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1 – INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização e a consequente corrida industrial provocada pelos 

interesses do capitalismo, surgiu a necessidade de entender os fenômenos da 

natureza de forma consciente através do uso de tecnologias sustentáveis e 

promover o desenvolvimento científico. 

Para uma sociedade consciente e racional no uso das tecnologias, é de 

extrema importância que se eleve o conhecimento do cidadão de forma a 

promover o aumento do nível intelectual das bases sociais. Neste sentido, para 

mudar o cenário de nossa realidade é pertinente à sugestão de inserção, nos 

parâmetros nacionais de educação, para se trabalhar o lúdico usando temas 

atuais de cotidiano em consórcio com as tecnologias e experimentações com 

materiais de baixo custo, buscando a motivação do aluno pela pesquisa. 

 Mudar a realidade de um país não é fácil e nem rápido, talvez quando 

estivermos chegando ao fim de nossas carreiras na docência, enxergaremos 

os frutos que estão sendo plantados hoje, porém, que a proposta trazida neste 

trabalho seja um exemplo de como é simples olhar para a educação com o 

intuito de causar mudanças em médio prazo. Como diz Zabala (2002), não 

basta que os alunos deparem-se com conteúdos para aprender, é necessário 

que diante dos conteúdos possam utilizar seus esquemas de conhecimentos, 

contrastá-los com o que é novo, identificar semelhanças e discrepâncias, 

integrá-los em seus esquemas. Nesta perspectiva não adianta a escola ser 

munida de laboratório multidisciplinar equipado, com dispositivos de mídias de 

ultima geração, dentre outros equipamentos de suporte pedagógicos, se os 

profissionais que poderiam fazer uso destes não os utilizam. Certamente já 

deixamos para trás o vício de muitos diretores árcades e ditadores, que 

limitavam os acessos aos recursos “disponíveis”.  

Assim como ocorreu a algum tempos, com a obrigatoriedade do ensino 

da disciplina de Ciências no ensino fundamental comtemplado por Domingues 

(2000), queremos também sugerir que a Física seja trabalhada já nas séries 

iniciais, como acontece com a matemática, o português, a geografia, para que 
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o aluno desperte a observação da natureza e sinta a necessidade de buscar 

suas próprias respostas.  

Com o intuito de trabalhar o aluno para que ele chegue ao ensino 

médio com uma bagagem acentuada sobre os fenômenos da natureza, 

observamos que o nono ano do ensino fundamental (antiga oitava série) é a 

série mais conveniente, para tal objetivo, no que se refere 

ensino/aprendizagem e no desenvolvimento formal da física. Nesta série o 

aluno, através da disciplina de ciências, passa a ter os primeiros contatos com 

os conceitos físicos, em consórcio com a química e a Biologia, algo um pouco 

difícil ser dissociado. A partir daí, chegando ao ensino médio, onde o aluno 

adquiri um aumento substancial de disciplinas, que por sua vez, cada uma 

delas passa a ser novidade, onde o que muda é uma distribuição mais 

específica do conhecimento avançando na profundidade em cada área, saindo 

do geral para o específico de cada matéria. Cabe ao mestre saber conduzir o 

aluno a uma visão mais distinta de cada disciplina, para que ele consiga 

discernir a área de abrangência de cada uma delas, pois abordar de forma 

incorreta o estudo da física é extremamente prejudicial por levar o estudante a 

acreditar que conhecer esta ciência é resolver equações matemáticas e não 

entender os mecanismos naturais, visto que no ensino fundamental o foco deve 

ser amplo, evidenciando a ciência como um todo, apresentando os fenômenos 

da natureza, já no ensino médio o conhecimento é aprofundando, 

especificando cada área e apresentando tanto o fenômeno de forma qualitativa 

como a quantificação deles.  

A proposta deste trabalho é apresentar uma metodologia de 

aprendizagem utilizando o lúdico, através da utilização de bonecos de 

fantoches e experimentos de baixo custo, para disseminar já no ensino 

fundamental, conceitos muito importantes para física e para sociedade, como é 

o caso da física moderna. Valendo-se do seu grande poder de assimilação e 

desenvolvedor cognitivo, o teatro de fantoches irá desmitificar e por fim aos 

problemas encontrados na maioria das salas de aula ao longo do ensino 

médio. A ideia é usar um conteúdo lúdico e com uma linguagem apropriada 

abordando temas inerentes e interessantes para a inserção do aluno no mundo 

da Física Moderna. Por isso defendendo a ideia de que devemos estimular o 
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ensino da Física o mais precocemente possível uma vez que as gerações 

atuais vivenciam as tecnologias de maneira intensa no cotidiano. 

 

2 – CONTEÚDO TRABALHADO 

Para a execução deste trabalho, foram escolhidos três conteúdos de 

física moderna, que fazem parte da vida cotidiana dos alunos e devido a sua 

complexidade foram abordados de forma elementar, a fim de facilitar o 

desenvolvimento desta metodologia.  

No ato da apresentação, são trabalhados assuntos como o de Óptica, 

em que contextualiza a forma de como o olho humano enxerga, a natureza da 

luz, a decomposição das cores, e a luz como forma de energia. A Teoria da 

Relatividade, que apresenta aos alunos o significado do movimento quando 

comparado com algum outro ponto de referência, a característica da velocidade 

da luz, o paradoxo dos gêmeos, a geometria espaço-tempo que são 

fundamentais para introdução da física quântica e a Cosmologia, que introduz 

os conceitos sobre a origem, estrutura e evolução do Universo a partir da 

aplicação de métodos científicos. 

 

2.1 – Enxergar 

Na aplicação desta proposta de metodologia, iniciamos com o 

levantamento de perguntas simples e respostas acessíveis, como por exemplo: 

o que é enxergar? , partimos dai para explicação do comportamento da luz na 

interação com o olho humano, que é formado por um conjunto complexo de 

elementos que atuam de forma específica para que ocorra o ato de olhar.  

Quando estudamos o comportamento dos raios luminosos em relação 

ao globo ocular, chamamos isso de Óptica da Visão. Os olhos humanos são 

constituídos de estruturas translucidas que tem por finalidade de conduzir os 

raios provenientes de uma fonte luminosa até a retina, onde se formam as 
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imagens. A imagem formada pelo mecanismo do globo ocular é uma imagem 

real e invertida na parede do olho, ou seja, na retina, como em uma câmara 

escura. Nesta região do globo ocular há a característica de ser sensível aos 

raios luminosos, e as informações recebidas se transformam em pulsos 

elétricos que são conduzidos pelo nervo óptico até o cérebro, para sua 

decodificação, de maneira que podemos enxergar a imagem normalmente 

(ESTEVÃO, 2015). 

Na figura 1, temos a interação da luz com a estrutura do globo ocular, 

analogamente a uma máquina fotográfica. A imagem que se forma na retina é 

invertida, porém o cérebro recebe esta informação e a transforma novamente 

em imagem direita. 

  

 

 

 

 

Figura 1. Comportamento da imagem do objeto no globo ocular. Disponível em < 

https://i2.wp.com/melhorsaude.org/wp-content/uploads/2015/09/09-

20_olho_humano_BLOG_3.jpg> em 19/12/2016. 

Durante muito tempo pensava-se que os olhos emitiam uma espécie de 

raio que incidiam sobre os objetos e assim conseguíamos enxerga-los. Esta 

hipótese teve origem de um filósofo grego chamado Empédocles, o primeiro a 

levantar esta questão sobre como enxergamos. Em sua teoria afirmava que 

éramos compostos de quatro elementos a terra, o fogo, a água e o ar, e os 

olhos eram formado pelo fogo. Não muito tempo depois surge a teoria que é 

utilizada até hoje, imposta por Ibn al-Haytham, também conhecido por Alhazen, 

que viveu entre os anos 965 e 1039, primeiro a perceber que só os olhos não 

eram o suficiente para enxergar, bastando que você entre em um ambiente 

totalmente fechado e escuro de olhos abertos, mesmo assim você vai perceber 



8 
 

que não consegue observar os objetos do ambiente. Para tal confirmação 

basta que acenda uma lanterna neste ambiente totalmente escuro e aí sim 

passará a ver os objetos que a luz da lanterna incidir. Você irá perceber que só 

consegue enxergar onde há a incidência da luz da lanterna, ou seja, você 

precisa movimentar a lanterna para que a sua luz atinja os objetos. (PAIXÃO, 

2014). 

Para que haja a formação das imagens no olho humano, a luz, 

proveniente de uma fonte luminosa, deve incidir sobre um objeto e refletir 

diretamente nos nossos olhos. Para isso devemos saber que os raios de luz 

são a representação geométrica da trajetória da luz, indicando sua direção e o 

sentido da sua propagação. Por exemplo, em uma fonte puntiforme são 

emitidos infinitos raios de luz, embora apenas alguns deles cheguem a um 

observador.  

 

 

 

 

Figura 2. Representação atual do conceito da visão. Disponível em 

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo_legenda/ee99cb4a801ddc47cffd60869

b3c949f.jpg> em 10/04/2015. 

A luz é uma forma de energia radiante e como é descrito nas figuras 1 

e 2, trata-se do agente físico em interação com o globo ocular para a geração 

da visão humana.  

A incidência um feixe de luz branca sobre um prisma de vidro ocorre à 

decomposição da luz no que chamamos de espectro eletromagnético ou 

espectro visível, em sete cores violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e 

vermelho, onde cada cor possui sua própria frequência e este fenômeno pode 

ser evidenciado na natureza ao observar um arco íris. 
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Isaac Newton descobriu que a luz proveniente do sol, a qual 

considerou branca, poderia ser decomposta através de um prisma de cristal, 

em diferentes frequências visíveis. Podemos dizer que a luz proveniente do sol 

é a junção de diversas cores básicas. Este fenômeno de decomposição da luz 

em cores de diferentes frequências acontece espontaneamente na natureza 

quando observamos um arco íris, porém com a refração da luz branca, houve 

também a necessidade de comprovar que a junção das cores separadas pelo 

inovador espectro visível iria resultar em luz branca novamente, e com isso 

surgiu o tão conhecido Disco de Newton, que ao girar intensamente a cor 

branca aparece de forma uniforme devido a incidência de luz.  

