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RESUMO

O objetivo desse trabalho é propor uma transposição didática da Teoria da Relatividade Restrita
via mapas conceituais visando a incorporação de elementos interdisciplinares na abordagem do
tema. A escola tem cumprido parcialmente o seu papel mediador entre a aproximação dos
fenômenos naturais e a qualidade da leitura de mundo pelos estudantes. Falta de textos de
divulgação científica e contextualização são algumas das carências observadas nas escolas de
Ensino Médio que tencionam a relação professor/estudante e dificultam a arte de lecionar física.
A Teoria da Relatividade, amplamente difundida pela mídia, permite utilizar conhecimentos
prévios dos estudantes para elucidar sua abordagem. Assim, os conhecimentos serão melhor
aproveitados quando mantida uma relação horizontal entre professor e aluno e a metodologia
basear-se na teoria da aprendizagem significativa. A inserção da Teoria da Relatividade Restrita
no Ensino Médio não apenas é necessária ao contexto atual da ciência quanto é executável, haja
vista a quantidade de propostas inovadoras que discutem o tema.

Palavras-chave: Teoria da Relatividade Restrita. Transposição Didática. Mapas Conceituais.
Ensino de Física.
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INTRODUÇÃO

O Ensino de Ciências tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de
conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciado do mundo vivido pelos alunos e
professores, e não só, e também, por isso vazios de significados (BRASIL, 2000, p. 22),
tornando distante o objetivo de proporcionar uma aprendizagem substantiva e significativa.
Existem várias carências que podem ser observadas nas escolas de ensino médio, como
falta de textos de divulgação científica, experimentos, laboratórios, base precária dos conteúdos
e uma complexa relação professor/estudante, que tornam a arte de lecionar física um desafio
enorme.
Tendo em vista que qualquer cidadão deva possuir o mínimo de conhecimento
científico, a fim de utilizá-lo em suas interpretações de situações de relevância social, reais,
concretas e vividas (CASTRO, 2010), buscamos, com esse trabalho, estreitar a distância entre
o conhecimento e a aprendizagem em física, bem como aprimorar a formação de professores.
A Física, portanto, deve ser apresentada como um elemento básico para a compreensão
do mundo atual, para o entendimento de concepções do mundo físico que existiram ao longo
da história e para a satisfação cultural do cidadão atual. Assim também deve ocorrer na física
escolar, uma reavaliação dos conteúdos a serem tratados ao longo do Ensino Médio (EM) para
que o novo e o antigo façam parte de uma estrutura que possibilite ao aluno compreender os
conceitos e os processos da Física (CARVALHO, 1986). Nesse contexto, a incorporação da
Física Moderna e Contemporânea se mostra urgente. E também, justifica a relevância de usar a
Teoria da Relatividade Restrita (TRR), como bem examina Ostermann e Moreira (2000).
A nossa problemática vai ao encontro do que prega Guerra et al. (2007) quando dizem
que
(...) no que tange ao ensino de física moderna, o cenário nacional não sofreu mudanças
significativas após a publicação dos PCNs. O tema continua excluído da maioria dos
exames de vestibulares nacionais. Apesar desse[sic] não ser o elemento norteador do
ensino médio, o privilégio atribuído à física clássica e ao formalismo matemático a
ela inerente por parte desses exames força a resistência de muitos educadores em
ampliar a abordagem da física para além do século XIX. (grifo nosso)

O professor deve ter domínio dos conteúdos e ferramentas necessárias para trabalhar em
sala de aula. Para implementação da TRR no EM, é necessário que o professor possua os
requisitos/ferramentas para tal, pois como afirma Moreira (2008) “um professor que não
domina o conteúdo ou que não tem habilidades para transmiti-lo, sem dúvida, não terá
condições de oferecer um bom ensino”. Assim, torna-se evidente a importância da formação
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profissional, do domínio dos conteúdos e do bom uso das ferramentas necessárias para
transmitir/mediar os conhecimentos para os alunos.
Os mapas conceituais aparecem como essa importante ferramenta na organização do
conteúdo e para avaliação da aprendizagem dos estudantes. Permitem ter uma visão geral dos
conceitos mais importantes e como eles se relacionam, assim como, a necessidade de fazer
transposição didática corretamente, tendo em vista que o conteúdo de física escolhido para esse
trabalho aparece muito pouco ou quase nada no nível médio. Nesse cenário, deve adequar o
material utilizado em nível superior para uma linguagem e formato acessível para os estudantes
de nível médio com a finalidade de promover uma aprendizagem significativa.
É nessa perspectiva que a abordagem do conceito de movimento, por um viés
contemporâneo, utilizando a teoria de Einstein, pode ser uma significativa estratégia didática
se na composição da sua prática for incorporado o uso dos mapas conceituais, podendo também
contribuir para a formação de um espírito crítico, fazendo com que o conhecimento científico
seja desmistificado, tornando-o acessível. Moreira e Masini (2006) ressaltam a importância dos
conhecimentos prévios dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, sendo amparado
pela teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, cujo modelo de aprendizagem representa
uma adequação e interação dos conteúdos com os conhecimentos prévios, subsunçores,
presentes na estrutura cognitiva dos alunos.
Para tanto, o trabalho se divide nas seguintes etapas: uma discussão sobre modelos
pedagógicos e a teoria de aprendizagem-significativa (BECKER, 2001; OLIVEIRA, 2010;
MAIA et al., 2008), buscando uma maior compreensão da pedagogia relacional (BECKER,
2001), e uma justificativa da utilização da teoria de aprendizagem significativa de Ausubel,
seguido de uma argumentação sobre transposição didática à luz de Chevallard, explanando, na
sequência, sobre a relevância dos mapas conceituais e sua utilização para implementação da
TRR no EM.
Em seguida, faz-se uma discussão acerca do movimento, iluminada pela Física
Moderna, utilizando a TRR, e como essa teoria pode ser utilizada no ensino médio. A ideia
busca sensibilização para aplicação ‘imediata’ de ferramentas e teorias reconhecidas para a
melhoria da formação de professores, e, como consequência, uma aprendizagem significativa
dos temas de Física, além de uma mudança na visão dos alunos referente a essa disciplina.
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1. ENSINO-APRENDIZAGEM

Uma ação transformadora exige dos que atuam em certo campo social outra ação criticoreflexiva sobre esta. Trataremos aqui do professor, entendendo que é necessário que ele se
disponha a uma avaliação qualitativa da sua prática de ensino, com finalidade de reconhecer a
sua atuação naquilo que se pretende mudar.
A relação ensino/aprendizagem escolar presente nas salas de aula pode ser representada
de três diferentes formas. Segundo Fernando Becker, esses modelos pedagógicos estão
relacionados com modelos epistemológicos que juntos explicam os pressupostos pelos quais os
professores atuam. Iremos apresentar aqui as três formas propostas por Becker, são elas:
Pedagogia Diretiva, Pedagogia Não-Diretiva e Pedagogia Relacional.

1.1 PEDAGOGIA DIRETIVA

A Pedagogia diretiva é conhecida como pedagogia tradicional, ou ainda, como
pedagogia convencional, escola tradicional, “pedagogia da essência” ou pedagogia conteudista.
Esta é uma pedagogia centrada no professor. É ele que possui o conhecimento e o transmite
para seus alunos. Pode-se observar algo parecido em algumas salas de aula que se apresentam
da seguinte forma: O professor chega na sala, as carteiras estão enfileiradas e afastadas o
suficiente para dificultar conversas paralelas entre os alunos. Espera que os alunos façam
silêncio para começar a aula. Caso isso não ocorra, o professor chamar um e outro até que todos
estejam prestando atenção nele e, só então, começa a passar o conteúdo.
Becker afirma que, neste método, o professor jamais aprenderá com o aluno e o aluno
jamais ensinará ao professor, pois, na Pedagogia diretiva o conhecimento é um produto que
pertence ao professor. Assim, o professor fala e o aluno escuta. O professor dita e o aluno copia.
O professor decide e o aluno executa. O professor ensina e o aluno aprende. Não acontece nada
inesperado, pois o professor possui o controle da situação e qualquer alteração proposta pelo
aluno é imediatamente ignorada, já que o detentor do conhecimento é o professor e ele sabe
qual a melhor forma de passá-lo.
Um questionamento recorrente sobre esse método é entender quais os motivos que
levam o professor a agir assim. A resposta pode ser simples: ele age assim porque aprendeu que
é assim que se ensina. Mas, acima de tudo, acredita na transmissão do conhecimento. Porém,
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tomar o aluno como passivo nesse processo, e que o professor transmite o seu saber, é acreditar
que seu aluno é uma “tábula rasa”, situação que Piaget apresentou em seus textos. Paulo Freire,
que criticou ardorosamente esse método, propunha em seu livro Pedagogia do oprimido uma
modificação ou substituição do método, considerando que o aluno tinha sua fala negada, não
podia se expressar e nada acrescentava ao grupo.
O professor que possui aquela prática, fundamenta-se em uma epistemologia na qual o
sujeito é totalmente determinado pelo mundo, pelo objeto ou pelo meio físico ou social. Essa
epistemologia é representada da seguinte forma:
𝑆 ←𝑂
Becker (2001) propõe essa representação simbólica entre o homem e o mundo, onde S
corresponde ao sujeito e O ao objeto. Na relação professor e aluno, o professor representa o
mundo dos objetos em que somente ele é o detentor do conhecimento. Cabendo ao aluno
permanecer quieto, em silêncio e repetir, seja escrevendo ou lendo, até adquirir o conhecimento
transmitido pelo professor. Traduzindo o modelo epistemológico em modelo pedagógico,
temos:
𝐴 ←𝑃
O professor P ensina e o aluno A aprende. Nada de novo acontece na sala. Nessa
configuração, o professor jamais irá aprender com o aluno e o aluno jamais ensinará ao
professor. Assim, caracterizando-se como um modelo de pura reprodução de ideologias e
repetições.
Nas aulas de Física, para o Ensino Médio, o que se vê é o professor fazendo uso de
fórmulas sem relacioná-las significativamente com as teorias físicas e os alunos copiando e
reproduzindo o que lhes é dito sem compreender o real significado das fórmulas e, por
consequência, das teorias. Na maioria das vezes, tal método garante notas suficientes para
aprovação e nada mais. Quando solicitado o conteúdo já trabalhado, os alunos mal conseguem
se lembrar. Em Física, apenas o professor falando não gera um aprendizado substantivo e dito
significativo. Um exemplo de abordagem significativa por meio de fórmulas seria ao apresentar
a famosa fórmula E=mc² ressaltar os conceitos de energia, massa e velocidade relacionando-as,
culminando em uma discussão sobre a formulação da teoria representada por essa fórmula.
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1.2 PEDAGOGIA NÃO-DIRETIVA

