realizações de Albert 

Einstein para o mundo contemporâneo, mesmo que não se faça, num primeiro 

momento, uma relação direta com os questionamentos levantados. A exibição do 

documentário se mostrou fortemente despertadora de interesse, levando a maiores 

curiosidades, fomentadas pela conscientização dos impactos científicos que as 

descobertas de Einstein viriam a ter, o que os deixou ainda mais esclarecidos quanto à 

relevância do tema estruturador a ser trabalhado. 

A aplicação do primeiro questionário teve como objetivo aferir o quanto os 

alunos já conheciam previamente sobe o tema, ou por ter ouvido falar a respeito, ou por 

ter tido acesso a informações relacionadas em filmes, noticiários, revistas e demais 

meios alternativos. Para cada questionário em cada turma, verificou-se quatro padrões 

de resposta: corretas, parcialmente corretas, erradas e sem resposta (em branco). A 

seguir, os resultados para o primeiro questionário. 

Turma 3A Matutino: 39 alunos  

Questionário 1: 35 presentes 

 
Tabela 1. Padrões de resposta da turma 3A matutino 

Questões Corretas Parcialmente 

corretas 

Erradas Sem resposta 

01 35 0 0 0 

02 17 18 0 0 

03 8 12 4 11 

04 4 6 14 11 

05 11 4 19 1 

06 6 5 8 16 

07 8 7 13 7 
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         Graficamente, teremos, para cada tipo de resposta: 

Figura 41. Respostas corretas da turma 3A matutino 

 

Figura 42. Respostas parcialmente corretas da turma 3A matutino 
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Figura 43. Respostas erradas da turma 3A matutino 

 

Figura 44. Respostas em branco da turma 3A matutino 

 

         Os resultados obtidos permitem notar que todos os alunos participantes souberam 

responder “Quem foi Albert Einstein?”, mesmo que de forma suscinta e objetiva, além 

de que um bom número de alunos tem uma noção razoável do porquê Einstein ficou tão 

famoso. Certamente, ambas, as informações foram reforçadas pelo documentário, 

apesar de a primeira ter um caráter mais intuitivo. 

         Apesar de um número relativamente alto não saber diferenciar conceitualmente a 

Física Clássica da Física Moderna, há de se considerar que, no geral, a maioria soube 
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responder de forma relativamente satisfatória. Por outro lado, um grande número não 

tem noção inicial, ou tem noções equivocadas sobre a Teoria da Relatividade. 

         Mesmo que já tenha sido tratado em séries anteriores, muitos desconhecem o valor 

da velocidade da luz no vácuo, um pequeno número tem noção do valor, mas sem se 

preocupar com a unidade de medida utilizada. Nota-se, também, que uma quantidade 

bastante expressiva de estudantes não compreenderam a interpretação das questões 6 e 

7, alguns deixando em branco, outros errando em fornecer a resposta. 

Turma 3B Matutino: 40 alunos 

Questionário 1: 29 presentes 

Tabela 2. Padrões de resposta da turma 3B matutino 

Questões Corretas Parcialmente 

corretas 

Erradas Sem resposta 

01 29 0 0 0 

02 19 10 0 0 

03 8 10 7 4 

04 4 16 4 5 

05 7 0 2 20 

06 2 1 5 21 

07 2 1 7 19 
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         Graficamente, para cada tipo de resposta: 

Figura 45. Respostas corretas da turma 3B matutino 

 

Figura 46. Respostas parcialmente corretas da turma 3B matutino 
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Figura 47. Respostas erradas da turma 3B matutino 

 

Figura 48. Respostas em branco da turma 3B matutino 

 

         As duas primeiras perguntas produziram resultados bastante semelhantes à turma 

anterior, porém, em relação ao total de participantes, um número um pouco maior soube 

diferenciar os campos conceituais em questão. Sobre as concepções iniciais acerca da 

Teoria da Relatividade, uma grande maioria soube responder, mesmo que parcialmente, 

sobre o que se trata a teoria. Aqui, há uma certa tendência em se associar Relatividade à 

Gravitação, uma ideia correta, mas neste caso, fazendo referência específica à 

Relatividade Geral. Novamente, muitos desconhecem o valor da velocidade da luz no 

vácuo e não compreendem as questões 6 e 7, quanto à multiplicação e divisão por um 
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número real maior que 1, neste caso, a diferença em relação à turma anterior é que 

muitos alunos optaram por não responder a essas perguntas. 