Rene Descartes, apoiado por Isaac Newton, sugeriu que a luz era 

composta por minúsculas partículas, ideia que explicava vários fenômenos 

relacionados à luz, porém outros ficavam sem explicação. Mais tarde, 

Christiaan Huygens argumentou que a luz seria constituída por ondas de 

energia radiantes e com caraterísticas próprias como comprimento (휆) e 

frequência (푓)	e que o ponto mais alto de uma onda é a crista e o mais baixo é 

a depressão. Assim, o comprimento de onda (휆)	é a distância entre uma crista 

e outra, ou uma depressão e outra. Já a frequência são as oscilações da onda, 

isto é, o número de cristas (ou depressões) que passam por um ponto no 

intervalo de um segundo. A unidade da frequência de onda é o hertz 

(퐻푧),	sendo que 1 퐻푧  é igual a 1 ciclo por segundo. Outra característica 

bastante importante é a amplitude de uma onda, que é a metade da altura da 

crista até a depressão. Quanto maior o comprimento da onda, menor é sua 

frequência, e o contrário também ocorre.  

Em 1860, James C. Maxwell, propôs que a luz seria uma onda ou uma 

radiação eletromagnética, seria formada por dois campos, um elétrico e outro 

magnético, que oscilariam entre si de forma perpendicular e na direção da 

propagação da radiação, conforme ilustração abaixo: 
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Figura 3. Gráfico de propagação de ondas eletromagnéticas. Disponível em 

<http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/images/onda-eletromagentica.jpg> em 

19/11/2016. 

Dentre as ondas eletromagnéticas que podemos citar como energia 

radiante, temos as ondas de rádio, TV, microondas, raios X, raios gama, radar, 

raios infravermelho, radiação ultravioleta e luz visível. A principal característica 

das ondas eletromagnéticas é a sua velocidade de propagação, que no vácuo 

tem o valor de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja: 

 퐶	 = 	3	. 10 푘푚/푠 = 	3	. 10 	푚/푠. 

Este valor pode ser diferente, dependendo do meio de propagação da 

onda, sendo a menor velocidade até hoje medida para tais ondas quando 

atravessa um composto chamado condensado de Bose-Einstein (fase da 

matéria formada por bósons a uma temperatura muito próxima do zero 

absoluto, assim seus átomos atingem o mais baixo estado quântico, e nestas 

condições os efeitos quânticos podem ser observados à escala macroscópica). 

Segundo a morfologia do olho humano possui uma faixa de frequência 

visível que vai de 4	. 10 	퐻푧, onde enxergamos a cor vermelha, até a faixa do 

violeta, que é de 8	. 10 	퐻푧. Estes são os limites de radiação que permitem o 

enxergar dos seres vivos e não podem ver além dessas frequências, como o 

ultravioleta e o infravermelho, conforme a figura a seguir:  
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Figura 4. Espectro eletromagnético e especificação de suas frequências. Disponível 

em <https://i2.wp.com/files.rtelemoveis.webnode.pt/200000048-

af704afea7/grafico%20telemovel.gif> em10/04/2015. 

Em 1900, Max Planck propôs a quantização da luz, afirmando que a 

energia emitida pelos corpos não era contínua, mas sim emitida em pequenos 

pacotes de energia, que os denominou de quantum. Valendo-se dessa teoria, 

Albert Einstein fundamentou a transmissão de radiação no vácuo e mostrou 

que a absorção de energia é feita de um quantum por vez. Atualmente, adota-

se que a natureza da luz é de dualidade onda-partícula, assim dependendo do 

fenômeno a ser analisada, a luz deve ser considerada como onda ou como 

partícula (FOGAÇA, S/D). 

 

2.2 – Efeito Foto Elétrico 

Trata-se de um fenômeno físico em que elétrons são ejetados de uma 

superfície metálica quando incidido por uma radiação eletromagnética de 

frequência alta, onde os elétrons (que são chamados de fotoelétrons) se 

excitam ao receber uma carga de radiação e assim tornam-se capazes de 

conduzir corrente elétrica ao serem submetidos a essa determinada radiação 

eletromagnética. Podemos citar como exemplo incidência da luz sobre uma 

determinada superfície metálica. 

O primeiro a observar tal fenômeno foi A. E. Becquerel em 1839, sendo 

confirmado em 1887 por Heinrich Hertz, por isso é também conhecido por 

"efeito Hertz", termo que praticamente não é usado. Só em 1905, Einstein 
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explicou devidamente e de forma satisfatória este fenômeno, conferindo-lhe 

com isso o Prêmio Nobel. As dúvidas que existiam sobre o efeito relacionam a 

intensidade do feixe de luz e a frequência da fonte luminosa, que ao reduzir a 

frequência da fonte abaixo de um certo valor o efeito desaparecia chamado de 

frequência de corte, ou seja, para frequências abaixo deste valor 

independentemente de qualquer que fosse a intensidade, não implicava na 

saída de nenhum único elétron que fosse da placa metálica. Einstein explicou 

que com a energia quantizada a intensidade de luz é proporcional ao número 

de fótons e que como consequência determina o número de elétrons a serem 

arrancados da superfície da placa metálica e, quanto maior a frequência maior 

é a energia adquirida pelos elétrons assim eles saem da placa e abaixo da 

frequência de corte, os elétrons não recebem nenhum tipo de energia, assim 

não saem da placa. 

 

 

 

 

Figura 5. Placa metálica incidida por luz e perdendo elétrons devido o efeito 

fotoelétrico. Disponível em <http://www.infoescola.com/fisica/efeito-fotoeletrico> em 

18/01/2017. 

São usadas as seguintes equações equivalentes para demonstrar que: 

Energia do fóton = Energia necessária para remover um elétron + Energia 

cinética do elétron emitido. 

 

Matematicamente: 

 

ℎ	ƒ	 = 	∅ + 퐸 	(1) 

h é a constante de Planck. 
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f é a frequência do fóton incidente. 

∅ = ℎ	. 푓 , é a função trabalho, ou energia mínima exigida para 
remover um elétron de sua ligação atômica. 

퐸 = 푚푣 	,	é a energia cinética máxima dos elétrons 
expelidos. 

f0 é a frequência mínima para o efeito fotoelétrico ocorrer. 

m é a massa de repouso do elétron expelido. 

vm é a velocidade dos elétrons expelidos. 

 

Analisando o efeito fotoelétrico quantitativamente usando o método de 

Einstein, se a energia do fóton (ℎ푓) não é maior que a função trabalho (휑), 

nenhum elétron será emitido. (Wiki/efeito_fotoelétrico, 2016). 

  

2.3 – Teoria da Relatividade 

Dentro de todas as tecnologias existentes o GPS é uma das mais 

utilizadas diariamente, por permitir a localização em qualquer lugar do globo 

terrestre com uma precisão de poucos metros. 

Sistema de Posicionamento Global (em inglês, Global Positioning 

System- GPS), composto por uma rede de satélites, foi desenvolvido pela força 

aérea americana, em 1978, para uso militar, porém nos anos 2000, seu uso 

deixou de ser restrito aos militares, passando a ser aberto ao mundo. Ainda é 

mantido pelos militares americanos e conta com aproximadamente 25 satélites 

ao redor da terra, em órbitas preestabelecidas e distribuídas de maneira que 

não ocorram áreas desprovidas da assistência de satélites, onde qualquer 

ponto do globo terrestre tenha a visada de pelo menos quatro satélites visíveis 

e que emitam sinais capitados por seus receptores, como por exemplo, os 

aparelhos celulares. Estes sinais indicam a localização precisa do satélite, a 

hora exata em que o sinal foi gerado, sendo assim, quanto maior o número de 
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satélites disponíveis, maior será a precisão da localização do receptor.  

Com base nas informações recebidas, os receptores, fazem uso de um 

método matemático chamado de trilateração, que irá deduzir o posicionamento 

do receptor, baseando-se em medições de distância, usando três satélites e 

ainda considerando o tempo que o sinal do GPS demorou a chegar ao 

receptor, aí sim é possível traçar um circulo ao redor de onde esteja situado no 

globo terrestre, porém, o receptor pode estar em qualquer lugar neste circulo. 

Em virtude dessa imprecisão na informação é necessária a utilização de, no 

mínimo, mais três satélites para precisar o local exato ou o mais próximo 

possível de onde o receptor esteja.  

Com o uso da trilateração o ponto de “intersecção” das circunferências, 

será a localização exata do receptor, conforme descrito na figura abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 6. Exemplo de como ocorrem as trilaterações por satélites em suas órbitas. 

<http://www.hcvisual.com/blog/post/Como-funciona-o-GPS.aspx> em 21/02/2017.  

 

Para que a informação seja precisa referente ao raio dessas 

circunferências, há necessidade de que cada satélite seja equipado com um 

relógio atômico de alta precisão, sincronizado com os demais relógios dos 

outros satélites. Estes relógios são tão precisos que perde apenas 1 segundo a 

cada 1.400.000 anos, porém, ainda assim não é o bastante para manter a 

precisão nas medições de posicionamento global, em virtude da Teoria da 

Relatividade. 
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A Teoria da Relatividade desenvolvida por Albert Einstein é parte 

fundamental no funcionamento do sistema de GPS, logo, sem o seu 

conhecimento seria impossível se localizar no globo terrestre, uma vez que não 

haveriam correções no posicionamento dos receptores e sim erros de vários 

quilômetros. A primeira parte da teoria desenvolvida por Einstein foi publicada 

em 1905, chamada de Teoria da Relatividade Restrita ou Especial, e em 1916, 

ele a complementou com a Teoria da Relatividade Geral. 

Na relatividade Restrita, Einstein afirma que a velocidade afeta na 

contagem do tempo de um relógio que se movimenta mais rápido que o outro, 

que por sua vez (devido estar muito veloz), vê o tempo passar mais devagar, 

visto que um satélite se movimenta em órbita a uma velocidade de 14.000km/h, 

o que gera um atraso de – 7,2  µs⁄dia.  

A Teoria Geral da Relatividade, explica que a gravidade também altera 

o tempo, uma vez que os relógios fixados junto aos satélites ficam muito 

distantes da terra, algo em torno de 22.000 km de distâncias da superfície, 

onde a gravidade é mais fraca e por isso registra o tempo passar mais rápido 

que os relógios da terra, cerca de 45,9  µs⁄(dia.) 

Analisando estes dados podemos concluir que para os relógios dos 

satélites, o tempo passa mais rápido, como podemos verificar: (45,9- 7,2 = 38,7 

µs⁄(dia).) Não parece muito, porém, se essa correção não for feita, os aparelhos 

de gps perderiam a precisão de (11 km)⁄dia. 

 A teoria clássica defendida por Isaac Newton, Meichelson, Galileu 

Galilei e Lorentz, foram precursoras para que Albert Einstein formulasse suas 

teorias a respeito da relatividade da Física Moderna. 