A pedagogia não-diretiva é também conhecida como apriorista ou inatista, e ainda,
humanista. Esta é uma pedagogia centrada no aluno, em que ele já nasce com o conhecimento
em sua bagagem hereditária. Entende-se a aprendizagem como dom ou talento. Nesse modelo,
o professor é um facilitador da aprendizagem ou apenas um auxiliar do aluno, uma vez que este
já traz consigo um saber a priori que precisa, apenas, trazer à consciência. O professor pode
dar as condições, mas quem aprende é o aluno exclusivamente por si mesmo.
Segundo Becker, o professor deve interferir o mínimo possível. Qualquer ação que o
aluno decida fazer será considerada boa e instrutiva. É o regime do laissez-faire, uma proposta
que vem da “teoria centrada no paciente” trabalhada por Carl Rogers, que significa “deixar
fazer”, onde o aluno encontrará seu caminho. Como consequência, este modelo não é fácil de
detectar, pois está mais nas concepções do que na prática em sala de aula, já que o professor
nesta condição atua passivamente na construção do saber do aluno.
Um questionamento contra esse modelo é conceber que entre os seres humanos alguns
são dotados de saber inato e outro desprovido, ou seja, “deficitário”. Os alunos que possuem tal
deficiência são deixados ao longo do caminho, pois a não-aprendizagem é considerada um
déficit herdado, justificada pelas condições socioeconômicas e culturais desfavoráveis,
consideradas insuperáveis. Becker ratifica que o professor é despojado de sua função,
“sucateado”; o aluno guindado a um status que ele não tem e nem poderia sustentar e sua
aprendizagem explicada como déficit herdado, por tanto impossível de ser superado. Neste
contexto, pode-se conceber, então, este modelo como uma condição pragmático-determinista.
A epistemologia que fundamenta esta postura pedagógica é a apriorista e pode ser
representada da seguinte forma:
𝑆 →𝑂
Becker (2001) propõe esta representação simbólica entre o homem e o mundo, onde S
corresponde ao sujeito e O ao objeto. Na relação professor e aluno, o professor (O) é passivo e
somente o aluno (S) é responsável pela produção do saber, cabendo ao aluno produzir o próprio
conhecimento, sem ação direta do professor.
Traduzindo o modelo epistemológico em modelo pedagógico, temos:
𝐴 →𝑃
Nesta representação pedagógica, o aluno (A), pelas suas condições prévias, determina a
ação do professor (P). Ensino e aprendizagem não conseguem se relacionar neste modelo, pois
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a aprendizagem se faz autossuficiente e o ensino é proibido de interferir, trazendo prejuízos
para ambos, tornando este modelo fadado ao fracasso.
Em algumas aulas experimentais, os alunos são convidados a descobrir como as teorias
estão presentes nos fenômenos. Geralmente, são utilizados roteiros para realização destas
atividades, mas também podem ser feitas atividades em que são determinados apenas o tema,
deixando os estudantes livres para testar, experimentar e fazer descobertas. Entretanto, esses
tipos de aula são ineficientes, pois a maioria dos alunos não estão acostumados ou não são
estimulados, tornando a abordagem não-diretiva ineficaz para o ensino de Física atual.

1.3 PEDAGOGIA RELACIONAL

A pedagogia relacional, como sugere o nome, é centrada na relação. Não é centrada nem
no professor, como na pedagogia diretiva, tão pouco no aluno, como na pedagogia não-diretiva,
pois o que se propicia neste modelo são as relações dentro da sala de aula. O processo de
construção do saber novo dar-se-á pela exposição sistemática do conteúdo, cognitivamente
interessante; em seguida, esgota-o por questionamentos pertinentes ao tópico (problematização)
provocando no aluno a conscientização sobre o saber apresentado (assimilação). Esse
comportamento, mediado pelo professor, conduz o aluno à construção de habilidades e
competências e a novos saberes e fazeres (acomodação).
Oliveira (2010) cria uma discussão em que é possível perceber a atuação professor/aluno
no modelo relacional em confronto com os modelos diretivo e não-diretivo. No processo de
aprendizagem relacional, o professor além de ensinar, precisa aprender o que seu aluno
desenvolveu até o momento, o que contraria a proposta diretiva, em que o professor não precisa
considerar conhecimento algum que parte do aluno. O aluno, no modelo relacional, precisa
aprender o que o professor tem a ensinar, diferente do modelo não-diretivo, onde o aluno possui
total autonomia no seu processo de aprendizagem.
O professor acredita que seu aluno é capaz de aprender sempre. Nesse aspecto, a ação
do professor é transformadora, buscando sempre a concretização da aprendizagem de modo
significativo para seu aluno. O aluno será desafiado a refletir sobre o conteúdo e,
complementarmente, sobre a estrutura do seu conhecimento. O professor tem todo um saber
construído, sobretudo, numa determinada direção do saber formalizado (área de conhecimento
específica). Mas este professor concebe seu aluno como tendo uma história de conhecimento já
percorrida. Ele e seus alunos avançam no tempo. As relações de sala de aula de monótonas e
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rígidas para fluidas. O professor, além de ensinar, passa a aprender; e o aluno, além de aprender,
passa a ensinar. Becker ainda afirma que, neste modelo, o professor construirá dia a dia a sua
docência, dinamizando o processo de ensino-aprendizagem; e os alunos a sua discência,
aprendendo e ensinando coisas novas aos seus colegas e ao professor.
Pode-se perceber, ainda, neste modelo, que a capacidade de aprender ou gerar condições
para aprendizagem de novo conhecimento é otimizado. Essa capacidade construída dar-se-á por
apropriação crítica da realidade física e/ou social do meio e da construção constante de mais e
novos conhecimentos. Essa epistemologia é representada da seguinte forma:
𝑆 ↔𝑂
em que o conhecimento é a conjunção de seu conteúdo (dado pelo objeto) com a sua forma
(dada pelo sujeito). Becker (2001) propõe esta representação simbólica pela interação entre o
sujeito e o mundo, onde S corresponde ao sujeito e O ao objeto. Traduzindo o modelo
epistemológico em modelo pedagógico, temos:
𝐴 ↔𝑃
Nesta representação pedagógica, o aluno (A) interage com o professor (P) numa relação
horizontal, em que cada um possui coisas para aprender e ensinar. A tendência, nesta sala de
aula, é ultrapassar o dogmatismo do conteúdo e superar a figura autoritária do professor que
representa a disciplina “policialesca”. E também fugir de um regime de anomia (ausência de
regras e leis), do lassez-faire.
Para Becker (2001), o objetivo do modelo é construir o mundo que se quer e não
reproduzir/repetir o mundo que já foi construído ou herdado de seus antepassados. O resultado
dessa pedagogia é a construção e a descoberta do novo. Não cabe aqui a reprodução do passado
pelo passado, mas refletir sobre o passado visando o seu futuro, já que o futuro tem origem no
passado.
Um dos maiores défices encontrados nos estudantes nas aulas de Física é o de conceitos
base para os tópicos abordados em sala. O professor precisa interagir e conhecer seus alunos
para traçar estratégias de compensação do problema. Caso o professor ignore o que os alunos
já sabem ou ainda não sabem dificilmente conseguirá provocar uma aprendizagem significativa.
De modo geral, a educação está vinculada aos indivíduos e atrelada à racionalidade
científica de maneira estritamente racional. Nas escolas, observa-se os padrões e métodos
utilizados, por exemplo, através dos currículos, na forma de avaliar e nos prazos. Muitas vezes,
o não estímulo ao pensamento crítico/reflexivo dos alunos e a compreensão de que o
conhecimento que irão construir deve possuir uma implicação nas suas vidas, uma utilização
social debilita a eficiência de um método.
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Com isso, a pedagogia relacional contempla grande parte das necessidades do processo
de ensino-aprendizagem que visa à construção de habilidades e competências e a formação de
novos saberes e fazeres de modo significativo para o indivíduo.
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2. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

A finalidade da aprendizagem significativa é a aquisição de novos significados,
e estes, por sua vez, são produtos da aprendizagem significativa. Esta, por sua
vez, pode ser representada, de forma geral, pela ideia de que um novo
conhecimento, ao ser aprendido, é relacionado de forma não arbitrária e não
literal a aspectos relevantes que o aprendiz já possui em sua estrutura cognitiva.
(AUSUBEL et al., 1980, p. 34)

2.1 CONTEXTO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

O campo educacional, atualmente, é considerado um universo próprio contendo
necessidades e princípios específicos que proporcionam a forma adequada de atuação dos
profissionais de ensino para o desenvolvimento de habilidades e competências nos estudantes.
Mesmo que os PCNs indiquem esse modelo de atuação ainda é possível observar
divergências na maioria das salas de aula, comprometendo a aprendizagem dos alunos. Tal
ocorrência tem sido contínua, uma vez que a pedagogia seguida na maioria dos casos pelos
professores e escolas é a pedagogia diretiva, que exclui, incoerentemente, o estudante de
qualquer interferência no processo de ensino-aprendizagem deixando toda a responsabilidade
para o professor.
Sendo assim, o caráter dinâmico da pedagogia relacional, inerente ao processo de
ensino-aprendizagem, que é a base da aprendizagem significativa, não é contemplado na
metodologia usual da pedagogia diretiva. Nas salas de aula, o professor e alunos não
compartilham tarefas e nem conteúdos o que impede a interação entre eles de forma
significativa.
Há uma tendência para a modificação da pedagogia adotada nas salas de aula para o
construtivismo, em que a base é a pedagogia relacional. Entretanto, essa implementação, na
maioria das vezes, comete equívocos nesse modelo pedagógico, tornando essa experiência nãodiretiva, em que o aluno ‘aprende’ exclusivamente por si mesmo.
Para que a aprendizagem seja significativa um conhecimento novo deve ser relacionado
com um conhecimento presente na estrutura cognitiva do aluno, cuja importância o psicólogo
educacional David Ausubel, que desenvolveu a Teoria da Aprendizagem Significativa, já
sinalizava em seus trabalhos sobre processo de ensino. Segundo ele:
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Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só princípio, diria o
seguinte: o fator isolado mais importante influenciando a aprendizagem é aquilo que
o aprendiz já sabe. Descubra isso e ensine-o de acordo. (AUSUBEL et al., 1978)

Com isso, Ausubel discute a necessidade de interação entre professor e aluno pedagogia relacional -, isto é, neste modelo, o professor precisa conhecer seus alunos e
identificar o que eles já sabem para relacionar o conteúdo a ser ensinado com o que já está
fixado na estrutura cognitiva deles, significando o processo de ensino. O aluno precisa estar
disponível a relacionar de forma substantiva o conhecimento que ele possui com o
conhecimento potencialmente significativo do material a ser aprendido.