Turma 3B Vespertino: 33 alunos 

Questionário 1: 28 presentes 

Tabela 3. Padrões de resposta da turma 3B vespertino 

Questões Corretas Parcialmente 

corretas 

Erradas Sem resposta 

01 28 0 0 0 

02 28 0 0 0 

03 6 18 0 4 

04 17 8 3 0 

05 22 0 6 0 

06 4 14 2 8 

07 4 10 4 10 
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         Graficamente, para cada tipo de resposta: 

Figura 49. Respostas corretas da turma 3B vespertino 

 

Figura 50. Respostas parcialmente corretas da turma 3B vespertino 
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Figura 51. Respostas erradas da turma 3B vespertino 

 

Figura 52. Respostas em branco da turma 3B vespertino 

 

         Essencialmente, nas primeiras 5 questões, grande parte dos participantes 

mostraram uma boa noção nas respostas fornecidas, sendo que no caso particular das 

duas primeiras perguntas, todos souberam responder. A questão 5 obteve respostas 

corretas pela maioria. Mesmo que sem uma elaboração completa, boa parte aprendeu a 

estabelecer certas diferenças entre os campos conceituais em questão. Evidencia-se 

como principal diferença pontuada, o período de tempo de surgimento ou influência das 

Físicas Clássica e Moderna. Um bom número compreendeu do que se trata a Teoria da 

Relatividade, ou pelo menos possui uma vaga noção, ainda que haja novamente uma 

tendência a se pensar mais em termos de Relatividade Geral. 
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         Ainda que um número relativamente alto não saiba explicar as relações propostas 

nas questões 6 e 7, nota-se que uma quantidade razoável soube responder corretamente, 

apresentando dificuldade apenas em elaborar a justificativa. 

         No decorrer da semana, os alunos realizaram um trabalho de pesquisa sobre as 

diferenças entre as Físicas Clássica e Moderna, com escolha de um tópico de Física 

Moderna para aprofundar na pesquisa. Foram vários os temas propostos para escolha: 

Relatividade Especial, Relatividade Geral, Cosmologia, Mecânica Quântica, Física 

Nuclear, Física de Partículas, Teoria do Caos, Teoria das Cordas, Teoria Unificada, 

dentre outras; os temas que mais se destacaram como escolha de pesquisa foram 

Cosmologia, Teoria das Cordas e Teoria Unificada.  

         Após esta sequência de atividades, que culminou na terceira aula expositiva, 

aplicou-se o segundo questionário, o qual tinha o objetivo de verificar o grau de 

aprendizagem mediante as aulas expositivas e as leituras do e-book realizadas em casa. 

Turma 3A Matutino: 39 alunos  

Questionário 2: 31 presentes 

 
Tabela 4. Padrões de resposta da turma 3A matutino 

Questões Corretas Parcialmente 

corretas 

Erradas Sem resposta 

01 1 14 9 7 

02 0 3 22 6 

03 8 12 9 2 

04 8 9 12 2 

05 4 15 11 1 

06 0 2 18 11 

07 1 2 17 11 

08 7 9 6 9 

09 5 12 4 10 

10a 7 15 9 0 

10b 5 0 19 7 

11a 7 13 6 5 

11b 2 1 21 7 

12 1 5 21 4 

13 1 1 25 4 
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Figura 53. Respostas corretas da turma 3A matutino 

 

Figura 54. Respostas parcialmente corretas da turma 3A matutino 
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Figura 55. Respostas erradas da turma 3A matutino 

 

Figura 56. Respostas em branco da turma 3A matutino 

 

         Maior parte dos alunos que participaram aprenderam a citar os postulados da 

Relatividade, mesmo sem saber elaborar muito a resposta, ou ter uma compreensão 

aprofundada sobre cada postulado, em especial o primeiro. De semelhante modo, a 

maioria compreendeu parcialmente as mudanças estabelecidas em relação à energia, 

sabe citar a relação matéria-energia, apesar de um número ainda expressivo não ter 

compreendido seu significado. 