Antes de Galileu e de Newton tal teoria já havia sido levantada por 

Nicolau Copérnico, desenvolvendo cálculos precisos que, futuramente, 

derrubou a teoria geocêntrica e abrindo caminho de aceitação da teoria do 

heliocentrismo do movimento dos planetas. Na visão heliocêntrica, leis físicas 

seriam as mesmas em qualquer ponto tomado como centro, onde as equações 

trabalhadas eram obtidas de forma independente da origem do sistema de 
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coordenadas, assim dando ênfase à invariância das equações físicas, 

conhecidas como princípio da relatividade. 

Dentro de toda tecnologia existente o GPS é uma das mais utilizadas 

por permitir a localização em qualquer lugar do globo terrestre com uma 

precisão de poucos metros. 

 A teoria clássica defendida por Isaac Newton, Meichelson, Galileu 

Galilei e Lorentz, foram precursoras para que Albert Einstein formulasse suas 

teorias a respeito da relatividade da Física Moderna. 

Antes de Galileu e de Newton tal teoria já havia sido levantada por 

Nicolau Copérnico, desenvolvendo cálculos precisos que, futuramente, 

derrubou a teoria geocêntrica e abrindo caminho de aceitação da teoria do 

heliocentrismo do movimento dos planetas. Na visão heliocêntrica, leis físicas 

seriam as mesmas em qualquer ponto tomado como centro, onde as equações 

trabalhadas eram obtidas de forma independente da origem do sistema de 

coordenadas, assim dando ênfase à invariância das equações físicas, 

conhecidas como princípio da relatividade. 

 

2.3.1 - O Experimento de Michelson-Morley 

Na tentativa de mostrar a velocidade da Terra em relação ao éter, 

usando um interferômetro, o experimento de Michelson-Morley, realizado em 

1887, mostra de forma matemática a impossibilidade de se obter resultados 

satisfatórios tendo como base as teorias da física clássica, possibilitando 

especulações e o surgimento da Teoria da Relatividade Restrita. O principal 

objetivo do experimento era medir a velocidade da luz em relação ao 

interferômetro (ou seja, em relação à terra, visto que o aparelho estaria fixado a 

ela), o que equivaleria demonstrar que a terra estava em movimento em 

relação ao éter, o que representaria uma prova de sua existência.  
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Figura 7. Experimento de Michelson-Morley.  Interferômetro. Disponível em: 
<http://www.fisicafundamental.net/memoria/img/restringida/michelson1.jpg> em 21/02/2017.   

 

Repetindo o experimento com equipamentos mais sofisticados, com 

ajuda de seu amigo de classe Edward W. Morley, Michelson não conseguiram 

obter os resultados esperados, para sua decepção e de muitos cientistas 

clássicos da época, porém, conseguiu notoriedade no universo científico, pois, 

seu dados eram precisos, determinando o valor da velocidade da luz, C = 

299.850 km/s e observando que a velocidade da luz na água tinha valor 

diferente. Michelson descreveu seus resultados da seguinte forma: “o 

deslocamento observado foi certamente menor que em vinte avos (de 40% da 

largura de uma franja) e provavelmente menor que um quarenta avos. Como, 

porém, o deslocamento é proporcional ao quadrado da velocidade, a 

velocidade relativa entre a terra e o éter é provavelmente menor que um sexto 

da velocidade orbital da terra e certamente menor que um quarto” (TIPLER, 

2014). 

 

2.3.2 - Os Postulados de Einstein 

Albert Einstein, em 1905, desbancando algumas teorias clássicas 

publicou vários artigos e dentre um deles, propõem um princípio de relatividade 

mais amplo, que contemplavam as leis da mecânica assim como as leis da 

eletrodinâmica. Tratava-se da Teoria da Relatividade Especial ou Restrita, 

firmada em dois postulados, contrariando da opinião popular da época. 
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O resultado nulo do experimento de Nichelsom-Morley se torna uma 

consequência natural do princípio da relatividade de Einstein. Sua teoria da 

relatividade restrita baseia-se em dois postulados mencionados explicitamente 

no artigo de 1905. 

1 Postulado – As leis da física são as mesmas em todos os referenciais 

inerciais. 

2 Postulado – A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor C, 

qualquer que seja o movimento da fonte. 

Pode-se dizer que o 1º postulado é uma complementação do principio 

da relatividade Newtoniana, com todos os fenômenos físicos inclusive os 

eletromagnéticos. A partir deste postulado, não existe referencial inercial 

privilegiado, assim o movimento absoluto é impossível de se detectar. Já no 

postulado dois, evidencia-se uma propriedade comum a todas as ondas 

sonoras, onde a velocidade das ondas sonoras não depende do movimento da 

fonte e sim das propriedades do meio de propagação. Ele também coloca as 

ondas luminosas que se propagam no “vácuo”, na mesma categoria das 

demais, dependendo de um meio para se propagar.  

Estes postulados parecem contrariar o senso comum, trazendo consigo 

uma importante consequência, onde a velocidade da luz é a mesma para todos 

os observadores, independentemente da velocidade relativa entre a fonte e o 

observador, assim os conceitos de espaço e tempo que antes eram vistos pela 

mecânica newtoniana como coisas distintas, ganharam um novo significado. 

Na teoria da Relatividade existia o conceito de espaço-tempo, ou seja, tempo e 

espaço como uma única grandeza, dessa forma, estes não poderiam ser 

analisados separadamente. 

Na mecânica Newtoniana, o tempo é uma grandeza absoluta, 

independente do referencial inercial em que é medido, ou seja, dois eventos 

simultâneos em um referencial são também simultâneos em qualquer outro  

referencial em movimento uniforme em relação ao primeiro. Já na relatividade 

restrita, o tempo absoluto e independente não existe, dando lugar ao tempo 
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relativo, onde, dois eventos simultâneos em um referencial não são 

necessariamente simultâneos em outro referencial. 

Usando um corolário para melhor entendimento: dois relógios que 

estão sincronizados em um referencial, não estão sincronizados em outro 

referencial inercial que esteja se movendo em relação ao primeiro (TIPLER, 

2014). 

 

2.3.3 - Dilatação do Tempo 

Teoria da relatividade de Albert Einstein passa a afirmar que o tempo 

não é uma grandeza absoluta como afirmavam os grandes pensadores da 

Física Clássica, e sim uma grandeza relativa que depende da velocidade dos 

corpos. A dependência do tempo em relação ao movimento recebeu o nome de 

"dilatação do tempo" e afirma que o tempo passa mais devagar para objetos 

que se deslocam com altas velocidades. 

A dilatação do tempo foi verificada em 1975, com o auxílio de relógio 

de precisão. Foram feitos testes de relatividade restrita e geral, no qual os 

relógios atômicos foram colocados a bordo de um avião patrulha da marinha 

americana. O avião repetiu o trajeto várias vezes durante 15h, voando em uma 

altitude de 8.000	푎	10.000푚 e com velocidade constante de 270	푛ó푠	(140	푚/푠) 

para reduzir os efeitos da dilatação do tempo, visto que a finalidade do 

experimento era testar os efeitos da gravidade. Os relógios do avião foram 

comparados com os da terra através de pulsos de laser. 

Realizados os testes, verificou-se que os relógios do avião perderam 

5,6	푥	10 	푠, durante o voo de 15h. Estes resultados não deixaram duvidas que, 

todo relógio em movimento se atrasa em relação a um relógio estacionário. 

Pela transformação de Lorentz, inferimos a relação 휟풕 obtida de um 

observador A, que observa um sistema de relógio estacionário e 휟풕’ que irá 

fornecer valores registrados de um relógio móvel 푺’ junto a um referencial B, 
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que se afasta com velocidade 푽, sabendo que 퐶, é a velocidade da luz e neste 

caso teremos movimento unidimensional na direção 푋. 

Observe a figura 7 e Imagine um observador 푂’ fixo no referencial 푆’, 

que se move com velocidade 푣	⃗ = 푣	. 횤.̂ Sobre 푂’ localiza-se um espelho a uma 

distância ℎ do chão do vagão. Agora acionando feixe de luz na direção do 

espelho é feita a medição do intervalo de tempo que o feixe leva para retornar 

ao chão. Para 푂’, em um evento em repouso o intervalo de tempo é: 

 

훥푡′ = 			 		  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema representando a posição do espelho, o observador, O’ e o local 

onde o feixe de luz é emitido no referencial S’ fixo no trem. Disponível em 

<http://plato.if.usp.br/~fma0374d/aula2/img43.png> em 16/01/2017. 

Agora, supondo que temos um observador 푂 fixo referencial 푆 numa 

estação e que este presencie o movimento do feixe de luz, lançado por 푂’	até o 

espelho como mostra o lado direito da figura. O observador	푂 não enxerga 

somente o movimento do feixe de luz na vertical durante 훥푡, mas também uma 

distância na horizontal igual a  푣	.훥푡, resultante de uma distancia total 

percorrida 푐	.훥푡. Da formação imaginária do triangulo retângulo, aplicamos o 

S’ 
S 

Em Movimento Parado 
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teorema de Pitágoras, temos: 

	 	
= 	 ℎ 	+ 	

	
(3) 

Resolvendo,  

	 	
= 	 ℎ 	+ 	

	
, 

Tomando a raiz quadrada positiva de ambos os membros, já que 푐 ≥ 푣,  

 

훥푡 = 	
√

, 

Arrumando, 

 

훥푡 = 	 , utilizando equação (2), temos: 

 

훥푡 = 	  (4) 

A razão para este efeito vem do fato de que a luz se propaga num 

trajeto maior quando os observadores veem os eventos de acionamento de 

detecção ocorrendo em locais diferentes. Como a Luz se propaga com a 

mesma velocidade C em qualquer referencial inercial, ela deve levar mais 

tempo para fazer o seu trajeto no referencial cujo tempo não é o tempo próprio, 

já que ela percorre uma distância maior do que no referencial de tempo próprio 

(MACHADO, 2002). 
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2.3.4 - Contração do Espaço 

Assim como na dilatação do tempo, vamos analisar a relação entre as 

medidas de comprimento realizadas por dois observadores em movimento 

relativo. O comprimento de um objeto no referencial em que o objeto está em 

repouso é conhecido como o mesmo comprimento próprio e representado pelo 

símbolo 퐿푝. Em um referencial no, qual o objeto está se movendo, o 

comprimento na direção do movimento é sempre menor que o comprimento 

próprio.  