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E AUSUBEL

De acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, a aprendizagem
significativa é dada quando o conteúdo novo conseguir significado para o aluno como resultado
da interação desse conteúdo com a sua estrutura cognitiva, e sendo por ela assimilada,
provocando, com isso, organização, diferenciação e formação de conexões com outros
conteúdos, podendo ser solicitada se necessário.
Essa estrutura é amparada pelo cognitivismo, que procura caracterizar o que ocorre
quando o indivíduo se situa e organiza seu mundo. A partir disso, Moreira (1983) comenta que
na teoria cognitiva o indivíduo preocupa-se com o processo de compreensão, transformação,
armazenamento e uso da informação envolvida na cognição.
Ausubel (2003) estabelece três condições necessárias para estruturação organizacional
da construção de significados. A primeira delas se refere ao material didático que deve ter seu
conteúdo estruturado de maneira lógica, seus tópicos devem estar organizados em uma
sequência que permita que o aluno seja capaz de relacioná-los com seus conhecimentos prévios.
A presença na estrutura cognitiva do aluno de conteúdos organizados e relacionáveis com o
conteúdo potencialmente significativo é a segunda condição estabelecida para esta
aprendizagem, já que a interação entre o conhecimento prévio e o conhecimento novo é
indispensável na concepção da aprendizagem significativa de Ausubel. Na terceira condição é
essencial que o aluno apresente vontade e disposição para concatenar o novo conhecimento
com o anterior. Desse modo, o conhecimento adquirido será integrado à sua estrutura cognitiva
ampliando o hall de conhecimentos prévios.
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A título de operação metodológica, quando Ausubel fala ‘aquilo que o aprendiz já sabe’
ele considera aprendiz aquele indivíduo que está aprendendo algo, no sentido geral da palavra.
E o que ele já sabe, está se referindo à estrutura cognitiva deste indivíduo, ou, ao conteúdo total
e organizado presentes nele, ou ainda, ao conhecimento de um determinado assunto em uma
área de conhecimento particular.
A partir dessa teoria de aprendizagem e de acordo com os requisitos para a ocorrência
da aprendizagem significativa, Ausubel denominou ‘aquilo que o aprendiz já sabe’ como
“subsunçores”:
O “subsunçor” é, portanto, um conceito, uma idéia, uma proposição já existente na
estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de modo
que ela adquira, assim, significado para o indivíduo (i.e., que ele tenha condições de
atribuir significados a essa informação). (MOREIRA, 1983, p. 20)

Desse modo, os subsunçores são estruturas que permitem a interação de novos
conhecimentos com o intelecto do indivíduo, além de organizadores e sistematizadores de toda
informação armazenada do sujeito. Assim, os subsunçores são os conhecimentos prévios, que
pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição,
especificadamente relevante e já significativos, evidenciados pelo aprendiz, que atuarão como
conceitos iniciais generalizados para estruturação dos novos conhecimentos, servindo de apoio
para a nova informação por conter conceitos importantes pré-existentes na estrutura cognitiva
que irão interagir promovendo sua ancoragem.
Com base nisso, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancorase nos subsunçores. Ou seja, as novas ideias, conceitos e proposições são aprendidos de forma
significativa se as ideias, conceitos e proposições preexistentes na estrutura cognitiva estejam
disponíveis e funcionem como ponto de ancoragem. Nesse processo ocorre a modificação dos
conhecimentos na estrutura cognitiva por influência do novo conhecimento, caracterizando um
processo de interação “(...) através do qual conceitos mais relevantes e inclusivos interagem
com o novo material servindo de ancoradouro, incorporando-o e assimilando-o, porém, ao
mesmo tempo, configurando-se em função dessa ancoragem.” (MOREIRA, 1983, p. 21). Desse
modo, a aprendizagem significativa se dá por interação, e não por simples associação,
promovendo a integração da nova informação com a estrutura cognitiva de maneira não
arbitrária e não literal, segundo Moreira (1983, p. 21) “contribuindo para diferenciação,
elaboração e estabilidade dos subsunçores preexistentes e, consequentemente, da própria
estrutura cognitiva”.
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Algumas vezes os subsunçores do aprendiz não são suficientemente estáveis e
diferenciáveis para ancorar adequadamente um novo conceito, isto é, não é possível promover
uma aprendizagem significativa por inexistirem subsunçores capazes de interagir com a nova
informação. Nessas circunstâncias, ocorre o que Ausubel chama de Aprendizagem Mecânica
(ou automática). Nesse tipo de aprendizagem, diferentemente da aprendizagem dita
significativa, a nova informação não interage com aquela preexistente na estrutura cognitiva e
quase não contribui para sua elaboração e diferenciação, sendo armazenada de maneira
arbitrária e literal.
Para que o material a ser aprendido forneça condições à ocorrência da aprendizagem
significativa é necessário que ele seja relacionável, ou incorporável à estrutura cognitiva do
aprendiz. Ao material que contemple tal condição Ausubel o chama de potencialmente
significativo, por ser um requisito fundamental para ancoragem desse conteúdo. Ausubel afirma
que a condição para que o material seja significativo deve seguir duas condições ou dois fatores
principais: a natureza do material em si e a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz. Quanto
a natureza do material, ele deve ser na sua essência logicamente significativo ou ter significativo
logico, isto é, que possa ser relacionado, de forma substantiva e não arbitrária, a ideias
relevantes presentes no domínio da capacidade humano de aprender. Quanto a natureza da
estrutura cognitiva do aprendiz, ela deve conter subsunçores específicos que possa ser
relacionável com o novo material. Desse modo, o significado lógico depende, apenas, da
natureza do material. Conjuntamente, é imprescindível que esteja disponível, na estrutura
cognitiva do aprendiz, o conteúdo relevante adequado. E esses dois fatores, juntos, determinam
se o material é potencialmente significativo para um aprendiz em particular.
Quando ocorrer a interação de forma não arbitrária e não literal do conteúdo
potencialmente significativo com a estrutura cognitiva do aprendiz, Ausubel diz que se obteve
significado psicológico. Esta interação é uma experiência inteiramente idiossincrática, ou seja,
pessoal e intransferível. De acordo com a teoria, não importa a maneira que o material é
apresentado ao aprendiz se ele não dispõe do necessário conteúdo ideacional, isto é, de
subsunçores específicos relacionáveis com o novo conteúdo. Mesmo que o aprendiz possua os
conhecimentos prévios e relacionáveis, se ele não tiver interesse na nova informação,
potencialmente significativa, poderá apenas memorizá-la tornando o processo de aprendizagem
em mecânico e automático. Em contrapartida, independentemente da disposição de aprender da
pessoa, se o material a ser aprendido não for potencialmente significativo – relacionável com a
estrutura cognitiva do aprendiz – o processo de aprendizagem não será, também, significativo.
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Neste ínterim, em que já se conhece os fatores que estabelecem a aprendizagem
significativa, é indispensável esclarecer de onde vem o seu principal produto, os subsunçores.
Os subsunçores, conceitos relacionáveis com novo conhecimento, presentes na estrutura
cognitiva de crianças em idade escolar e adultos, são derivados de experiências obtidas na
infância por descoberta ou recepção.
Os primeiros subsunçores são adquiridos por formação de conceitos, o que possibilita a
assimilação de novos conteúdos. Após a formação de significados iniciais, as novas
informações aprendidas de forma substantiva e significativa fornecem significados adicionais
aos conceitos anteriormente adquiridos, integrando a sua estrutura cognitiva e modificando seus
subsunçores. Em crianças pequenas, os conhecimentos relacionáveis são obtidos por formação
de conceitos, que é um tipo de aprendizagem por descoberta, que tem base em geração e
testagem de hipóteses, bem como generalizações de conceitos. Com o acúmulo desses
conhecimentos, a aquisição de novos conceitos se dará por diferenciação e assimilação com o
conhecimento preexistente na criança. Ao passo que o indivíduo cresce, os conceitos e
proposições são apresentados a ele de forma verbal com ausência de material empíricoconcreto, isso significa que a aprendizagem de novos conceitos se dará por recepção, caso o
aprendiz ainda não possua subsunçores necessários para aprendizagem significativa de
determinado conteúdo.
A aprendizagem por descoberta e por recepção são classificadas como aprendizagens
mecânicas por não existir subsunçores relacionáveis com o conhecimento a ser aprendido.
Entretanto, mesmo não sendo significativa, a aprendizagem mecânica é sempre necessária
quando o aprendiz pretende adquirir um conhecimento de uma área completamente nova para
ele. Para esse processo, Ausubel propõe o uso de organizadores prévios, materiais
introdutórios, apresentados antes do próprio material a ser aprendido, porém em um nível mais
alto de abstração, generalidade e inclusividade do que esse material. Segundo o autor, “a
principal função do organizador prévio é a de servir de ponte entre o que aprendiz já sabe e o
que ele precisa saber para que possa aprender significativamente a tarefa com que se depara”
(AUSUBEL, 1978, p. 171), isto é, os organizadores prévios, pontes cognitivas, servem de
facilitadores da aprendizagem significativa na medida em que desenvolvem conceitos
subsunçores, no aprendiz, relacionáveis com o conhecimento novo.
O resultado da aprendizagem significativa é a aquisição de significados. Essa aquisição
se dá quando o significado para o indivíduo – significado psicológico – é conquistado pela
conversão, de maneira substantiva e não arbitrária, do significado potencial – significado lógico
– do material de aprendizagem em conhecimento idiossincrático e diferenciado por ter sido
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relacionado e interagido com conceitos relevantes presentes na estrutura cognitiva do indivíduo.
Para tornar mais preciso e claro esse processo de organização e aquisição de significados
Ausubel sugere o uso da “teoria da assimilação”. De acordo com essa teoria, o resultado da
interação entre o novo conhecimento e a estrutura cognitiva é a assimilação de novos e antigos
significados incrementando a diferenciação dessa estrutura.
A teoria ou princípio da assimilação pode ser representada de forma esquemática
(MOREIRA, 1983, p. 37) da seguinte forma:
Nova informação
potencialmente
significativa