         Posto de uma maneira geral, um grande número de estudantes não compreende 

quais as principais consequências da Relatividade quando a pergunta é feita dessa 
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forma, porém, quando questionados de forma mais específica, apresentam mais 

facilidade, haja vista que um número significativo tem algum grau de compreensão 

acerca da Dilatação do Tempo, uma quantidade razoável compreende a Contração do 

Espaço, além da já citada compreensão parcial em relação à energia. 

         A maior parte dos estudantes não compreende o conceito de referencial, logo, 

também não conseguem estabelecer uma diferença clara entre referenciais inerciais e 

não inerciais e, consequentemente, não souberam explicar o termo “Restrita” atribuído à 

Relatividade Especial. Um número razoável soube falar suscintamente do que se trata a 

Relatividade Geral, mas sem fazer nenhuma relação com os tipos de referenciais. 

Resultado semelhante se obteve para a explicação das condições que tornam os efeitos 

relativísticos consideráveis. 

         No quesito “a” das questões 10 e 11, se obteve respostas, em sua maioria corretas 

ou parcialmente corretas, tendo em vista que deveriam fornecer explicações sobre 

conceitos dos quais se obteve algum nível de compreensão. Já o quesito “b” dessas 

mesmas questões, nas quais se deveria calcular o tempo e espaço relativísticos a partir 

de um Fator de Lorentz já conhecido, produziu respostas em sua maioria incorretas e 

alguns optaram por não responder. Uma parte considerável dos alunos identificou que 

deveria aplicar a relação matéria-energia na questão 12, mas muitos não acertaram 

desenvolver. Algo semelhante ocorreu na questão 13, sendo que neste caso, também não 

ficou claro qual expressão se utilizar para responder.  

Turma 3B Matutino: 40 alunos 

Questionário 2: 34 presentes 

Tabela 5. Padrões de resposta da turma 3B matutino 

Questões Corretas Parcialmente 

corretas 

Erradas Sem resposta 

01 4 13 12 5 

02 2 9 13 10 

03 11 11 6 6 

04 10 13 7 4 

05 14 12 5 3 

06 1 5 15 13 

07 0 8 12 14 

08 9 14 3 8 

09 1 17 3 13 

10a 10 17 2 5 

10b 4 0 16 14 
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11a 7 17 6 4 

11b 2 0 18 14 

12 2 3 19 10 

13 1 3 20 10 
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Figura 57. Respostas corretas da turma 3B matutino 

 

Figura 58. Respostas parcialmente corretas da turma 3B matutino 
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Figura 59. Respostas erradas da turma 3B matutino 

 

Figura 60. Respostas em branco da turma 3B matutino 

 

         Observa-se que parte da turma compreendeu bem ou parcialmente bem os 

Postulados da Relatividade, enquanto que a outra não compreendeu ou não respondeu. 

Uma quantidade significativa absorveu bem ou parcialmente os conceitos de Dilatação 

do Tempo, Contração do Espaço e Relação Matéria-Energia, ainda que muitos não 

organizem essas informações como consequências da Relatividade.  

         A maioria entendeu parcialmente sobre os objetos de estudo da Relatividade 

Geral. Em relação às situações em que os efeitos relativísticos se tornam consideráveis, 

uma quantidade expressiva compreende parcialmente bem, mas observa-se que muitos 
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optaram por não responder. Os demais questionamentos produziram resultados 

semelhantes aos obtidos na turma anterior.  