 

 

 

 

Figura 9. Esquema representando a localização da barra de acordo com os 

referenciais S e S’. Disponível em 

<http://images.slideplayer.com.br/2/363425/slides/slide_21.jpg > em 16/01/2017. 

Consideremos um observador 푂, em uma estação e em repouso 

juntamente com uma barra de ferro de comprimento 퐿’ ou também conhecido 

como 퐿푝 (comprimento próprio), em virtude de ser medida em um referencial 

inerte. Temos também um observador 푂’, no interior do trem que se movimenta 

com velocidade 푣	⃗ = 푣	. 횤̂, paralelamente à extensão da barra. 

Para 푂, que vê 푂’ passar, o tempo que 푂’ leva para atravessar o 

comprimento da barra é 

 

훥푡 = 			 							(5) 
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Já para 푂’, que vê 푂 e a barra passarem por ele, o tempo para 

atravessá-lo é 

훥푡′ = 			         (6) 

 

Assim podemos dividir (15) por (14) e teremos 

 

= 			 				     (7) 

Como 훥푡 = 	  (13) , teremos:  

 

= 	 1 −             ou         퐿 = 퐿′	 1 −       (8) 

 

A equação final nos mostra que o comprimento de um corpo medido 

por um observador em movimento em relação a ele é sempre menor que o 

comprimento medido por um observador em repouso em relação ao corpo, o 

que conhecemos como contração do espaço ou contração do comprimento. 

Supondo que o corpo esteja em repouso, ele possui um comprimento 

퐿’	em relação a um observador. Em um segundo momento, o corpo possui 

velocidade 푉 (em relação ao mesmo observador) na mesma direção em que foi 

medido o comprimento inicial. Einstein afirmou que esse corpo apresentará um 

comprimento 퐿, sendo que 퐿	 < 	퐿’, mantendo constante o valor da altura h. 

Assim, podemos dizer que houve uma contração de comprimento, sendo a 

equação abaixo a que faz uma ligação direta entre esses comprimentos 

(MACHADO, 2002). 
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퐿 = 퐿 . 1 −	     

Onde:  

L = comprimento do objeto em movimento  

L’ = comprimento do objeto em repouso 

u = velocidade relativa entre o referencial  

c = velocidade da luz no vácuo 

 

2.3.5 - Paradoxo dos Gêmeos 

Com a finalidade de explicar a dilatação do tempo, Albert Einstein 

propôs o paradoxo dos gêmeos, em que se um homem faz uma viagem ao 

espaço com uma velocidade próxima à da luz, enquanto que seu irmão gêmeo 

fica aqui na terra. Quando ele voltar, estará mais jovem do que seu irmão 

gêmeo que ficou aqui. 

Suponhamos que o gêmeo A viagem ao espaço em uma nave que 

viaja com uma velocidade uniforme 푉	 = 	 퐶. Ele se afasta da terra durante 5 

anos (medida por ele) e depois retorna totalizando 10 anos. Para o gêmeo que 

ficou B esse tempo é dilatado, podendo ser obtido através da equação a seguir: 

휟풕 = 	 휟풕 	

ퟏ	 	풗
ퟐ

푪ퟐ

   (9) 

 

Se fizermos a substituição dos valores chegaremos à defasagem das idades 
dos gêmeos, ou seja: 

 

휟풕 = 	 ퟏퟎ	

ퟏ	 ퟏퟐ
ퟏퟑ

ퟐ
 = 26 anos. 
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Assim, para gêmeo B, que ficou na terra, A retorna após 26 anos, de 
modo que, aparentemente, A é agora 16 anos mais jovem que B (MACHADO, 
2002). 

 

2.4 - Teoria do Big Bang 

Na busca da explicação da origem do universo surgiram vários debates 

envolvendo conceitos religiosos, filosóficos e científicos, para que pudesse 

desvendar os mistérios da vida. A teoria mais aceita sobre a origem do 

universo entre a comunidade cientifica é a Teoria do Big bang ( Teoria da 

grande explosão), baseada na teoria da relatividade do físico Albert Einstein 

por volta de 1905, com a relatividade restrita e em 1916 pela relatividade geral, 

e nos estudos dos astrônomos Edwin Hubble (1889-1953) e Milton Humason 

(1891-1972), estudiosos que conseguiram demonstrar que no passado as 

galáxias estavam próximas umas das outras ou até mesmo formando um único 

ponto de matéria condensada, assim fortalecendo o argumento de que o 

universo não é estático e se encontra em constante expansão. Foi anunciada 

em 1948, pelo cientista russo naturalizado estadunidense, George Gamow 

(1904-1968) e o padre e astrônomo belga Georges Lemaître (1894-1966), o 

termo grande explosão não se refere ao sentido literal da palavra, mas sim à 

grande liberação de energia cósmica formando o cosmo e o tecido espaço-

tempo, a bilhões de anos.  

 

 

 

 

 

Figura 10. Distanciamento das galáxias, teoria de expansão do universo. Disponível 

em < http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/imagens/010130111119-universo-

expansao-1.jpg > em18/01/2017. 
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No momento que antecede à grande liberação de energia, na 

existência da matéria condensada, existiam partículas subatômicas como os 

qharks, elétrons, neutrinos e suas partículas, que se moviam em todos os 

sentidos com velocidades próximas à da luz. Com a grande concentração de 

massa, energia e aumento de temperatura, surgem as primeiras partículas 

pesadas, prótons e nêutrons, que se associaram para formarem os núcleos de 

átomos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais 

elementos químicos do universo.   

Com a repentina expansão houve liberação de energia e o 

consequente resfriamento do universo, havendo uma mudança de cores 

conforme os espectros de radiação, passando do violeta, amarelo e vermelho, 

instante onde o universo fica transparente, em virtude da separação da matéria 

e a radiação luminosa. Com o resfriamento, passam a ocorrer às formações de 

íons, onde elétrons e núcleos começam a se unir e possibilitando a livre 

circulação da luz, a formação dos elementos químicos e a formação das 

galáxias.  

Esta é a teoria mais aceita pela comunidade científica, porém, há 

pesquisadores que a contestam, pois a origem do universo é um tema que gera 

muitas opiniões divergentes, sendo necessária uma análise crítica de cada 

vertente que possa explicar esse acontecimento (FRANCISCO, S/D). 

 

3 – DESCRIÇÃO 
 

Neste tópico do trabalho há a descrição do produto a ser implantado 

em sala de aula ou em espaços pedagógicos, com o objetivo de orientar o 

profissional da educação de forma clara e objetiva. 

O público alvo desta proposta foram alunos do nono ano do ensino 

fundamental da rede pública de ensino da cidade de Marabá no estado do 

Pará. Sua aplicação foi realizada em quatro escolas, e a escolha destas se deu 

de forma aleatória onde inicialmente foi solicitado um momento com a direção e 

equipe pedagógica de cada uma delas, para a explanação e conhecimento dos 
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objetivos deste produto educacional, verificar sua aceitação, assim como sua 

viabilidade, disponibilidade dos horários e materiais a serem utilizados. Logo 

após a este primeiro contato e com o aceite das equipes pedagógicas, foram 

formalizadas as solicitações com o envio de documento oficial aos seus 

respectivos diretores, contendo data, horário e turma de aplicação, conforme 

acordado em reunião prévia.  

Houve a participação das seguintes escolas: Jonathas Pontes Athias 

com a presença de 22 alunos, CAIC com a participação de 25 alunos, Salomé 

Carvalho com a participação de 23 e José Cursino Azevedo com a participação 

de 27 alunos, todas as escolas situadas no bairro Nova Marabá. Em cada 

escola foi trabalhado com apenas uma turma de nono ano, cuja mesma foi 

escolhida pela equipe pedagógica de cada escola, assim totalizando cerca de 

107 alunos na somatória geral das quatro turmas das quatro escolas, entre 

meninos e meninas na faixa etária de 12 a 14 anos. 

Para o desenvolvimento do trabalho não houve qualquer tipo de 

resistência das equipes pedagógicas das escolas. Todas as apresentações 

contaram com a disponibilização dos ambientes e equipamentos necessários 

para sua aplicação. Além das equipes pedagógicas, os alunos foram muito 

receptivos a forma como foi apresentado temas que são apresentados em 

outros níveis de ensino de forma bem mais complexa. O resultado da interação 

dos alunos com os bonecos estava estampado no comportamento entusiástico 

que foram expostos. A interação com os bonecos deram margem a uma 

dinâmica muito apropriada já que os alunos não ficaram reprimidos, todos riam 

nos momentos mais descontraídos e todos silenciavam nos momentos que era 

necessário ter uma maior concentração. Pode se colher também expressões 

escritas na forma de recados escritos nos questionário que foram usados para 

medir o entendimento sobre o assunto. Expressões de agradecimento sobre a 

metodologia inovadora, de como foi discutido a ciência do cotidiano. 

  O trabalho consiste na montagem de um cenário caracterizado em 

cima de três conteúdos de física moderna que devido a sua complexidade não 

são trabalhados no ensino fundamental, más que fazem parte da vida cotidiana 

dos alunos desse nível escolar.  Assuntos como o de Óptica, em que 

contextualiza a forma de como o olho humano enxerga, a natureza da luz, a 

decomposição das cores, e a luz como forma de energia. A Teoria da 
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Relatividade, em que apresenta aos alunos o significado do movimento quando 

comparado com algum outro ponto de referência, a característica da velocidade 

da luz, o paradoxo dos gêmeos, a geometria espaço-tempo que são 

fundamentais para introdução da física quântica e a Cosmologia, que introduz 

os conceitos sobre a origem, estrutura e evolução do Universo a partir da 

aplicação de métodos científicos.  

Para o desenvolvimento dos conteúdos, foram elaborados roteiros 

teatrais através de “historinhas” com seu teor adaptados em uma linguagem 

que proporcione a melhor assimilação dos conteúdos associado com 

experimentos que relacionam o tema a apresentação, e que contemple a 

interação constante e direta com o público-alvo. A participação dos alunos no 

contexto da apresentação é de fundamental importância para condução da 

dinâmica do trabalho, já que, a partir das indagações e questionamentos 

propostos é que serão apresentados os fundamentos teóricos e a aplicação 

dos experimentos com o objetivo de consolidar a aprendizagem. 