Relacionada
e assimilada
por

Conceito subsunçor
existente na
estrutura cognitiva

Produto
interacional

A

A’a’

a

Esse processo acontece quando um conceito novo a, potencialmente significativo, é
assimilado por um subsunçor A, já fixado na estrutura cognitiva, como um exemplo, extensão,
elaboração ou qualificação do mesmo. É importante ressaltar que tanto a nova informação a
quanto o conceito subsunçor A, após interagirem e se relacionarem, são modificados por essa
interação. Os produtos dessa interação, a’ e A’, são coparticipantes de uma nova unidade ou
complexo ideacional A’a’. Com isso, o real produto da interação ou processo de assimilação
que caracteriza a aprendizagem significativa é, além da obtenção do novo significado a’, a
modificação da ideia-âncora, subsunçor, formando o significado composto A’a’.
Ausubel sugere que o produto interacional A’a’ durante um período de tempo variável
é dissociável em A’ e a’, com finalidade de facilitar a retenção de a’. Ou seja, durante um certo
período de tempo, as novas informações recentemente assimiladas permanecem dissociáveis de
seus subsunçores e reproduzíveis como entidades individuais.
A’a’

A’ + a’

Entretanto, após a aprendizagem significativa de nova informação inicia o processo
chamado de assimilação obliteradora. Nesse estágio, as novas informações tornam-se menos
dissociáveis de suas ideias-âncora até que não seja possível acessá-las separadamente, isto é, o
produto interacional A’a’ reduz-se a apenas A’. A assimilação obliteradora é a continuação
natural do processo de assimilação, mas não significa que o subsunçor retorne a sua forma
anterior, após a interação com a nova informação, nesse processo, o subsunçor A’ é modificado.
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De forma mais geral, o processo de assimilação pode ser representado de forma
esquemática (MOREIRA, 1983, p. 40) da seguinte forma:
resulta
a interação com A

dissocia-se
A’a’

reduz-se a
A’+a’

A’

assimilação
fase de retenção

assimilação obliteradora (esquecimento)
resíduo (subsunçor modificado)

Ausubel chama a atenção para o fato de que, na aprendizagem significativa, o novo
conhecimento a poderá nuca ser lembrado exatamente da forma que lhe foi apresentado, pois
no processo de assimilação ele foi modificado para a’. Dito isso, práticas de avaliação que
esperam a repetição exata das informações aprendidas são inadequadas para essa teoria.
A organização de informações na estrutura cognitiva é realizada de forma hierárquica
levando em consideração o nível de abstração, generalidade e inclusividade de ideias. Os novos
significados seguem uma subordinação à estrutura cognitiva, a essa relação de subordinação
Ausubel chama de ‘subsunção’, isto é, a subsunção é o processo onde os conceitos e
proposições potencialmente significativos interagem com ideias mais gerais e inclusivas já
existentes na estrutura cognitiva. Esse tipo de aprendizagem é chamado de aprendizagem
subordinada.
Existem dois tipos de aprendizagem subordinada: derivativa e correlativa. A
aprendizagem subordinada derivativa é aquela que ocorre quando o conteúdo aprendido é
considerado como um exemplo especifico de um conceito mais geral previamente aprendido,
em outras palavras, o novo conhecimento está implícito ou é diretamente derivável de um
conceito ou proposição mais inclusiva já existente na estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1978).
Já na aprendizagem subordinada correlativa a nova informação é aprendida como uma
extensão, elaboração, modificação ou qualificação de conceitos ou proposições previamente
aprendidas, porém, seu significado não está implícito e não pode ser representado pelos
subsunçores aos quais está ancorado (MOREIRA, 1983). Na aprendizagem subordinada
derivativa os atributos do conceito subsunçor A não mudam, enquanto que na correlativa, seus
atributos podem ser modificados ou estendidos no processo de subsunção.
Diferente da aprendizagem subordinada, a aprendizagem superordenada é quando
ocorre interação de um conceito ou proposição a, mais geral e inclusivo, com conceitos A1, A2,
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A3 já estabelecidos na estrutura cognitiva. A informação a assimilará esses conceitos gerando
um subsunçor A’ mais geral, inclusivo e genérico. A aquisição de significados superordenados,
geralmente, ocorre por processo de raciocínio indutivo ou síntese de ideias. É importante
ressaltar que na estrutura cognitiva ocorrem processos dinâmicos que podem proporcionar
aprendizagem subordinada e superordenada, ou seja, ao mesmo tempo que o indivíduo aprende
de forma subordinada pode estar fazendo superordenação.
Existem ainda conteúdos potencialmente significativos que não se relacionam nem por
subordinação nem por superordenação. A nova informação não se relacionada com um aspecto
especifico da estrutura cognitiva, como na subordinada e na superordenada, e sim com essa
estrutura como um todo, de uma maneira geral. Segundo Ausubel, esses conhecimentos são
considerados potencialmente significativos por consistirem em combinações sensíveis de ideias
preexistentes que podem ser relacionadas, de modo substantivo e não arbitrário, a um contexto
de conteúdos na estrutura cognitiva em razão de uma congruência geral a esse conteúdo. Nesse
tipo de aprendizagem as novas informações são menos relacionáveis e menos capazes de se
ancorar que as subordinadas e superordenadas, ainda assim, elas podem atingir o mesmo grau
de estabilidade destas.
De acordo com a teoria de Ausubel, durante a aprendizagem significativa podem ocorrer
dois processos, o primeiro é a diferenciação progressiva (mais relacionada com a aprendizagem
subordinada) e o segundo é a reconciliação integrativa (com as aprendizagens superordenada e
combinatória). A diferenciação progressiva é quando uma nova informação é aprendida por um
processo de interação e ancoragem a um conceito subsunçor e este subsunçor sofre elaboração
e modificação adquirindo novos significados, ocorrendo uma ou mais vezes sendo
progressivamente diferenciado. Já a reconciliação integrativa é quando conceitos já existentes
na estrutura cognitiva são reconhecidos como relacionáveis, as novas informações são
incorporadas a estrutura e os conceitos preexistentes podem se reorganizar e adquirir novos
significados.
É importante ressaltar que no processo de aquisição de significados, na aprendizagem
significativa, podem

ocorrer, concomitantemente, diferenciação progressiva quanto

reconciliação integrativa, já que esse processo pode ser ora subordinado, ora superordenado, ou
combinatório. Para Ausubel o desenvolvimento cognitivo se dá por um processo dinâmico no
qual novos e velhos conceitos, ou significados, interagem constantemente resultando numa
estrutura cognitiva cada vez mais diferenciada, em que os conceitos mais gerais e abrangentes
ocupam o topo da estrutura e seguem progressivamente a conceitos menos inclusivos e
exemplos específicos.
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2.3 A TEORIA DE AUSUBEL: UM CAMINHO PARA MELHORIA DO ENSINO DE
FÍSICA

A importância de promover uma aprendizagem significativa nos estudantes é notória,
tendo em vista tudo que foi explanado anteriormente. As aulas teóricas, algumas vezes, são
ministradas aquém de sua potência e acabam sendo meramente demonstrativas, reproduzindo
o que está nos livros didáticos sem nenhum acréscimo tornando-se ineficiente para a
aprendizagem significativa do tema em destaque. Nesse cenário, os estudantes sentem-se
desestimulados a estudar e sem vontade de prestar atenção na aula.
Perante o contexto da aprendizagem significativa, o ensino deve ser visto como uma
troca de significados entre o professor e estudantes sobre um determinado conhecimento até
que compartilhem significados comum para ambos. Essa troca de significados permite que o
conteúdo a ser ensinado ou, simplesmente, o tópico de uma disciplina específica, seja
incorporado à estrutura cognitiva do estudante de forma substantiva e significativa.
Como ressalva Moreira (1983): “a teoria de Ausubel trata da aprendizagem cognitiva e
de como ela pode ser facilitada sem recorrer a cursos tecnológicos, métodos de descoberta ou
sofisticadas técnicas de ensino”. Essa teoria, assim como foi dito, oferece um sistema capaz de
contribuir para a melhoria do ensino de Física, sem implicar em utilização de aparatos,
ferramentas, recursos ou condições complementares aos já existentes na grande maioria das
escolas, podendo ser implementada em qualquer modelo de sala de aula, pois tem como
requisito base o conhecimento prévio de cada estudante. Com isso, para obter resultados
satisfatórios e consistentes é imprescindível a identificação dos conceitos básicos da matéria de
ensino e como elas estão estruturadas na mente do estudante.
Apostar em novas didáticas não significa atrair o interesse dos estudantes apenas por
apresentar novidades. Deve utilizar uma nova metodologia como ferramenta capaz de promover
um conhecimento mais próximo do contexto e da realidade de cada um dos estudantes. Além
disso, o uso da interdisciplinaridade e contextualização, por interagir com mais subsunçores
que os tópicos específicos, pode ser um facilitador de um conhecimento mais aprofundado
quando relacionado com a estrutura cognitiva, promovendo assim o interesse e uma atitude
proativa do estudante ao ser confrontado com conhecimento científico. Por exemplo, o uso de
um recorte de vídeo ou filme como modelo de evolução temporal de um determinado fenômeno,
possibilitando a percepção visual de grandezas físicas abstratas ou não, assim como, trazendo
a possibilidade de abordagens do mesmo tema por áreas afins.
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3. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

Toda produção realizada pela comunidade científica (pesquisadores, especialistas, etc.)
é passível de incorporação ao contexto educacional em qualquer nível de escolaridade. Para
ensinar algo que pertence ao campo científico, dois fatores são essenciais: avaliar os
conhecimentos prévios relacionados aos aprendizes de determinada faixa de escolaridade para
o conteúdo em particular e adaptar o material científico a fim de torná-lo potencialmente
significativo. A forma de abordagem, os recursos utilizados, as competências e o tratamento do
material científico escolhido determinam o modo segundo aquela adaptação é feita. A
transposição didática ocorre durante o processo de diferenciação e transformação de objetos de
conhecimento em objetos de ensino e aprendizagem.
A transposição didática em conjunto com a interdisciplinaridade e a contextualização
são os pilares para este processo complexo de adaptação. A diferenciação entre o conhecimento
cientifico e o conhecimento a ser ensinado ou escolar, que são de natureza e funções distintas,
nem sempre aparece clara na estrutura cognitiva durante o processo de aprendizagem, sendo
urgente repensar os mecanismos utilizados e considerar os interesses dos participantes desse
processo (professor e aluno). A interdisciplinaridade e a contextualização são os dois
mecanismos/recursos mais importantes nesse processo, juntos eles ajudam na escolha do
tratamento a ser dado ao conteúdo e nas decisões didáticas e metodológicas do professor.