Turma 3B Vespertino: 33 alunos 

Questionário 2: 29 presentes 

Tabela 6. Padrões de resposta da turma 3B vespertino 

Questões Corretas Parcialmente 

corretas 

Erradas Sem resposta 

01 16 9 4 0 

02 1 15 11 2 

03 20 6 3 0 

04 5 14 7 3 

05 18 3 4 4 

06 3 8 16 2 

07 7 9 10 3 

08 15 8 6 0 

09 11 11 3 4 

10a 9 18 2 0 

10b 5 2 17 5 

11a 6 20 3 0 

11b 6 3 15 5 

12 4 4 16 5 

13 2 2 19 6 
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Figura 61. Respostas corretas da turma 3B vespertino 

 

Figura 62. Respostas parcialmente corretas da turma 3B vespertino 
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Figura 63. Respostas erradas da turma 3B vespertino 

 

Figura 64. Respostas em branco da turma 3B vespertino 

 

         Um número considerável de alunos teve algum nível de compreensão sobre as 

consequências da Relatividade. Em relação aos tipos de referenciais, houve algumas 

respostas satisfatórias, apesar de a maioria ainda não saber desenvolver sobre isso. A 

maior parte da turma soube explicar, mesmo que de forma simplificada, a razão do 

termo “Relatividade Restrita”, apesar de a diferença não ser tão grande em relação à 

parcela que não compreendeu sobre isso. Os demais questionamentos produziram 

resultados semelhantes aos obtidos nas turmas anteriores.  
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         Finalizando, após uma leitura de revisão em casa, aplicou-se um Exercício, que se 

tratava na verdade dos Exercícios Propostos ao final do e-book, composto por 10 

questões objetivas que foram impressos para a realização em sala de aula. Os gráficos 

abaixo representam as notas obtidas em cada turma. 

Turma 3A Matutino: 39 alunos 

Exercícios Propostos: 37 presentes 

Figura 65. Notas dos Exercícios da turma 3A matutino 
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Turma 3B Matutino: 40 alunos 

Exercícios Propostos: 34 presentes 

 

Figura 66. Notas dos Exercícios da turma 3B matutino 

 

Turma 3B Vespertino: 33 alunos 

Exercícios Propostos: 30 presentes 

Figura 67. Notas dos Exercícios da turma 3B vespertino 
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Alunos realizando os Exercícios Propostos: 

 

Figura 68. Turma 3A matutino 

 

Figura 69. Turma 3B matutino 
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Figura 70. Turma 3B vespertino 
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Capítulo 8   

Considerações Finais 

Buscar ferramentas e metodologias alternativas para o processo de educação nas 

escolas de Ensino Básico representa uma evolução no ensino e aprendizagem. Adaptar o 

estudante e as formas de ensinar às novas tendências na educação, se constitui como 

uma consequência natural da busca pelo saber significativo, fazendo com que o 

conhecimento se transforme em um instrumento adicional nas formas de pensar e agir, e 

capacitando o estudante como um cidadão consciente, participativo e atuante como 

transformador da realidade.   

Neste sentido, o e-book desenvolvido, aplicado em conjunto em uma sequência 

de aulas, atividades e leituras se constitui como um instrumento de grande potencial, no 

papel motivador e facilitador da aprendizagem. Na sequência em que as aulas foram 

trabalhadas, já se percebeu uma resposta positiva quando os alunos foram levados a 

assistir um documentário, que não só desmistificou muitas concepções equivocadas a 

respeito a respeito de Albert Einstein, como também aguçou a curiosidade e interesse 

para a compreensão da Teoria da Relatividade. O primeiro questionário permitiu avaliar 

que há alguns estudantes que possuem alguma noção prévia, algum contato, mesmo que 

indireto, com assuntos relacionados à Física Moderna e possui curiosidade no seu 

entendimento. As atividades de pesquisa sobre Física Clássica e Física Moderna, em 

especial, as áreas da Física Moderna, demonstraram a curiosidade dos estudantes quanto 

à verdadeira extensão e alcance dos conhecimentos da Física. 

As leituras prévias do e-book em casa (bem como sua prática habitual entre 

aulas), se mostram proveitosas na medida em que preparam o aluno para as aulas que 

virão. O contato com um material acessível, com forma de leitura não cansativa, que 

leva o aluno a chegar em novas e complementares informações através dos hiperlinks 

no decorrer do texto, facilita a atenção e solidifica o interesse pelo conteúdo. Os textos e 

vídeos propostos contextualizam o tema, trazendo o assunto para mais próximo do 

cotidiano e da realidade. Dessa forma, as aulas expositivas que se seguiram, tiveram seu 

entendimento facilitado, com questionamentos e curiosidades levantadas que não são 

comuns nas aulas tradicionais ao longo do ano letivo. O segundo questionário produziu 

resultados melhores em relação ao habitual e permitiu verificar as principais 

dificuldades e facilidades mais frequentes nos estudantes. Os Exercícios Propostos 

confirmam que, apesar de dúvidas e dificuldades ainda persistirem em certos estudantes, 
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os resultados de avaliação de aprendizagem são promissores para vários deles, 

superiores aos resultados obtidos após as avaliações bimestrais do decorrer do ano. 