Para execução das apresentações teatrais foram confeccionados 4 

bonecos, que usados por seus interlocutores, desenvolveram os roteiros 

elaborados a partir de fatos do cotidiano despertando o interesse de como 

esses fatos acontecem, e quais os seus fundamentos. A figura 1, a seguir, 

apresenta os bonecos “Solzão, Solzão (com mais idade), Dalvinha, e Solzinho”, 

na sequência da esquerda para direita. O fato de haver dois bonecos, o Solzão 

e o Solzão (com mais idade), ambos com o mesmo figurino, é proposital, para 

que o interlocutor discorra sobre o paradoxo dos gêmeos, ou seja, o mesmo 

personagem após a viagem do seu irmão gêmeo ao espaço. Além dos bonecos 

e do público alvo a apresentação conta com participação do professor, 

tratando-se da pessoa envolvida no projeto e que tem o conhecimento dos 

fundamentos para explicação mais específica dos fenômenos usando como 

ferramenta os experimentos de baixo custo, simuladores computacionais e 

contextualizações apresentadas em power point . 
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Figura 11. - Bonecos de fantoche usados na apresentação do teatro. Elaborada pelo 

autor. 

 

 

Outra ferramenta importante na execução da proposta é o uso de 

experimentos que são voltados para o entendimento de cada tema proposto. 

Sobre o tema que trata dos fundamentos de ótica serão usados os 

experimentos do disco de Newton (figura 2), Luminescência (figura 3) e efeito 

fotoelétrico (figura 4). 

No Disco de Newton serão utilizados materiais como: folha de papel 

branca, CD, cola, tesoura, lápis colorido, régua e ventilador. O objetivo é 

demonstrar a decomposição da Luz Branca formada a partir de cores 

primárias. Na figura 2 temos na sequência da esquerda para direita, o material 

usado para elaboração do experimento, a composição do disco com as cores 

primárias e execução do experimento com ajuda do ventilador. 
 

 

 

 

 

 

Figura 12. - Experimento do Disco de Newton. Elaborada pelo autor. 

 

Outro experimento é o da Luminescência, nesse experimento o objetivo 

é apresentar aos alunos a percepção da radiação, ou seja, como alguns 

materiais emitem energia após serem excitados, fenômenos presente, por 

exemplo, na medicina. Para esse experimento, foi utilizado tinta acrílica 

fluorescente que simulava alguns materiais que passam a emitir brilho intenso 

após serem excitada pela luz negra. Para execução da experiência tem-se 
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como material: lâmpada de luz negra, recipientes transparentes, água, canetas 

hidrocor, sabão em pó, objetos fluorescentes, soquete de lâmpada, e tesoura. 

A figura 3 apresenta os materiais usados e os resultados esperados na 

execução da experiência. 
 

 

Figura 13. - Execução do experimento da luminescência. Elaborada pelo autor. 

 

Para o entendimento sobre o conceito da energia da luz foi realizado o 

experimento sobre o Efeito Fotoelétrico. O intuito foi demonstrar a emissão de 

elétrons de um material, geralmente metálico, quando ele é submetido à 

radiação eletromagnética (no caso, incidência de luz), e exemplificar a larga 

aplicação no cotidiano como, por exemplo, a contagem do número de pessoas 

que passam por um determinado local, o sistema de acendimento da 

iluminação pública entre outros. Na construção do experimento foram usados 

materiais como, resistor dependente de luz (LDR), fios, bateria 3V, chave 

liga/desliga e um suporte de madeira, respectivamente da esquerda para 

direita, conforme ilustra na figura 4.  

 

 

 

 

 

Figura 14. - Objetos e execução do experimento do efeito fotoelétrico. Elaborada pelo 

autor. 

 

Na apresentação de Cosmologia, os conceitos de origem, estrutura e 

evolução do Universo foram trabalhados no contexto da apresentação dos 

bonecos. Um experimento realizado junto com a apresentação contempla a 

teoria do Big Bang, em que o principal objetivo é demonstrar que o universo 
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não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias 

estão se afastando umas das outras. Para a demonstração da teoria foram 

usados balões de festa, pedaços de papel colorido, e cartolina preta. A figura 5 

apresenta o material e a demonstração do experimento que representa a 

Teoria do Big Bang dentro do contexto. 
 

 

 

 

 

 

Figura 15. - balão com fragmentos de papel em seu interior sendo inflado, que cairão sobre a 

cartolina preta. Disponível em<http://3.bp.blogspot.com/-

xdpa8GBLqP8/T2i6Yny6XVI/AAAAAAAABfw/hiOY_Wc7dvI/s320/100_5991.JPG> em 

10/04/2015. 

 

A parte do trabalho que trata da relatividade foi abordada conforme 

duas metodologias, uma delas utilizando os bonecos de fantoches, parte que 

trata da Teoria dos Gêmeos. Nesse caso, para explicar o paradoxo dos 

gêmeos foi feito uma representação da viagem de um dos bonecos ao espaço 

na velocidade da luz, voltando para casa mais novo do que o gêmeo que ficou 

em Terra, movendo-se a velocidades menores. Nesse caso, o boneco que 

ficou na Terra se apresenta com uma aparência de mais idade, a fim de 

mostrar a ocorrência da teoria junto aos alunos.  

A figura 6, a seguir, apresenta a outra metodologia usada para 

demonstração da Teoria da Relatividade em que foi feita através da simulação 

da deformação (ou curvatura) do espaço-tempo provocada por uma massa, 

demonstrando a natureza geométrica da interação gravitacional, onde serão 

utilizados os seguintes materiais: tecido de algodão e uma bola. 
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Figura 16. - Execução da atividade experimental com ajuda dos alunos sobre a deformação 

espaço/tempo. Elaborada pelo autor. 

 

Para mensurar o desenvolvimento cognitivo dos alunos, e a eficiência 

da aplicação do projeto, foi realizado a aplicação de um questionário antes e 

após as apresentações. Na composição do questionário foram elaboradas 

questões de cunho interpretativo, tendo como foco cada conceito a ser 

abordado estando relacionado às situações do cotidiano dos alunos. 

Na aplicação do projeto foram escolhidas quatro escolas de ensino 

fundamental da rede pública de ensino do município de Marabá-PA. Foram 

realizadas reuniões prévias com a equipe pedagógicas de cada escola e foi 

determinado que seria usado a carga horária de duas aulas da disciplina de 

ciências, com a intenção de avaliar a aplicabilidade da proposta metodológica 

em uma carga horária normal do professor da disciplina. 

 

 

4 – ETAPAS 
 

 É importante frisar que este trabalho serve de sugestão/modelo para 

profissionais da educação que possuem o interesse em apresentar uma aula 

diferenciada na busca da assimilação do conteúdo de forma significativa. Trata-

se do uso do lúdico em prol da aprendizagem significativa, com caráter 

inovador e agradável. 

Primeiro (Elaboração do texto e roteiro): para desenvolver esta 

proposta o professor orientador deve limitar/escolher o tema a ser trabalhado 

em sala. Cabe ressaltar que esta metodologia serve para todas as disciplinas, 

não só para a Física, bastando ser adaptada à realidade e ao teor de cada 

uma. Após a escolha do tema, deverá ser elaborado o roteiro das historias com 

as falas dos personagens. Neste momento, a equipe deve observar e escolher 
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os experimentos apropriados para o tema usado no trabalho e inserir a 

realização desses experimentos de forma sincronizada ao desenvolvimento do 

conteúdo do texto trabalhado, de forma que sejam trabalhados até o fim da 

apresentação, como ocorre no anexo II. (Sugestão: dividir grupos de alunos 

para trabalhar vários temas e realizar o procedimento de elaboração do projeto 

com cada equipe de alunos ou fazer uso de um único tema, de forma que 

consiga evolver todos os alunos. Isso irá estimular o trabalho em equipe e 

aumentará a assimilação do conteúdo). 

Segundo (Aquisição de materiais): deve-se fazer o levantamento 

geral dos materiais necessário para a apresentação. Esta fase se ocupará 

desde o sistema de sonorização até os materiais utilizados para a realização 

dos experimentos. Na maioria das vezes, escola possui toda a logística de som 

e mídias (caixa de som, micro fones, note book e data show) o que nos permite 

afirmar e garantir a viabilidade de aplicação desta metodologia de ensino.  

Neste passo deverão ser verificados os materiais que serão usados 

para os experimentos, o que será utilizado para o cenário (estrutura, lona ou 

banner com layout do cenário), os bonecos que podem ser adquiridos pela 

internet ou confeccionados artesanalmente e a montagem da apresentação, 

assim como a parte de simuladores, imagem e vídeos, em slides. Ou seja, 

nesta etapa é confeccionada a apresentação.  

É importante não se esquecer de fazer o layout do banner/lona 

(fachada do cenário) usando figuras e imagens inerentes ao assunto que está 

sendo trabalhado de forma que sugira a reflexão ao tema.  

Na parte de traz do cenário, deve ser utilizado um tecido escuro de 

preferencia preto na estrutura (A) da figura 03 do anexo III, servindo de cortina, 

atrás do cenário para que não entrar luminosidade, para que a plateia não 

enxergue o vulto de quem está por atrás, e na janela dos fantoches (na frente 

do cenário), deve-se colocar uma cortina pequena também escura, conforme 

se observa na figura 6 do anexo III. (Sugestão: a escola pode solicitar ao 

professor de artes para desenvolver um projeto de confecção de fantoches com 

os alunos interessados, assim como a confecção dos slides da apresentação, 

onde pode ser utilizada a mão de obra dos alunos que possuem afinidade e 

interesse pela área de informática, sob orientação do professor. Pode ser 
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realizado também um concurso entre os alunos para a criação da arte do 

banner). 

Terceiro (cenário): a estrutura do cenário onde a lona ou o banner 

(2.5 m x 2,0 m) é fixado foi confeccionada em estrutura metálica de encaixe, 

com tubo metálico de ¾”, porém pode ser feita com tubo de ¾” de pvc, em 

madeira ou dentro da disponibilidade de recursos disponíveis na comunidade 

escolar e conforme sua criatividade. Segue modelo no anexo III, com as 

dimensões da estrutura. O banner ou a lona do cenário deve ter uma janela de 

forma centralizada, local onde aparecem os personagens medindo 0,5 m de 

altura por 1 m de largura. 

Quarto (avaliação): esta etapa se restringe ao professor, pois deve ser 

confeccionado um questionário sobre o tema proposto, o qual tem a finalidade 

de mensurar o conhecimento da turma com relação ao assunto escolhido. 