3.1 INTERDISCIPLINARIDADE

A interdisciplinaridade é uma das práticas mais eficazes para alcançar uma boa
organização escolar. Sua função é estabelecer uma intercomunicação entre as disciplinas por
meio da valorização e enriquecimento das relações entre elas, com a finalidade de proporcionar
um aprendizado amplo, significativo e integrado. Assim, as unidades disciplinares são
mantidas, tanto pelo método aplicado quanto aos objetivos estabelecidos em conjunto com as
relações estabelecidas compondo um objeto comum, ao qual chamaremos conhecimento
(FAZENDA, 2015).
É importante ressaltar que o mundo não é disciplinar por conta da sua complexidade,
seu conhecimento é dividido em disciplinas. Mas para que esse conhecimento fragmentado se
transforme em competência para aprender, agir, refletir, modificar é necessário que ocorra uma
reintegração desses conteúdos fragmentados em uma unidade, o conhecimento do mundo. Para
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tanto, é preciso que o estudo dos fenômenos seja feito de modo integrado, dinâmico e interrelacionado. Conforme sinaliza os PCNs, a interdisciplinaridade é muito mais que uma simples
integração de conteúdos:
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas
causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens
necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de
significados e registro sistemático dos resultados. (BRASIL, 1999, p. 89)

O que deixa explicito que para a ocorrência da interdisciplinaridade não se deve
simplesmente eliminar as disciplinas, mas que as torne comunicativas entre si. Dependendo da
cooperação entre as disciplinas a interdisciplinaridade pode ser observada em dois níveis: um
nível mais simples, onde é possível descrever/explicar um fenômeno na visão de diferentes
disciplinas, ao mesmo tempo, ou com um curto intervalo de tempo; nele o estudante consegue
adquirir conhecimento suficiente para desenvolver certas competências, mas não consegue
aplicar esses conhecimentos em situações diferentes das quais foram abordadas/discutidas nas
disciplinas. Ou em um outro nível mais complexo, o foco não é a explicação do fenômeno por
cada disciplina, mas o estudo das relações entre as diferentes formas de abordagem do
fenômeno; nele o estudante é estimulado a aplicar os diferentes conhecimentos sobre
determinado fenômeno para formar um conhecimento mais amplo do fenômeno, objeto ou tema
em questão.
Com isso, a prática interdisciplinar auxilia na promoção de uma aprendizagem
substantiva e significativa favorecendo a discussão/simulações de situações reais ou problemas
do contexto da vida real implicando na utilização dos conhecimentos e competências
desenvolvidas. Portanto, a interdisciplinaridade remete a utilização e importância da
contextualização no processo de aprendizagem.

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO

A contextualização, por sua vez, é uma das principais estratégias para
obtenção/construção de significados. Ela permite ‘enraizar’ o conhecimento a uma referência,
informação original ou a qualquer contexto que possa ser empregado seu significado.
O professor deve, no desenvolvimento do seu trabalho, considerar os conhecimentos
prévios, o contexto escolar, a realidade social da escola, os aspectos culturais durante o processo
de ensino, de modo a garantir aprendizagem significativa. Considerar os conhecimentos
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específicos dos professores durante o processo de transformação em saberes ensináveis e avaliar
até onde esses professores conseguem incorporar e atualizar, em suas salas de aulas, os saberes
que lhes são transmitidos. (HERNECH e MIZUKAMI, 2002)
Conforme sinaliza os PCNs, a contextualização pode ser definida como:
O desenvolvimento da capacidade de compreensão e utilização da ciência, como
elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático
de sentido prático, e ainda (...) o desenvolvimento de conhecimentos práticos,
contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o
desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma
cultura geral e a uma visão de mundo. (BRASIL, 1999).

A partir disso, pode-se perceber que levar o conteúdo especifico para a realidade e
vivência dos alunos faz parte do ensino. Vale ressaltar, os conhecimentos prévios dos alunos
são uma fonte importante de consideração para o processo de contextualização dos conceitos
científicos e promoção da aprendizagem significativa. A aplicação dos conhecimentos em
contextos diferentes exige muito dos professores e dos alunos. Para ser efetivo, é necessário
desenvolver domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, capacidade de análise e
abstração. Neste contexto emerge a importância da contextualização que procura dar
significado àquilo que ele aprende, fazendo com que relacione o que está a ser ensinado com
sua experiência quotidiana, ou seja, através da contextualização, o aluno faz uma ponte entre
teoria e a prática. (LOBATO, 2008)
Tudo que existe no mundo físico, social ou psíquico pode ser relacionado aos conteúdos
escolares. Com isso, a quantidade de contextos que podem ser utilizados para auxiliar os alunos
a dar significado ao conhecimento é praticamente inesgotável. Os fenômenos físicos, psíquicos,
individuais, sociais, culturais e religiosos com os quais os alunos entram em contato podem ser
relacionados ao conhecimento especifico de uma ou mais áreas. Quanto mais próximo o
conhecimento escolar estiver com os contextos presentes no cotidiano e no que rodeia o
aprendiz mais significado terá o conhecimento.
Os contextos podem ser classificados em três categorias: a primeira, a vida pessoal e o
cotidiano ao qual o aluno está inserido, além de problemas econômicos, sexualidade, meio
ambiente, família, gestão financeira, corpo humano e gestão da saúde; nesse aspecto, o objetivo
é contextualizar o conhecimento segundo as questões na vida pessoal, vivencia intelectual,
compreensão e resolução dos próprios problemas, tomada de decisões e desenvolver uma visão
de mundo. A segunda categoria aborda a sociedade ou mundo em que o aluno vive. É um
contexto complexo e rico, cheio de questões e problemas globais envolvendo tecnologias,
comunicação e transmissões de informação (política, economia, desenvolvimento cientifico,
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entre outros); nele os contextos partem da sociedade em geral, o desenvolvimento de
significados pelo aluno vem na aplicação do conhecimento para entender fenômenos,
processos, fatos, tendências que o rodeiam. A terceira é o próprio ato de produção de
conhecimento; nele a contextualização do conhecimento ocorre no processo de produção desse
próprio conhecimento, ou seja, o aluno é estimulado a desenvolver uma postura autônoma, em
que experimenta a curiosidade de descobrir/ construir o conhecimento.
Vale ressaltar que o processo de contextualização além de refletir a vida do aluno precisa
prepará-lo para a vida futura. Assim, a escolha dos contextos deve suprir duas necessidades: o
que é significativo para o aluno na sua vida atual e na sociedade em que está inserido e o que é
relevante como objeto de estudo para realidade escolar. Contextualizar não significa
exemplificar um fato ou problema, significa incorporar vivencias concretas e diversificadas no
aprendizado.
Com base nisso, o aluno precisa ser estimulado e seduzido para a importância de
compreender o conhecimento a partir de motivação, valorização e conscientização da
aprendizagem de modo geral. Ao construir significados, o professor estará sempre em uma
relação afetiva com o aluno. Além da motivação, a transposição didática se mostra a chave para
a melhoria no processo de aprendizagem.

3.3 TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

A transposição didática é, como dito anteriormente, um instrumento pelo qual analisa,
auxilia e organiza o movimento de adaptação do saber sábio (o saber cientifico, aquele que os
cientistas descobrem), para o saber a ensinar (o saber escolar, aquele que está nos livros
didáticos e é utilizado pelos professores) e este para o saber ensinado (o saber aprendido pelo
aluno, aquele que realmente acontece em sala de aula). Ou ainda, pode ser entendida como a
passagem do saber científico para o saber ensinado, nesse contexto, a passagem refere-se a um
processo de transformação do saber que se torna outro. Segundo Yves Chevallard, a
transposição didática é entendida como o processo no qual um conteúdo do saber que foi
designado como saber a ensinar, sofre um conjunto de transformações adaptativas que o
deixarão apto para ser considerado um objeto de ensino, isto é, o processo que transforma um
objeto do saber científico em saber a ensinar ou um objeto do saber a ensinar em um objeto de
ensino. (LEITE, 2004; POLIDORO e STIGAR, 2010)
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A partir disso, torna-se necessário modificar o saber para que este se torne ensinável,
todo professor na atuação do seu trabalho faz esse processo permanentemente, embora nem
sempre seja realizado de modo eficiente. É possível perceber a evidência da transposição
didática quando, por exemplo: o conteúdo é selecionado de acordo com o que o professor
considera relevante; alguns temas são enfatizados, reforçados ou diminuídos; o conhecimento
é dividido para facilitar sua compreensão; distribui-se o conteúdo no tempo para organizar uma
sequência; determina-se uma forma de organizar e apresentar os conteúdos, como por meio de
textos, gráficos, entre outros.
O processo de transposição didática deixa claro que o conhecimento científico não é a
disciplina escolar e que a disciplina escolar não é o conhecimento científico, mas uma parte
dele modificado. Um exemplo disso, é que a física escolar não se confunde com a física ciência,
mas é uma parte dela acrescida, daquilo que a física ciência não tem, de pressupostos sobre
como aprender e ensinar física.
Algumas competências devem ser desenvolvidas para realizar a transposição didática.
Essas competências devem estar presentes no plano de educação da escola ou no sistema de
ensino escolhido, além disso, o professor deve ter condições de garantir o desenvolvimento e a
aprendizagem do aluno, seguindo alguns critérios, como por exemplo: saber fazer recortes na
sua área de especialidade de acordo com a sua relevância e pertinência que irá garantir a
inserção do aluno no mundo moderno; dominar o conteúdo em questão, de modo articulado,
característico e específico pelo qual o conhecimento é construído; saber relacionar o
conhecimento em questão com outras áreas; saber como contextualizar esse conhecimento; ter
um pressuposto sobre como o aluno constrói esse conhecimento e como deveria conhecer;
dominar estratégias de ensino eficazes para organizar situações de aprendizagem que promova
no aluno as competências que se busca desenvolver.
Como foi amplamente discutido, a necessidade de algum tipo de adaptação do
conhecimento para ser utilizado em sala de aula é considerada imprescindível, tanto no meio
educacional, quanto no senso comum de quem participa das relações de ensino-aprendizagem.
O sociólogo Michel Verret discutiu em seus trabalhos o tempo das práticas escolares e os
saberes envolvidos nesse contexto, propondo dois segmentos: o tempo do conhecimento, regido
pelo próprio objeto de estudo; e em segundo, o tempo da didática, definido em função das
condições da “transmissão” desse conhecimento. Segundo o sociólogo, a transmissão do
conhecimento adquirido é realizada pelos que sabem para os que ainda não sabem, ou ainda,
daqueles que aprenderam para aqueles que aprendem. Com isso, a prática didática se
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desdobraria em duas: a prática do saber (conhecimento científico) e a prática da sua transmissão
(conhecimento a ser ensinado).
Enquanto Verret refere-se à transmissão dos saberes, Chevallard (1998) recusa essa
terminologia, justificando em seus trabalhos no campo da didática. Segundo ele
falar de um saber e da sua transmissão, com efeito, é reconduzir a imagem da caixa
preta, aquela sala de aula onde supõe-se a transmissão de um suposto saber, onde não
iremos olhar, e se formos, veremos primeiro o professor, depois o aluno.