Dessa maneira, a utilização de um e-book como ferramenta educacional, 

aplicada em sequências previamente planejadas, se mostra uma prática promissora, com 

resultados satisfatórios, que tendem a melhorar cada vez mais, à medida em que pode  

ser aperfeiçoado e sua aplicação sendo colocada em prática com maior frequência, 

podendo, inclusive, ser estendida aos demais ramos da Física e demais séries do Ensino 

Básico. Se as principais dificuldades e resistências dos estudantes forem trabalhadas e 

contornadas, essa ferramenta que desenvolvemos possibilitará o melhor 

desenvolvimento das potencialidades, tanto as dos estudantes, quanto as do próprio 

material didático, que mediará a informação, facilitando a compreensão de campos de 

conhecimento diversos e produzindo, assim, uma evolução das práticas educacionais e a 

melhoria na qualidade do ensino e aprendizagem. 
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Apêndice A   

Questionários 

Questionário 1 - Pré-teste 

1- Quem foi Albert Einstein? 

 

2- Por que Einstein ficou tão famoso? 

 

 

3- Qual a diferença entre a Física Clássica e a Física Moderna? 

 

4- O que você sabe sobre a Teoria da Relatividade? 

 

 

5- Qual o valor da velocidade da luz no vácuo? 

 

6-Considere a expressão: 𝑋 = 𝑎𝑌, sendo 𝑎 um número maior que 1. Você acha que 

X será um número maior, menor ou igual a Y? Justifique. 

 

 

7-Considere a expressão: 𝑋 =
𝑌

𝑏
, sendo 𝑏 um número maior que 1. Você acha que X 

será um número maior, menor ou igual a Y? Justifique. 
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Questionário 2 – Atividade de Verificação 

 

1-Quais os postulados da Relatividade? 

 

 

 

2-Quais as principais consequências da Teoria da Relatividade em relação à Física 

Clássica? 

 

 

 

 

3-Quais as mudanças estabelecidas pela Teoria da Relatividade em relação ao tempo? 

 

 

4-Quais as mudanças estabelecidas pela Teoria da Relatividade em relação ao 

espaço/comprimento? 

 

 

5-Quais as mudanças estabelecidas pela Teoria da Relatividade em relação à energia? 

 

 

6-O que são referenciais inerciais e referenciais não-inerciais? 

 

 

 

7-Por que a Relatividade Especial também é chamada Relatividade Restrita? 

 

 

 

8-Do que se trata a Relatividade Geral? 

 

 

9-Em quais situações os efeitos relativísticos se tornam notáveis? 

 

 

10-Considere um grupo de astronautas que viaja para uma galáxia distante a uma 

velocidade próxima a da luz, passando 8 anos fora da Terra, de acordo com o relógio 

dos astronautas. 

a) O que acontece com o tempo medido por quem ficou na Terra? 

 

 

 

 

b) Se nessa situação o fator de Lorentz vale 3, qual o valor do tempo medido por 

quem ficou na Terra? 
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11-Considere uma pessoa viajando em um trem superveloz a passar por um túnel, esse 

movimento é observado de fora por outra pessoa em repouso em relação ao túnel. A 

pessoa de fora mede um comprimento de 60m. 

a) O que acontece com esse comprimento medido pelo passageiro do trem? 

 

 

 

b) Se nessa situação o fator de Lorentz vale 5, qual o valor do comprimento do 

túnel medido pelo passageiro? 

 

 

 

 

12-Qual a energia contida em uma partícula de massa 4. 10−6kg em repouso? 