Trata-se de uma prova objetiva contendo 10 questões múltipla escola. Esta 

avaliação deve ser aplicada em dois momentos, um dia antes da apresentação 

e o mesmo questionário deve ser aplicado após a apresentação. Assim o 

professor consegue realizar em estatística referente ao ganho percentual na 

assimilação do conteúdo, pautando-se no desenvolvimento adquirido pela 

média aritmética da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5 - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
 

 
o DOMINGUES, J. L.; KOFF, E. D. & MORAES, I. J. Anotações de leitura dos 

Parâmetros Nacionais do Currículo de ciências in: BARRETO, E. S. S. (org). Os 
currículos do Ensino Fundamental para as Escolas Brasileiras. 2ª ed. Campinas, SP: 
Autores Associados, Fundação Carlos Chagas, 2000. p. 193-200. 
 

o ESTEVÃO, Vanks. Óptica da Visão. Disponível em< 
http://www.efeitojoule.com/2009/09/optica-da-visao-fisica-optica-visao.html> Acesso em 
19/12/2016. 
 

o FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. Teoria de Max Planck"; Brasil Escola. Disponível em 
<http://brasilescola.uol.com.br/quimica/teoria-max-planck.htm>. Acesso em 15/12/2016. 
 
 

o  FRANCISCO, Wagner de Cerqueria e."Big Bang - A Teoria do Big Bang"; Brasil 
Escola. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/big-bang.htm>. Acesso 
em 18/01/2016. 
 

o MACHADO, Kleber Daum. Teoria do Elétromagnetismo –Vol. II. Ponta Grossa. Editora 
UEPG. 2002. 
 
 

o PAIXÃO, Fernando. A visão: o Olho e a Luz. Disponível em< 
http://sites.ifi.unicamp.br/imre/author/paixao/> Acesso em 19/12/2016.  
 

o TIPLER, Paul A.; LLEWELLYN, Ralph A. Física Moderna. 6ª edição. Rio de Janeiro. 
LTC. 2014. 
 
 

o WIKIPÉDIA, a Enciclopédia livre. Disponível em < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9trico> Acesso em 15/01/2016. 
 

o ZABALA A. Enfoque Globalizador e Pensamento Complexo: uma proposta para o 
currículo escolar. Porto Alegre: ARTMED Editora, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

APÊNDICE I 

(Questionário Avaliativo) 

S E R V I Ç O  P Ú B L I C O  F E D E R A L  
U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L D O  S U L E  S U D E S T E  D O  PA R Á  

I N S T I T U TO  D E  C I Ê N C I A S  E X ATA S  
FA C U L D A D E  D E  F Í S I C A  

 

Questionário de aplicação metodológica do PAPIM 
 
1- Na sua opinião pra que estudamos ciências? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
2- Os antigos filósofos gregos não consideravam luz e visão como coisas separadas. Eles 
acreditavam que, de dentro dos olhos, projetavam-se raios luminosos que tocavam os objetos 
e retornavam, trazendo consigo informações que, ao serem interpretadas pelo cérebro, 
acabavam gerando a sensação visual, de maneira similar ao tato. Mas o que se viu 
posteriormente foi uma dificuldade em distinguir os objetos quando estes estão na ausência da 
luz. Percebida essa dificuldade, concluiu-se então que: 
 
a) Não eram os olhos que emitiam os “raios visuais”. Na verdade, os olhos recebem a luz 

refletida dos objetos. 

b) Nossos olhos não conseguem emitir “raios visuais” à noite. 

c) A escuridão impede que os raios visuais emitidos pelos olhos cheguem ate os objetos. 

d) N.D.A 

3- Desde as séries primárias estudamos sobre as cores, esse estudo começa sobre as cores 
primárias que são as sete cores que estão presentes no arco-íris. Sabemos que se 
misturarmos duas cores temos como resultado uma nova cor, por exemplo, se misturarmos o 
amarelo e o vermelho obtemos a cor laranja. A junção de duas cores primárias geram uma 
nova cor e nesse caso uma cor secundária. Seguindo esse pensamento responda, se 
misturarmos todas as cores primárias qual resultados iremos obter, ou seja, qual a cor 
resultante? 
 
a) Preto 
b) Branco 
c) marrom 
d) Beje 
e) cinza 
 
4- A lâmpada de luz negra é um objeto comum e muito utilizado pela sociedade. Ela é usada na 
iluminação de casas noturnas boates, e etc. Nestes locais a iluminação dá destaque ao 
ambiente enfatizando a luz branca dos objetos. Fenômeno também utilizado para identificação 
de notas de dinheiro falso, falsificações de obras artísticas, entre outros exemplos. Este tipo de 
lampada emite uma raio que é invisível ao olho humano. Que tipo de raio essa lâmpada emite? 



37 
 

 
a) Alfa 
b) Beta 
c) Ultra violeta 
d) Raios X 
e) Infravermelho 
 
5- Ao entardecer as lâmpadas de iluminação das ruas acendem-se automaticamente. Ao 
clarear do dia, apagam-se. Portas de shoppings e elevadores se abrem sozinhas quando uma 
pessoa dela se aproxima. Uma campainha é ativada quando um cliente passa pela porta de 
uma loja, avisando da sua chegada. Holofotes acendem-se na passagem de uma pessoa em 
suas imediações. Todas essas aplicações tecnológicas descritas são explicadas por qual 
fenômeno? 
 
a) Fosforescência. 

b) Efeito fotoelétrico. 

c) O por do sol. 

d) Alguém comandando um botão de liga e desliga. 

 
6- Alguns materiais parecem possuir  uma luz própria, é o caso do botão do interruptor da 
lâmpada do nosso, o colete do guarda de trânsito, alguns brinquedos de criança, etc. Esses 
fenômenos estão associados a termos como a fluorescência ou fosforescência? Você saberia 
dizer como sai esse brilho intenso dos materiais? Assinale um dos itens abaixo que explica tal 
fenômeno. 
 
a) é capacidade de alguns materiais de mudar de cor emitindo luz 
b) seria alguma substância aplicada a esses materiais 
c) capacidade que alguns materiais possui de produzir luz quando são estimulados com 
alguma energia externa. 
d) o aquecimento do material produziria essa luz 
 
7- O Paradoxo dos Gêmeos é um experimento mental envolvendo a dilatação temporal, uma 
das consequências da Relatividade restrita. Nele, um homem que faz uma viagem ao espaço 
numa nave de grande velocidade, voltará em casa mais novo que seu irmão gêmeo que ficou 
em Terra, movendo-se a velocidades cotidianas. Em sua opinião, quando o gêmeo que estava 
viajando voltar a terra ele estará mais novo do que seu irmão por quê? 
 
a) Porque ele não fez nada no espaço por isso não envelheceu. 

b) Porque o tempo passa mais devagar quando viajamos a altas velocidades. 

c) Porque o gêmeo que ficou na terra tomou muito sol. 

d) Porque talvez eles não fossem gêmeos. 

8- Teorias científicas e não científicas buscam entender a origem do Universo. Como e onde 
tudo começou? Podemos entender o passado? E como prever o futuro do universo? 
A teoria mais aceita atualmente é a do Big Bang, a grande explosão cósmica que deu origem 
ao tempo e ao espaço tal como os conhecemos, há cerca de 15 bilhões de anos. Desse 
momento em diante, galáxias, estrelas e planetas se formaram a partir de elementos físico-
químicos primordiais.  Uma observação astronômica que está de acordo com essa teoria é: 
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a) O movimento de rotação da Terra. 

b) O afastamento entre as galáxias. 

c) O movimento de aproximação de estrelas. 

d) d) O movimento de translação da Terra. 

 

9- Na sua opinião o que seria o UNIVERSO? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
10- Olhando para o céu podemos ver a grandeza da natureza, podemos observar as estrelas, 
os planetas, o brilho claro e escuro dependendo se estejamos de dia ou noite. Outra 
curiosidade pode estar associada a questão geométrica do Universo a partir da Teoria da 
Relatividade e da relação espaço e tempo. E pra você, como você ve o Universo? 
 
a) Circular 
b) quadrático 
c) Triangular 
d) curvo 
e) plano 
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APÊNDICE II 

(Roteiro do Teatro) 

Apresentação Física Moderna 

 

DALVINHA: oi...   alguém ai??    Solzinho?? 

SOLZINHO: oi Dalvinha...    estou aqui, do outro lado da sala!!! 

DALVINHA: está tudo bem ??? não consigo te ver !!   Por que você está no 
escuro??? 

SOLZINHO: então minha amiguinha, foi por isso que eu te chamei aqui...  
queria saber porque não conseguimos enxergar alguém no escuro, e como 
você é muito inteligente, talvez pudesse me ajudar!! 

DALVINHA: talvez eu possa sim !! mas acende a luz pra eu poder te ver, e a 
gente....  

( luz.....) ......  conversar...oi solzinho à quanto tempo não te vejo.!? 

SOLZINHO: pois é Dalvinha estava morrendo de saudades!! 

DALVINHA: também estava com bastante saudades de você !! 

SOLZINHO: por falar em ver Dalvinha...    você poderia então me explicar 
porque não conseguia enxergar no escuro?? 

DALVINHA: bom!! eu não sei explicar muito bem, mas  vou chamar um amigo 
meu que entende bastante dessas coisas. (entra o professor.......). 

PROF: olá solzinho tudo bem!?? 

SOLZINHO: tudo bem!! “Dalvinha!! quem é esse cara esquisitão??” 

DALVINHA: ele não é esquisitão, ele é professor de física. 

SOLZINHO: então é por isso que ele é esquisitão!! Kkkkkkk...... 

PROF: então solzinho, estou aqui porque a Dalvinha me disse que você 
gostaria de entender como enxergamos as coisas!? 

SOLZINHO: sim!! gostaria muito, será que você poderia me ajudar esquisitão... 
digo.. professor...kkkkk 

PROF:  Claro, para começar solzinho, gostaria que prestasse  atenção na 
imagem a baixo!!  
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(imagem projetada no quadro por data show) 

 

 

SOLZINHO: hum !! 

PROF: então!! para que você possa enxergar, é preciso que a luz proveniente 
de alguma fonte luminosa vá de encontro até alguma coisa , e seja refletida  de 
volta até seus olhos...  

SOLZINHO: agora entendi.!!! 

DALVINHA: entendeu mesmo solzinho!?  então pq ainda está com essa cara 
de duvida?  

SOLZINHO: ah Dalvinha. é que ele me explicou o que é enxergar. mais eu 
agora não entendo o que é a luz. e como enxergamos ela?! 

DALVINHA: é simples solzinho. professor será que o sr poderia explicar!? 

PROF: claro Dalvinha!!!  só que para entender a luz, devemos compreender 
primeiramente que também existem coisas que não conseguimos diretamente 
enxergar ! 