De fato, Verret e Chevallard não foram os primeiros, nem os únicos a discutirem as
dimensões da constituição dos saberes escolares. Todavia, a importância de Chevallard reside
no desenvolvimento de um modelo teórico para análise dos sistemas de ensino, especificamente
referindo-se à Didática, propondo como eixo estruturante a discussão dos saberes escolares.

3.3.1 A teoria da Transposição Didática de Chevallard

A teoria da transposição didática proposta por Chevallard, enfatiza a importância da
discussão dos saberes escolares. Para Chevallard, o saber não é imutável, mas sim, carregado
de transformações nos diversos nível de saberes e contendo características específicas nas
diferentes dimensões desses saberes. Essas transformações estão presentes nos saberes, pois os
indivíduos, aos quais tem contato com eles, modifica seus significados na perspectiva de ensino
em que está inserido, seja no âmbito acadêmico ou escolar.
Chevallard classifica as transformações pelas quais os saberes passam em: a
transposição lato sensu (transposição externa) referindo-se as transformações sofridas pelo
objeto do saber desde o campo cientifico até o campo escolar, isto é, a transposição do saber
sábio para o saber a ensinar; e a transposição stricto sensu (transposição externa) servindo para
transformar um conteúdo do saber em uma versão didática, ou seja, a transposição do saber a
ensinar em saber ensinado. Teixeira (2011) apresenta um esquema com as relações
supracitadas:
Figura 1 – Esquema das transposições didáticas externa e interna, de acordo com Chevallard

Fonte: TEIXEIRA (2011, p. 3)
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Na teoria, proposta por Chevallard, da Transposição Didática cada nível do saber faz
parte de um grupo social específico que são responsáveis pela composição social desses saberes,
cada grupo possui interesse e objetivos diferentes entre si. Segundo Chevallard, os grupos
sociais são compostos da seguinte forma: saber sábio (comunidade científica); saber a ensinar
(representantes do sistema de ensino) e saber ensinado (comunidade escolar).
O autor classifica os saberes de acordo com sua origem e necessidade. O primeiro saber,
saber sábio, é o saber que tem origem na comunidade científica, e está vinculado ao seu criador
ou ao grupo de estudo que desenvolveu tal saber e tem características próprias de seus autores.
Os conteúdos escolhidos provenientes do saber sábio têm influência e interfere sobre a
transposição didática e evidência os interesses da composição curricular da escola ou esfera
escolar em questão. O segundo, saber a ensinar, é o produto da primeira transposição, a
transposição didática externa, e é determinado pelos interesses da comunidade, propostas
pedagógicas escolares e livros didáticos. Nesse sentido, o saber passará por transformações na
comunidade acadêmica e, em seguida, na comunidade escolar que resultará em um
conhecimento com adaptação vocabular e linguística de acordo com as necessidades do público
alvo, comunidade escolar, os estudantes. O terceiro, saber ensinado, é o resultado da
transposição didática interna, essa transposição é realizada pelos professores ou profissionais
da educação por meio de suas práticas pedagógicas, depois das transformações adaptativas é
que o saber chegará ao entendimento dos estudantes.
A transposição didática, para Chevallard, consiste no trabalho que transforma um objeto
de saber em um objeto de ensino. Nesse contexto, vale ressaltar que a modificação e adequação
dos saberes para o que o autor chama de saber a ensinar, é realizada com o intuito de seguir as
diretrizes escolares, produzir materiais didáticos que servirão de apoio para as aulas, assim
como transformar, adaptativamente, o saber sábio em saber a ensinar, que é realizada e faz parte
de uma comunidade externa à escola e, por esse motivo, denominada transposição didática
externa. Na esfera escolar, ocorre a transposição didática interna, onde o professor é responsável
por transformar o saber para os alunos, e junto à escola decidirá o método, os papéis que cada
um desempenhará para que o saber possa ser ensinado e aprendido, além de inserir aspectos
particulares e subjetivos ao saber, dando um novo significado para o saber tornando-o possível
de ser aprendido pelos estudantes.
No que diz respeito ao trabalho interno de transposição, o professor, estudantes e o saber
ensinado são os três elementos vitais e atuantes nesse processo de transposição didática. A
triangulação desses elementos da transposição didática Chevallard denomina sistema didático,
em que cada elemento atua com sua relevância articulada à transformação do saber.
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Figura 2 – Sistema Didático

Fonte: JARDIM et al. (2015, p. 3)

Assim, a representação do sistema didático em forma de triângulo proposta por
Chevallard apresenta a relação entre os três polos do sistema didático: o professor (P), aquele
que ensina e representa o polo pedagógico; o estudante (E), aquele que aprende e representa o
polo psicológico e o saber (S), aquele que é ensinado e representa o polo epistemológico desse
sistema. A relação entre professor e saber compõe aspectos epistemológicos e afetivos, o
domínio sobre o conhecimento especifico e habilidade de modicar o saber. Já a relação
estudante e saber, relaciona o saber com os conhecimentos prévios e as hipóteses que envolvem
o novo conhecimento. O professor mantém com os estudantes um contrato pedagógico
negociando com eles a sua gestão e os papéis que cada um irá assumir.
O sistema didático deve seguir as regras impostas pelo sistema de ensino ao qual faz
parte. Este sistema de ensino composto por pais, professores, especialistas de ensino e governo
deve entrar em acordo a respeito do que é possível e desejável que o estudante tenha acesso e
também de permitir que sejam agregados os conhecimentos provenientes da escola aos
conhecimentos do cotidiano. A organização do sistema de ensino está contida no que
Chevallard chama de Noosfera.
Figura 3 – Noosfera

Fonte: JARDIM et al. (2015, p. 4)

É no entorno da noosfera que ocorre a interação da sociedade com o sistema de ensino
e é nela que a manutenção da compatibilidade entre o sistema didático e o meio social é
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viabilizado, isto é, manter o saber ensinado equidistante entre o saber sábio e o saber comum
(acessível aos familiares dos estudantes sem a mediação escolar). Segundo Chevallard, a
noosfera é composta por professores, pesquisadores, especialistas, por todos aqueles envolvidos
no sistema de ensino e são eles que definem os saberes que devem ser ensinados e a forma que
serão trabalhados em sala de aula. O resultado desse processo aparece nos referenciais
curriculares nacionais, nas diretrizes curriculares e servem para orientar o ensino de
determinada disciplina.
Algumas questões podem ser levantadas quanto a aplicabilidade dessa teoria,
Chevallard foi criticado pela posição dada ao professor na sua teoria ou pela forma que o saber
converge em saber ensinado ou mesmo pela exclusão das particularidades das escolas.
Entretanto, vale ressaltar que a escolha dessa teoria se dá pelo fato de abrir espaço para análise
do saber nas diversas esferas de conhecimento e na importância de manutenção da relação
horizontal entre professor e aluno, assim como afirma a teoria da aprendizagem significativa
apresentada anteriormente.
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4. MAPAS CONCEITUAIS

O conteúdo de uma disciplina pode ser mapeado de modo conceitual permitindo realizar
avaliações de um conceito complexo ou atividade desenvolvida. Moreira (1983) sinaliza que
esse mapeamento ou mapas conceituais constituem uma aplicação prática da teoria da
aprendizagem significativa de Ausubel, apresentado no Capítulo 2 deste trabalho, visto que essa
extrapolação não aparece, explicitamente, como recurso instrucional da teoria de Ausubel.