 

 

 

 

 

13-Se a partícula acima se move numa velocidade relativística até atingir uma energia 

total de 60. 1010𝐽 , qual o valor da sua energia cinética? 
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Anexo I 
Exercícios Propostos 
 
 

1-A teoria da relatividade restrita prevê que a velocidade da luz é a mesma para todos os 

observadores, independentemente do estado de movimento relativo entre eles. Com base 

nessa afirmação, imagine duas naves que viajam no espaço com velocidades altíssimas 

em uma mesma direção, mas com sentidos opostos. Se cada nave possui velocidade V e 

a velocidade da luz no vácuo é c, a luz percebida pelo piloto teria velocidade: 

a) V + c 

b) c – V 

c) V – c 

d) c 

e) 2c 

2-O campo de estudo dedicado à medida de eventos, onde e quando ocorrem e qual a 

distância que os separa no espaço e no tempo, é a relatividade. Em 1905, Albert Einstein 

propôs a teoria da relatividade restrita, em que o adjetivo “restrita” é usado para indicar 

que a teoria se aplica somente a referenciais inerciais. A teoria da relatividade restrita é 

composta basicamente de dois postulados: postulado da relatividade; e postulado da 

velocidade da luz. 

Com base no texto acima, assinale a alternativa correta. 

a) De acordo com os postulados, não pode existir, na natureza, uma velocidade limite. A 

velocidade irá depender da direção e do referencial onde se encontra o objeto em 

movimento 

b) A relatividade relaciona valores medidos e referenciais que não estão se movendo em 

relação a outro.  

c) A velocidade da luz não é constante para todos os observadores; depende do 

referencial inercial em que se situa o observador.  

d) Referenciais inerciais são aqueles em que as três leis de Newton não são válidas.  

e) As leis da física são as mesmas para diferentes referenciais inerciais 
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3- (UEPB-PB) A relatividade proposta por Galileu e Newton na Física Clássica é 

reinterpretada pela Teoria da Relatividade Restrita, proposta por Albert Einstein (1879-

1955) em 1905, que é revolucionária porque mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, 

uma vez que a anterior era aplicada somente a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein 

propôs a Teoria Geral da Relatividade válida para todos os referenciais (inerciais e não 

inerciais).   

Ainda acerca do assunto tratado no texto, resolva a seguinte situação-problema: 

Considere uma situação “fictícia”, que se configura como uma exemplificação da 

relatividade do tempo. 

Um grupo de astronautas decide viajar numa nave espacial, ficando em missão durante 

seis anos, medidos no relógio da nave. 

Quando retornam à Terra, verifica-se que aqui se passaram alguns anos. 

Considerando que c é a velocidade da luz no vácuo e que a velocidade média da nave é 

0,8c, é correto afirmar que, ao retornarem à Terra, se passaram: 

a) 20 anos                    

b) 10 anos                       

c) 30 anos                        

d) 12 anos                                   

e) 6 anos 

 

 4-Considerando os efeitos relativísticos, a velocidade com que um elétron deveria se 

mover para que a sua massa seja o dobro daquela em repouso, em função da velocidade 

(c) da luz, é  

a) 0,50 c.  

b) 0,87 c.  

c) 0,64 c.  

d) 0,78 c.  

e) 0,44 c.  

 

5-É possível viajar para o futuro da Terra? Sim, é possível viajar para o futuro da Terra 

usando o movimento relativo para ajustar a velocidade com que o tempo passa. No 

filme O Planeta dos Macacos, um astronauta deixa a Terra em sua nave e, quando 

regressa, encontra-a completamente diferente tendo se passado muitos anos: é a 

dilatação dos tempos. A verificação do fenômeno pode ser expressa pela relação entre o 
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tempo na Terra (T) e o tempo na nave (To), ou seja, T = γ To, em que γ é o fator de 

Lorentz que vale γ = 5 quando a nave passa pela Terra com uma velocidade equivalente 

a 92% da velocidade da luz. Nestas condições, se o astronauta realiza uma viagem desde 

a Terra até uma estação orbital, levando 12 anos (tempo do astronauta) na Terra, teriam 

se passado: 

a) 60 anos  

b) 90 anos.  

c) 120 anos.  

d) 150 anos.  

e) 180 anos.  