SOLZINHO:  humm! 

DALVINHA: sim solzinho ele está falando de coisas que estão dentro das 
coisas , por exemplo, células, moléculas,  átomos... que estão ali mais não 
conseguimos ver. 

PROF: muito bem  Dalvinha..  isso mesmo!! Vejam estas imagens solzinho. 

 

 

 

 

 

DALVINHA: viu solzinho, as coisas sao formadas por coisas ainda menores.  

PROF: excelente Dalvinha. mandou bem novamente. mas, assim como essas 
coisas que citou a luz tambem apresenta essas caracteristicas. 

SOLZINHO: espera ai!? então que dizer que tem coisas na luz que tambem 
não consigo ver??? e mesmo assim consigo ver a luz!? que tipo de coisas??? 
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PROF: bem meu caro amigo solzinho! a luz é formada por pequenos pacotes 
de energia denomidados (fotons) “que não conseguimos ver”. mas são esses 
fotons  que interagem com nossos olhos quando vindos diretamente da fonte 
de luz ou quando refletidos por algum objeto que dão nossa capacidade de 
enxergar as coisas. Olha só este vídeo..... 

(simulação vídeo do olho humano) 

SOLZINHO: ahhhhh... entendi!! 

PROF: então, vc sabia que a luz tbm é responsável pelas cores das coisas que 
enxergamos ? 

SOLZINHO: Hâ !! 

PROF:  veja só nesta simulação (simulação das cores) 

- nela você pode perceber que a luz também é responsavel pelas cores qual 
enxergamos os objetos.  

- observe agora, que a luz branca comporta todas as faixas de cores do arco-
iris. e as outras cores que vemos, é apenas uma decomposição da mesma. dá 
uma olhada nesse  disco de newton. 

 

 

 

- usamos um disco de newton  explicamos as propriedades as cores, 
assim como outras. 

SOLZINHO: ahhhhh... acho que entendi!! então a luz é formada por fótons e 
são esses fotons que interagem com os objetos  e nossos olhos, por isso 
enxergamos as coisas e suas cores,  como a Dalvinha!!! 

DALVINHA: é isso ai meu amigo!! 

SOLZINHO: mas espera ai..!?!?!?  então porque a luz não interage lá no fundo 
das coisas  para que eu possa ver por exemplo os ossos da Dalvinha???  

DALVINHA: boa pergunta solzinho... será que o sr pode continuar nos 
explicando professor?? 

PROF: posso sim dalvinha!!! veja bem solzinho, não disse antes, mais a luz é 
apenas a parte visivel do espectro eletromgnetico... 

SOLZINHO: espectro eletromagnetico!?!?!?!? 
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PROF: sim!!!  ele é que comporta todos os possiveis intervalos de radiaçao!! 

SOLZINHO: radiaçao??? 

PROF: sim, a luz é uma radiaçao eletromagnetica. e alem dela existem outros 
tipos de radiaçao, que com certeza você já ouviu falar!!! 

SOLZINHO: jááaa!?!?                   

DALVINHA: já sim solzinho..eu sei quais!!  ele está falando do raio x, do 
microondas,infravermelho... não é professor ??? 

PROF: é sim Dalvinha... mais além desses que você citou, existem outros. veja 
só...  

 

 

 

 

SOLZINHO: então tá!!! o sr me explicou que a luz é uma radiação e que 
interage com a materia, e tambem que exitem outras. mais ainda assim, não 
entendi por que não consigo ver os ossos da dalvinha. 

DALVINHA: calma !! ele já chega lá meu amigo solzinho duvidoso.. 

PROF: verdd dalvinha... vou explicar.!!  a questão, é que a luz não tem energia 
suficiente para ir até nossos ossos e refletir de volta até nossos olhos para que 
possamos ve-los.! 

SOLZINHO:  ahh ! 

DALVINHA: mas os raios x tem, certo professor!?!?                    

PROF: certo Dalvinha... os raios x conseguem adentrar nosso tecido... e é por 
isso que conseguimos tirar uma fotografia dos nossos ossos.  

DALVINHA: entendeu solzinho como enxergamos as coisas o que é a luz e as 
outras radiações? 

SOLZINHO: entendi sim dalvinha, muito legal. mas espera um minuto!! se a luz 
é uma  radiaçao, e interage com a materia. será que não acontece alguns 
fenomenos diferentes dessa interação?? 

DALVINHA: solzinho sua curiosidade e duvidas de fato não tem fim  rsrsrs. 
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PROF: concordo Dalvinha... mais ele tem razão. existem sim vários fenômenos 
desse tipo que são bastantes uteis  para nós. como por exemplo, o efeito 
fotoelétrico a fosforecencia e a fluorescencia...  

SOLZINHO: efeito fotoeletrico...? fluorescencia...? fosforecencia...?. comecou 
os nomes dificies de novo ! 

PROF: Bom, então vamos acabar logo com sua curiosidade. O que tenho aqui, 
são algumas coisas e alguns experimentos que tem tudo à vê com o que 
estávamos falando. E também vão te ajudar a entender esses fenômenos que 
você acha que tem os nomes difíceis. Vou começar explicando primeiramente 
o fenômeno da fluorescência. 

SOLZINHO: Diz ai professor.. Estou louco pra saber o que é essa coisa. 

PROF: primeiramente solzinho, gostaria que soubesse que a fluorescência e 
a fosforescência são tipos de luminescência, ou seja, de emissões de 
radiações, que podem ser visíveis ou não e que ocorrem sem a necessidade 
de temperaturas elevadas, podendo ser, por exemplo, resultado da absorção 
de energia da luz. 

SOLZINHO: Annhh !!! Dalvinha o que foi que ele quis dizer mesmo?? 

DALVINHA: Bom solzinho, o que ele quis dizer, é que esses fenômenos 
acontecem quando a luz incide sobre certas substancias e estas passam a 
emitir luz, ou seja elas ficam brilhando. 

SOLZINHO: Ainda não entendi!! 

PROF:  Dalvinha, deixa comigo.  Olha só solzinho, eu tenho aqui alguns 
materiais que brilham na presença de luz assim como a Dalvinha falou. Mais 
tem que ser uma luz um pouco  especial, com energia um pouco alta. Então 
Para isso precisamos de uma fonte luz negra. 

SOLZINHO: Luz negra??? 

PROF:  Sim solzinho. A  fonte de luz negra emite uma radiação invisível, o 
ultravioleta, que não conseguimos ver. Essa parte que enxergamos é apenas 
uma pequena parcela de luz visível que ela emite, bem pouco mesmo, a maior 
parte é ultravioleta, e esta, como disse antes, não conseguimos ver. 

SOLZINHO: Poxa, nunca tinha ouvido falar nisso 

PROF:  Pois bem, gostaria de te mostrar que você pode fazer uma fonte de luz 
negra simplesmente usando um aparelho celular. Basta para isso que ele tenha 
fhash. 

SOLZINHO: Iiii professor nem celular eu tenho 
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DALVINHA: Nossa Solzinho, como você é mentiroso. 
Mais toma aqui professor o sr pode usar o meu. 

PROF: Obrigado Dalvinha. Veja solzinho. Tudo o que você vai precisar  fazer é 
colocar a fita adesiva em cima do flash da câmera e pintar de azul. Repetindo o 
processo por 5 vezes. Então o que vai acontecer é que a tinta cobrirá boa parte 
da luz visível e deixando sair luz invisível o ultravioleta 

SOLZINHO: Ah entendi...  E porque os objetos brilham quando são iluminados 
com esse tipo de luz professor? 

PROF: Bem solzinho ai é que entra o fenômeno da fluorescência. Quando 
iluminamos objetos que são fluorescentes, eles recebem essa luz ultravioleta 
(invisível) e reemite em forma de luz visível, por isso que eles tem esse brilho e 
cor característica. 

Bem solzinho, agora vou te explicar a fosforescência. Este fenômeno é bem 
parecido com a fluorescência, a diferença é que objetos fosforescentes 
conseguem emitir luz mesmo depois de tirarmos a fonte de luz que o ilumina 
veja só. 

(experimentos de fosforescência)...  

Mostramos o experimento de fosforescência, para isso usamos uma 
pedaço de madeira pintado com tinta (fosforescente)  

Solzinho agora só falta  eu te explicar aquele ultimo fenômeno que achas-te o 
nome difícil e que é bem interessante também. O efeito fotoelétrico. 

(experimentos de efeito fotoelétrico)...  

 

Solzão: e ai galera! Que que tá pegando!? 

DALVINHA: oi solzão, o que você está fazendo aqui!? 

PROF: espera ai, já temos dois solzinho?  

SOLZINHO: não professor, esse aqui é meu irmão gêmeo solzão. O que você 
veio mesmo fazer aqui irmão? 

Solzão: é que estava passando aqui por perto, dai vi esse monte de bagulho e 
decidi vim da uma olhada. E também dar uma bizolhada na Dalvinha. 

DALVINHA: Nossa solzão, você é muito lindo !! 

SOLZINHO: Dalvinha eu não consigo entender como você pode ser tão 
apaixonada e achar meu irmão tão bonito. E não ter o mesmo afeto por mim já 
que somo gêmeos.  
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DALVINHA: Bom solzinho, sabe como dizem... A beleza é relativa. E 
também ele é parcialmente mais novo que você. 

SOLZINHO: Só que nossa diferença de idade é pouca coisa. Só nasci uns 20 
min antes dele. E também já ouvi essa expressão.  Só não entendo professor, 
como essa tal de relatividade diz quem é feio ou bonito. 

PROF: Ah solzinho, o que a Dalvinha esta fazendo na verdade, é uma analogia 
(uma comparação) com a teoria da Relatividade, e os sentimentos que ela 
sente por você e seu irmão. 

SOLZINHO: Hummm!! 

PROF: Bem, simplificando solzinho, o que ela quis dizer na verdade é que para 
ela você não é tão bonito como seu irmão, entretanto, outra pessoa pode achar 
o contrario. Ou seja, a beleza vai depender de quem esteja lhe observando. 

SOLZINHO: Ahh professor entendi. Mas espera ai, tanto que já ouvi falar 
dessa teoria da relatividade, e é só isso?  

PROF: Não, veja bem. Apenas te expliquei a analogia feita pela Dalvinha. A 
relatividade de fato é um conjunto de duas teorias revolucionarias propostas 
por Albert Einstein nos anos de 1905 e 1916 que revolucionaram as 
propriedades do espaço e tempo. Essa teoria mudou tão completamente nossa 
percepção de enxergar o tempo e o espaço, que você sabia que ela permite 
até fazer você ficar mais novo que seu irmão?! 