4.1 DEFINIÇÃO DE MAPA CONCEITUAL

Para que possa compreender a sua definição, os mapas conceituais (MOREIRA, 1983)
não devem ser confundidos com diagramas de fluxo (por não implicarem em sequência,
direcionalidade e nem hierarquia organizacional), nem com redes semânticas (por não se
organizarem em níveis hierárquicos e não utilizarem apenas conceitos), nem com mapas
mentais (por não utilizar a relação entre conceitos e incluírem elementos que não são conceitos)
e nem com quadro sinópticos (por serem diagramas classificatórios). Os mapas conceituais não
servem para classificar conceitos, mas sim para relacioná-los e hierarquizá-los, por serem,
essencialmente, diagramas de significados, de relações significativas e de hierarquias
conceituais (MOREIRA, 1997).
Desse modo, mapas conceituais podem ser entendidos, de modo geral, como diagramas
que indicam relações entre conceitos (MOREIRA, 1983), ou ainda, como método de organizar
as informações que auxiliam na construção/formação do conhecimento com o propósito de
promover aprendizagem significativa (ZANATTA, 2016). Os mapas conceituais, ou mapas de
conceitos, são organizadores hierárquicos de conceitos e proposições de um determinado
conteúdo e são considerados como uma estratégia facilitadora para aquisição de certo
conhecimento de modo significativo. E assim, os mapas conceituais podem ser considerados
recursos metodológico que irão auxiliar o professor na busca pelo aumento do interesse dos
estudantes nas aulas e na crença de que é possível adquirir/aprender qualquer conteúdo
potencialmente significativo, além de relacioná-lo com seu cotidiano. Além disso, esta
ferramenta, potencialmente útil nas aulas, ajuda os estudantes e, também, os professores em
uma melhor organização dos conteúdos e uma aprendizagem mais significativa de determinada
disciplina.
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Esse estruturador do conhecimento apresenta em um só momento uma informação
visual e uma informação verbal, de modo complementar e correlacionado. Com ele é possível
avaliar a evolução do conhecimento dos estudantes sobre um tema através da confecção de
mapas ao final de cada bloco temático ou aula, sendo uma maneira de verificar os conceitos e
conexões presentes na estrutura cognitiva do estudante. Além disso, os mapas conceituais
podem ser utilizados como uma maneira de iniciar um conteúdo, através da análise de mapas
construídos por especialistas sobre determinado tema, na medida em que as conexões entre os
conceitos importantes estão apresentadas de forma explicita, além de apresentar uma visão geral
sobre o assunto. Nesse contexto, pode-se utilizar os mapas conceituais para fazer
interdisciplinaridade entre os conceitos, tendo em vista que o conhecimento não é estático, mas
um conjunto de relações entre conceitos que evoluem na estrutura cognitiva do aprendiz,
interagindo com os conceitos já existentes e articulando-se com seu cotidiano.
Segundo Moreira (1983), esses diagramas hierárquicos podem ter uma, duas ou três
dimensões. Os mapas unidimensionais são listas de conceitos que seguem uma organização
linear e vertical, dando uma visão simples e superficial das relações conceituais de um
conteúdo. Mapas bidimensionais utilizam a dimensão vertical e também a dimensão horizontal
o que permite uma representação mais completa das relações entre os conceitos. Os mapas com
um maior número de dimensões permitem uma representação ainda melhor com a possibilidade
de incluir outros fatores, porém esses mapas seriam representações abstratas e com utilizações
limitadas. Com isso, define-se mapas conceituais como diagramas bidimensionais por serem
mais simples e familiares que permite a apresentação das relações hierárquicas entre conceitos
e o que derivem deles.
Pode-se construir mapas conceituais para toda uma disciplina, para uma subdisciplina
ou para um tópico específico. Para isso, existem várias maneiras de produzir um mapa
conceitual, e isso significa que não existe um mapa conceitual para cada tema, mas vários
modelos que representam as relações entre os conceitos do tema. Cada mapa produzido deve
ser entendido como uma das possibilidades de representação de determinada estrutura
conceitual. Não existem regras que definem como deve ser feito um mapa conceitual. O que
importa é que ele seja um instrumento que apresente de modo eficiente os significados dos
conceitos e das relações entre os conceitos no contexto da disciplina ou objeto de ensino. Eles
podem seguir um modelo hierárquico com os conceitos mais inclusivos no topo (parte superior
do mapa) e os conceitos menos inclusivos e mais específicos na base (parte inferior do mapa).
De acordo com Tavares (2010), o início da construção de um mapa conceitual deve ser
marcado com a escolha do conceito fundamental, aquele que é mais inclusivo para o tema.

37

Ligado a ele devem estar os conceitos menos inclusivo que derivam do primeiro, acompanhados
de palavras-chave que evidenciem a natureza da relação entre eles. Seguido da colocação de
conceitos mais específicos conectados aos anteriores. Neste processo, é construído uma série
de ramificações hierárquicas com conceitos cada vez mais específicos.
Figura 4 – Modelo para mapeamento conceitual, segundo a hierarquia conceitual proposta por Ausubel

Fonte: SILVEIRA (2010, p. 42)

A figura acima mostra um modelo simplificado para confecção de um mapa conceitual
de acordo com o princípio ausubeliano da diferenciação progressiva. Este modelo utiliza uma
hierarquia vertical de cima para baixo de acordo com relações de subordinação entre os
conceitos. Os conceitos superordenados são apresentados no topo por serem mais gerais e
inclusivos. Seguidos dos conceitos subordinados ou intermediários que são derivações dos
conceitos superordenados. Na base do mapa ficam os conceitos específicos, pouco inclusivos e
exemplos. Além disso, o fato de aparecer vários conceitos diferentes na mesma posição vertical
dá ao mapa a dimensão horizontal. Os links são utilizados para conectar dois conceitos. Esses
links podem ser direcionados (setas que podem ser utilizadas para dar sentido e direção as
relações conceituais) e não direcionados (linhas que ligam dois conceitos de forma horizontal
ou vertical).
Figura 5 – Tipos de links num mapa

Fonte: SILVEIRA (2010, p. 42)

38

Os mapas podem conter três tipos diferente de disposições de links: mapas
completamente direcionados (todos os links são direcionados, seja de cima para baixo, de baixo
para cima ou ambos), mapas semidirecionados (apresentam links direcionados e nãodirecionados) e mapas não-direcionados (todos os links são não-direcionados).
Figura 6 – Disposição de links

Mapa
Completamente Direcionado

Mapa
Semi-Direcionado

Mapa
Não-Direcionado

Fonte: SILVEIRA (2010, p. 42)

Obviamente, ao unir dois conceitos através de um link, deve-se escrever uma ou duas
palavras-chave sobre ela, para formar uma proposição que evidencie o significado dessa relação
conceitual. Por esse motivo, o uso de palavras-chave sobre as linhas ou setas que conectam
conceitos deve ser estimulado na construção de mapas conceituais. Já que estes mapas devem
ser explicados e conter explicitamente significados.
Vale ressaltar que, os mapas não precisam seguir este tipo de hierarquia, podem ser
construídos com o conceito mais inclusivo no centro e seguido de ramificações dos conceitos
secundários e específicos, ou seguindo outro modelo que for mais adequado. É imprescindível
que fique claro no mapa quais são os conceitos mais importantes para o tema.

4.2 COMO FAZER UM MAPA CONCEITUAL

Moreira (1997) apresenta alguns passos que podem ser seguidos para elucidar a
construção de mapas conceituais, sendo que os princípios para seleção e organização de mapas
conceituais são baseados na teoria de aprendizagem significativa de Ausubel. Esses passos não
devem ser considerados como uma receita para construção de um mapa conceitual, mas como
um caminho para encontrar a melhor forma de fazê-lo. De acordo com Moreira (1997), podese utilizar a sequência de etapas abaixo para auxiliar na confecção de um mapa conceitual:
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1) Identifique os conceitos que são importantes no conteúdo, sendo eles mais
inclusivos ou específicos.
2) Organize os conceitos de forma hierárquica de acordo com o princípio da
diferenciação progressiva, colocando os conceitos mais gerais e inclusivos no topo
seguido dos demais até completar o diagrama.
3) Se for possível incorporar seus conhecimentos sobre o assunto no mapa,
complemente-o com conceitos mais específicos.
4) Conecte os conceitos com links e insira uma ou mais palavras-chave para explicitar
a relação entre os conceitos.
5) O uso de muitas setas acaba transformando o mapa conceitual em diagrama de fluxo.
6) Procure estabelecer relações horizontais e cruzadas, evite utilizar apenas as relações
triviais entre os conceitos.
7) Utilize exemplos em seu mapa, eles são colocados embaixo dos conceitos
correspondentes, geralmente, ficam na parte inferior do mapa.
8) Inicialmente, o posicionamento dos conceitos pode ter simetria pobre e alguns
conceitos acabam mal posicionados em relação a outros. Nesse caso, é importante
reconstruir o mapa.
9) Ao passo que aprende, sua compreensão sobre as relações entre os conceitos muda,
e, com isso, outras maneiras de fazer o mapa aparecem e outros modos de
hierarquizar os conceitos surge.
10) Caso tenha outras pessoas construindo mapas conceituais com o mesmo tema,
compare as relações feitas e os conceitos utilizados, desse modo, pode ser possível
incluir algo que não ficou evidente antes.
Vale ressaltar que os mapas conceituais são como uma teia que se forma a partir das
relações entre conceitos e que é passível de análise lógica. E que o uso das setas (links
direcionais) permite que a análise do mapa seja feita percebendo cada ramificação que aparece
no mapa conceitual.

4.3 ONDE USAR UM MAPA CONCEITUAL

O processo de mapeamento conceitual pode ser utilizado em diversas situações, tendo
em vista que ele se mostra uma técnica muito flexível. Um mapa conceitual pode ter função de
instrumento de análise curricular, técnica didática, recurso de aprendizagem, meio de avaliação,
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entre outras aplicações (MOREIRA, 1983). Ou ainda, mapas conceituais podem ser usados para
qualquer atividade inteligente que requeira abstração.
Dessa forma, é possível utilizar mapas conceituais em sala de aula como forma de
avaliação de aprendizagem e como recurso instrucional. Como dito anteriormente, os mapas
conceituais mostram, de modo explícito, as relações de subordinação e superordenação das
estruturas conceituais que estão sendo ensinadas facilitando o processo de aprendizagem desses
conceitos. Os mapas podem ser usados como recurso instrucional para dar uma visão geral
antecipada do que será estudado.
Entretanto, devem ser explicados pelo professor, pois os mapas conceituais não
dispensam explicações haja vista sua natureza idiossincrática. O professor deve explicá-lo ou
guiar o aluno para entender o significado dos conceitos e links presentes no mapa. Vale ressaltar
que para essa finalidade o mapa conceitual pode ser visto não apenas de cima para baixo, como
propõe a teoria ausubeliana da diferenciação progressiva. Nessa aplicação, é possível utilizar o
mapa tanto para integrar quanto para reconciliar as relações entre conceitos, promovendo a
diferenciação conceitual.
Como apresentado no Capítulo 2, Ausubel propõe a reconciliação integrativa como uma
maneira de relacionar e integrar conceitos específicos e menos inclusivos aos conceitos mais
gerais e inclusivos, sendo esta abordagem também eficiente para uso nos mapas, ao passo que
é possível analisar o mapa subindo e descendo nas hierarquias conceituais. Ao apresentar os
conteúdos em sala de aula, o professor pode fazê-lo do conceito mais inclusivo indo até os mais
específicos, caracterizando o processo de diferenciação progressiva ou partir de exemplos e
conceito específicos indo até os mais gerais, explorando as relações de subordinação e
superordenação, fazendo com que ocorra a reconciliação integrativa.
Segundo Moreira (1983), a utilização dos mapas como recurso instrucional pode ser
considerado um facilitador de aprendizagem por: enfatizar a estrutura conceitual de uma
disciplina ou conteúdo, apresentando os