 

6-(UEL-PR) A teoria da Relatividade Restrita, proposta por Albert Einstein (1879 – 

1955) em 1905, é revolucionária porque mudou as ideias sobre o espaço e o tempo, mas 

em perfeito acordo com os resultados experimentais. Ela é aplicada, entretanto, somente 

a referenciais inerciais. Em 1915, Einstein propôs a Teoria Geral da Relatividade, válida 

não só para referenciais inerciais, mas também para referenciais não-inerciais. 

Sobre os referenciais inerciais, considere as seguintes afirmativas: 

I. São referenciais que se movem, uns em relação aos outros, com velocidade constante. 

II. São referenciais que se movem, uns em relação aos outros, com velocidade variável. 

III. Observadores em referenciais inerciais diferentes medem a mesma aceleração para o 

movimento de uma partícula. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.                                           

b) Apenas a afirmativas II é verdadeira. 

c) As afirmativas I e II são verdadeiras.   

d) As afirmativas II e III são verdadeiras. 

e) As afirmativas I e III são verdadeiras. 

 

7-(UFRN-RN) A teoria da Relatividade Especial prediz que existem situações nas quais 

dois eventos que acontecem em instantes diferentes, para um observador em um dado 

referencial inercial, podem acontecer no mesmo instante, para outro observador que está 

em outro referencial inercial. Ou seja, a noção de simultaneidade é relativa e não 

absoluta. 

A relatividade da simultaneidade é consequência do fato de que: 
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a) a teoria da Relatividade Especial só é válida para velocidades pequenas em 

comparação com a velocidade da luz. 

b) a velocidade de propagação da luz no vácuo depende do sistema de referência 

inercial em relação ao qual ela é medida. 

c) a teoria da Relatividade Especial não é válida para sistemas de referência inerciais. 

d) a velocidade de propagação da luz no vácuo não depende do sistema de referência 

inercial em relação ao qual ela é medida. 

 

8-(UFRJ-RJ) O conceito de éter surgiu na Grécia antiga, significando uma espécie de 

fluido sutil e rarefeito que preenchia o espaço e envolvia a Terra. Esse conceito evoluiu 

para representar um referencial privilegiado, a partir do qual se poderia descrever toda a 

Física, inclusive seria o meio material no qual se propagariam as ondas 

eletromagnéticas (a luz). No entanto, as experiências de Michaelson-Morley, realizadas 

em 1887, mostraram a inconsistência desse conceito, uma vez que seus resultados 

implicavam que ou a Terra estava sempre estacionária em relação ao éter ou a noção de 

que o éter representava um sistema de referência absoluto era errônea, devendo, 

portanto, ser rejeitada. 

As inconsistências do conceito de éter levaram Einstein a elaborar a teoria de que a 

velocidade da luz 

a) é constante para qualquer observador e dependente de qualquer movimento da fonte 

ou do observador. 

b) é constante para qualquer observador e independente de qualquer movimento da 

fonte ou do observador. 

c) é constante e dependente do observador, porém independente de qualquer movimento 

relativo da fonte. 

d) é constante e independente do observador, porém dependente de qualquer movimento 

relativo da fonte. 

 

9-(UEPB-PB) Através da relação Ec = Δm.c2, fica claro que existe uma equivalência 

entre a variação de massa de um corpo e a energia cinética que ele ganha ou perde. 

Sendo assim, é correto afirmar que: 

a) independente de ocorrer uma mudança na energia de um corpo, sua massa permanece 

a mesma. 
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b) quando a energia cinética de um corpo diminui, há um correspondente acréscimo de 

massa deste corpo. 

c) quando um corpo adquire energia cinética sua massa não sofre um acréscimo. 

d) quando um corpo adquire energia cinética sua massa sofre uma diminuição. 

e) quando a energia cinética de um corpo diminui, há uma correspondente diminuição 

de massa deste corpo. 

 

10-(UEPB-PB) Adotando-se que a velocidade da luz no vácuo vale 3.108 m/s, a energia 

contida em uma massa de 1 grama vale: 

a) 9.1013 J                          

b) 4,5.1013 J                           

c) 9.1016 J                            

d) 4,5.1016 J                              

e) 4,5.1019 J 
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