SOLZINHO: É o que professor?! Como assim? 

Solzão: Eu também não entendi. Esse cara só pode ser pirado.  

DALVINHA: Iiii professor, agora o sr deixou eles confusos. 

Mais o professor tem razão meninos, apesar de parecer impossível, o solzinho 
pode sim ficar mais novo do que o solzão. 

PROF: Calma meninos.  Como ainda ia explicar, as ideias de Einstein para a 
teoria da relatividade diz que não existe distinção entre tempo e espaço, 
segundo ele, estes são na verdade uma única grandeza denominada espaço-
tempo. 

SOLZINHO: Ahnnn!? Como é esse negocio? 

Solzão: Eu estou achando que esse tal de Einstein era um maluco assim como 
o sr. E que isso tudo ai não passa de caô. 

SOLZINHO: Acho que vou ter que concordar com ele professor. Isso é bem 
estranho. 
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DALVINHA: Não meninos, ele não era pirado. Pelo contrario, ele é 
considerado por muitos umas das maiores mentes do século XX. Não é 
professor? 

PROF: Isso mesmo Dalvinha. Einstein é sem duvidadas um dos maiores 
Físicos que já tivemos. E são muitas suas contribuições para a Física 
desenvolvida no decorrer dos últimos dois séculos, que envolve todos os 
conceitos e fenômenos que mostrei a vocês até agora.  

SOLZINHO: Legal professor.. Mais o que quero saber é como eu posso ficar 
mais velho que o solzão? 

Solzão: É mesmo, como é esse negocio? 

PROF: Bem meninos!!! Dentre as muitas indagações trazidas pela teoria da 
relatividade, uma delas diz respeito que o tempo não passa da mesma forma 
para uma pessoa que esteja parada aqui na terra, e para outra que esteja 
viando próximo a velocidade da luz. Por falar na luz, a relatividade também diz 
que nada no universo pode se mover mais rápido do que ela (a luz), e que esta 
tem uma velocidade constante de 3.10^8 m/s.  Então, viajando próximo a ela, o 
tempo se dilata e passa mais devagar. Dessa forma, Einstein teve uma ideia 
divertida em relação a isso. Se caso pegarmos dois irmãos gêmeos, deixamos 
um aqui na terra e colocarmos outro viajando próximo a velocidade da luz em 
uma espaçonave digamos por vinte anos. Vinte anos passará apenas para o 
gêmeo e a gente que ficou na terra.  Para o outro gêmeo que estava viajando 
proximo a velocidade da luz, passarão apenas alguns meses. Assim quando 
ele voltar a terra também na velocidade da luz, ele estará bem mais novo que o 
seu irmão. Pois o tempo passou diferente para eles, é relativo. Esse é o 
paradoxo dos gêmeos. Veja só esse videozino, ele é em inglês, mas retrata o 
que eu falei pra vocês. 

( vídeo dos gêmeos) 

SOLZINHO: Cara, que doidera. Professor será que isso funciona mesmo? 

PROF: Claro solzinho, como apareceu no finalzinho do vídeo, e graças a essa 
ideia  da relatividade especial, que conseguimos nos orientar certinho pelo 
GPS, se não fosse isso haveria uma imprecisão no aparelho em dizer 
corretamente o lugar onde queremos chegar por exemplo.  

SOLZINHO: Entao, o sr acha mesmo que eu posso ficar mais novo que o 
solzao? 

Solzão: kkkkk... Isso tudo pra mim é piada!! 

DALVINHA: Ahhh solzão, você é tão fofo rindo. Mais tudo que o professor 
disse é Verdade.  
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PROF:  Sim solzinho, pode sim.  Que tal experimentarmos fazer esse 
experimento na pratica. por incrível que pareça consegui construir um nave que 
viaja perto da velocidade da luz. o que você acha de viajar nela por um tempo 
no espaço e dai vemos o que acontece. 

SOLZINHO: Claro que topo. Demorô professor 

Solzão: Rhum. Essa eu quero ver! 

Nesse momento, colocamos solzinho em caixa com um dos lados abertos para 
que possa ser visto pelos alunos, para dizer que ele está viajando em uma 
nave espacial próximo a velocidade da luz enquanto ele finge esta vendo 
estrelas, planetas, galáxias, até se entediar e voltar a terra. Nesse tempo nos 
caracterizamos de velho e trocamos o solzão. Então solzinho volta, depara com 
todo mundo velho e traz indagações para falarmos de relatividade geral e o big 
bang. 

(NARRAÇÃO) 

Antes de viajar o professor diz ao solzinho que basta ficar viajando por um 
período de 2 meses mais ou menos, que quando ele voltar já se terá passado 
uns 6 anos e pouco aqui na terra. Desse modo ele já estará bem mais novo do 
que o solzão.  Nesse contexto ele se entedia e fica apenas um mês, e volta 
para terra. Mas, antes disso ele fica admirando um buraco negro por alguns 
instantes. Nisso ele faz as contas e acha que só vai ficar 3 anos e pouco mais 
novo do que o solzão. E quando volta tem a surpresa de vê todo mundo bem 
mais velho pelo efeito da gravidade do buraco negro que ele não sabia. 

SOLZINHO: Caraca velho, como será que estão a Dalvinha e o solzão? Só se 
passou um mês. E pelo o que professor disse devem ter se passado aqui 3 ano 
e pouco mais ou menos.  

Solzão!? Professor!? Dalvinha!? Como vocês envelheceram. Mais eu só viajei 
por um mês !! Vocês estão muito velho 

Solzão: Caraca irmão, você está igualzinho quando saiu. Todos nos 
envelhecemos, só a Dalvinha está com a mesma cara por que fez plástica e 
pintou o cabelo. Como pode?! Passaram-se mais de 40 anos p gente. 

DALVINHA: Tenho que me cuidar né gente! Agora também estou surpresa 
professor. 

PROF:  Bom, olá novamente solzinho, tem uma explicação plausível para isso 
pessoal. E também pode ser explicado pela teoria da relatividade. Por acaso no 
espaço vc não passou ou parou perto de um buraco negro solzinho? 
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SOLZINHO: Bom professor, não sei ao certo. Mais eu vi um lugar no espaço 
onde parecia mesmo um buraco e era todo escuro. Até parei um pouco para 
admirar. 

PROF:  Então solzinho, foi isso que contribuiu para que o tempo passasse 
ainda mais de vagar p você. Quando você está perto de um buraco negro, o 
tempo também passa mais devagar.  

SOLZINHO: É o que?? 

PROF:  Um buraco negro solzinho, é um ponto no espaço onde a gravidade é 
tão forte que rasga o tecido do espaço-tempo. Isso mesmo, pela teoria da 
relatividade geral de Einstein, o tempo e o espaço são uma única grandeza, (o 
espaço-tempo), dessa forma um corpo com uma massa muito grande deforma 
o espaço de tal forma, que acaba rasgando, dando origem a um buraco negro, 
pois ali a gravidade é tão forte que nada escapa dele, nem mesmo a luz. E 
dentro dele o tempo também não existe. Vou te explicar melhor isso com um 
experimento, veja só. 

Solzão: Esse cara continua pirado. Apesar que ele estava certo naquilo tudo 
que falou antes. Mais eu vou embora, isso tudo é muita loucura, e com certeza 
ainda vem mais. Tchau p vocês! 

DALVINHA: Tchau solzão. 

( Experimento) então demonstramos a curvatura espaço-tempo. Antes 
disso solzinho indaga ainda. 

SOLZINHO: Bom professor, antes do sr explicar eu queria fazer uma pergunta. 
Se eu viajei tão rápido, porque não cheguei no fim do universo? 

PROF: Bem solzinho, não sei se você já ouviu falar. Mais a teoria mais aceita 
atualmente para a origem do universo é a teoria do big- bang. Segundo ela o 
universo surgiu de uma explosão, por isso o nome (big bang) grande explosão. 
Só que essa explosão não é igual ao tipo de explosão com que você está 
acostumado no seu dia, essa foi uma explosão onde liberou-se toda a matéria 
do nosso universo. Toda a matéria estava contida em  um único ponto e 
subitamente foi liberada  dando origem assim ao nosso universo.  E essa 
explosão ainda continua acontecendo, o nosso universo ainda continua se 
expandindo, vou te mostrar isso melhor também com um experimento. Dessa 
forma não dar para saber até aonde ele vai. ele pode ser até infinito. 
Aproveitando também, vou te explicar que o big bang antes de acontecer era 
nada mais que um buraco negro. 

( Experimento) Explicamos as balões e finalizamos a apresentação. 
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APÊNDICE III 

(Croqui do Cenário) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 m 

2,0 m 

Figura 01. Estrutura metálica vista de frente sem o banner e sem a base (pé). 

Figura 02. Estrutura  metálica vista em perspectiva sem o banner. 

2,0 m 

2,5 m 

1,5 m 

0,5 m 

1,0 m 

(A) 

Aqui é encaixado o suporte 
da cortina de TNT preto, que 

irá escurecer o ambiente 
interno do cenário, como 

mostrado na figura  03 

A 

1,0 m 

0,5 m 

Pé ou base que sustenta 
a estrutura metálica. 
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Figura 3. Estrutura metálica vista em perspectiva com o encaixe da cortina no ponto A da figura. 

1,5 m 
(A) 

1,0 m 1,5 m 

2,0 m 

(A) 

Figura 4. Estrutura vista em perspectiva completa e sem o banner da frente e sem a cortina na parte de 
trás do cenário. 

Na estrutura (A) deve ser 
colocada a cortina em todo o 
seu redor, que irá escurecer o 
ambiente interno do cenário.  

Estrutura A posicionada  e 
sem a cortina. 

(A) 
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Estrutura A com os encaixes nas peças de junção  

Figura 5. Estrutura A, vista em perspectiva contendo os encaixes nas treliças de junção 

peça de junção  

2 m 

1,5 m 
1 m 

0,2 m 

0,2 m 

0,2 m 
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Figura 6. Exemplo do layout do banner que foi utilizado. 

Figura 7. Favor observar a cortina da janela frontal, onde estão os bonecos, e o tecido preto que está sendo 
utilizado na parte posterior do cenário (cortina preta que serve para escurecer o ambiente atrás do cenário). 

Cortina colocada na posição [(A) 
conforme fig. 2], por trás do cenário.  

Janela frontal com cortina preta que 
esconde os artistas conforme fig. 4. 

0,5 m 

1 m 