sistemas conceituais presentes no seu

desenvolvimento; mostra a ordem hierárquica de inclusividade e generalidade dos conceitos de
modo que facilita a aprendizagem e retenção desses conceitos; além de promover uma visão
integrada do assunto contendo tudo que foi ou será abordado sobre o tema.
Os mapas conceituais podem ser utilizados, também, como ferramenta de avaliação.
O professor deve apresentar aos estudantes o modo de construir os mapas, seu objetivo e alguns
exemplos para nortear a sua produção. Nesse processo, os mapas conceituais usados como
instrumentos de avaliação devem ser, a priori, orientados pelo professor e depois disso, os
estudantes farão por conta própria. Podem ser solicitados aos alunos a construção não de um,
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mas de vários mapas ao longo do trabalho com um tema, podem ser construídos mapas ao final
de cada aula e/ou modificá-los ao final do bloco temático e comparar entre os outros mapas
produzidos pelo grupo, além de socializar de forma oral ou escrita o que foi percebido de
relações conceituas sobre o conteúdo.
A utilização de mapas conceituais como instrumento de avaliação de aprendizagem
auxilia no trabalho docente por evidenciar as relações que o aprendiz faz/fez entre o
conhecimento que ele já sabe, ou conhecimentos prévios, com os conhecimentos novos que
estão sendo apresentados nas aulas, além de mostrar se a aprendizagem está ocorrendo de modo
significativo, já que as relações entre conceitos só serão apresentadas se a compreensão sobre
o tema for alcançada.
Ainda há outra forma de utilizar os mapas conceituais na escola, mas não em sala de
aula. Eles podem ser utilizados como organizadores de conteúdo e no planejamento das
atividades. Essa aplicação é direcionada para quem organiza a estrutura escolar e no processo
de aprendizagem dos estudantes, são eles: professores, coordenadores e diretores. É possível
construir um mapa para cada disciplina e partir dele fazer o planejamento com base no que os
estudantes devem aprender, a escolha dos conteúdos principais, a sequência que serão
apresentados e a forma para promover uma aprendizagem significativa.

4.4 EXEMPLOS DE MAPAS CONCEITUAIS

Como foi discutido anteriormente, os mapas conceituais podem ser utilizados no início
ou no final de cada tópico a ser trabalhado, além de servir de suporte para preparação das aulas.
É importante que os professores de ciências, de física, ou de outras áreas que atuam em sala de
aula, em qualquer nível de ensino, experimentem essa ferramenta no processo de ensino com o
qual está envolvido, visto que o importante para o processo de ensino é que a aprendizagem
seja significativa, que faça sentido para o aprendiz e que o conhecimento seja incorporado e
mantido na sua memória.
Os mapas conceituais permitem aos professores e alunos fazer uma análise de quais são
os conceitos mais importantes dentro do que está sendo apresentado, e as relações entre os
conceitos abordados nesse contexto. Assim, iniciaremos apresentando um mapa que representa
as relações e conceitos acerca da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (Capítulo 2).
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Figura 7 – Um mapa conceitual para a teoria de Ausubel

Fonte: MOREIRA (2010, p. 3)

Nesse mapa, os conceitos no topo representam as condições para ocorrência da
aprendizagem significativa (isto é, o material deve ser potencialmente significativo, devem
existir no aprendiz estruturas cognitivas capazes de interagir com o novo conhecimento e que
exista a disposição do indivíduo para aprender), estas condições estão evidenciadas pelo uso
dos links direcionados revelando a necessidade de contemplá-los para alcançar uma
aprendizagem dita significativa.
Seguindo a leitura desse mapa conceitual, verticalmente para baixo, observa-se que a
aprendizagem significativa pode ser representacional (de representações), conceitual (de
conceitos) ou proposicional (de proposições). Na sequência, aparecem as formas em que essa
aprendizagem ocorre, a aquisição de novos conceitos de acordo com a hierarquia conceitual
pode ser de modo subordinado (o novo conhecimento possui uma relação de subordinação à
estrutura cognitiva), superordenado (o novo conhecimento é mais geral e inclusivo que os
presentes na estrutura cognitiva do aprendiz) ou combinatório (o novo conhecimento não se
relaciona diretamente com os conhecimentos já existente, mas com a estrutura cognitiva
combinando ideias já existente nela).
A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são os processos cognitivos
que ocorrem durante a aprendizagem significativa relacionados ao processo de interação
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(conhecimento novo com conhecimento prévios) e modificação (assimilação dos novos
conhecimentos modificando os subsunçores).
Na parte inferior do mapa conceitual, aparecem conceitos secundários da teoria ou
conceitos mais específicos. Aprendizagem subordinada derivativa é aquela em que o novo
material aprendido não provoca grandes mudanças no subsunçor, enquanto que a aprendizagem
correlativa é aquela que estende, modifica ou qualifica o subsunçor.
E, por fim, na aprendizagem subordinada obliteradora, as novas informações vão
gradativamente perdendo a dissociabilidade, não sendo mais possível serem acessadas
individualmente, mas como parte do subsunçor modificado. Nesse processo, ocorrem o
esquecimento e a retenção significativa do novo conhecimento.
Figura 8 – Um mapa conceitual para a teoria de Chevallard

Fonte: MATOS FILHO (2008, p. 1193)

A teoria da transposição didática de Chevallard (Capítulo 3) possui em sua estrutura
poucos conceitos principais para construção de um mapa. O tema principal abordado pelo autor
é o processo de transformação do saber, que vai do saber sábio para o saber ensinado. Dessa
forma, esse modelo de mapa apresenta as principais relações entre conceitos presentes nessa
teoria.
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Nesse mapa, a utilização de links direcionados indica a ordem hierárquica dos conceitos.
No topo do mapa está o saber científico ou saber sábio, aquele produzido pela comunidade
científica. A relação entre o saber científico e o saber a ensinar representa a primeira
transformação do saber, isto é, nesse ponto ocorre o que Chevallard chama de transposição
didática externa, transformando um objeto do saber em objeto a ensinar.
Na noosfera são decididos quais conceitos serão levados para sala de aula, isto é, quais
os conhecimentos que passarão pela transposição didática externa e é nela que se define a forma
pela qual esse processo será feito.
Na sequência, o saber a ser ensinado ou saber a ensinar é modificado em saber escolar
ou saber ensinado pelo professor, e por que ocorre dentro do âmbito escolar esse processo é
denominado transposição didática interna.
Na base do mapa estão representados no triângulo os elementos dessa transposição que
representam o sistema didático ao qual estão inseridos. Desse modo, é notório que a relação
entre professor e saber consiste em vínculos epistemológicos e o próprio domínio sobre o
conhecimento especifico e habilidade de modificá-lo. O link entre estudante e saber relaciona
o novo conhecimento com os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz ou
estudante; por fim, a relação entre o professor e os estudantes evidencia a existência de um
contrato pedagógico, no qual, juntos, negociam a sua gestão e os papéis que cada um irá assumir
nesse processo de aprendizagem.
Os dois mapas apresentados (Figura 7 e 8) sintetizam conceitos discutidos nos
Capítulos 2 e 3, ou seja, são representações de conhecimentos que já foram apresentados e
mostram as relações construídas durante o processo de leitura ou aprendizagem do tema. Uma
outra forma de utilizar um mapa é apresentá-lo antes do conteúdo para evidenciar as principais
relações e conceitos da aula ou tema em questão. Esse tipo de mapa permite aos que estão
estudando um conteúdo terem uma visão geral do assunto e identificar os pontos que devem
focar mais durante os estudos. Para exemplificar esse modelo, apresentaremos um mapa sobre
a teoria da relatividade (Figura 9), tema que será apresentado no Capítulo 5.
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Figura 9 – Um mapa conceitual para a teoria de Einstein.

Fonte: Mundo de Oz. Disponível em: https://mundodeoz.wordpress.com/2011/04/12/mapa-conceitual/

Nesse mapa, a relatividade está saindo do eletromagnetismo, tendo em vista que um dos
objetos de estudo na relatividade é o comportamento luz. A partir da relatividade, seguem a
relatividade restrita e geral. Entretanto, outros dois conceitos também derivam, só que de forma
mais abstrata, a ideia de que tudo é relativo (inclusive a velocidade da luz) e seu oposto a
existência do absoluto (um exemplo seria a velocidade da luz como um absoluto no universo).
Os links direcionais indicam como fazer a leitura desse mapa, já que a hierarquia vertical
não foi utilizada em sua elaboração. Assim, é possível perceber que tanto a relatividade geral
como restrita consideram a velocidade da luz como constante, e que a relatividade geral
apresenta a equivalência entre massa e energia, além de discutir a curvatura do espaço-tempo
(na abordagem desenvolvida por Einstein, o próprio espaço e o próprio tempo são afetados pela

presença de matéria e de energia.).
A Teoria da Relatividade Restrita possui dois conceitos principais: a simultaneidade,
representada pelo princípio da relatividade restrita (as leis da física devem ser observadas da
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mesma forma não importando qual o tipo de referencial); e a constância de velocidade da luz,
tendo como consequência a dilatação do tempo e a contração do espaço.
Desta forma, torna-se evidente que os fenômenos principais apresentados na teoria da
relatividade são relativos ao tempo e espaço e a curvatura destes. Um mapa conceitual como
esse permite ver ligações escondidas nas relações conceituais e a exposição destas ligações
permitem uma melhor interpretação do mapa. A visão geral do assunto deve permitir também
a omissão de conceitos desnecessários para a compreensão do todo.
Por fim, podemos focar nas relações conceituais referentes à Teoria da Relatividade
Restrita, a seguir, após essa visão geral da teoria apresentada no mapa acima (Figura 9).
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5. A TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA

Atualmente, o mundo vive uma revolução tecnológica com significativos avanços
científicos e a física tem participação nesse processo com contribuições importantes em
pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias nas mais diversas áreas, como da medicina
e das engenharias. Esses avanços têm despertado interesse dos jovens aos mais variados temas
e da sociedade mergulhada em discussões envolvendo ciência, como melhoramento genético,
produção de energia por fontes renováveis e nanotecnologia. (RIBOLDI e STUDART, 2015)
Nesse cenário, o que ocorre é uma forte penetração da Física Moderna e Contemporânea
na comunidade em geral, tanto pelas tecnologias quanto pela mídia (RODRIGUES, 2001). A
ficção científica estimula os jovens a desenvolver a imaginação, a buscar coisas novas e a
utilizar o mundo virtual. Os adolescentes estão imersos numa realidade com inúmeras
comodidades tecnológicas, além de serem bombardeados pela mídia com nomes e figuras
geniais da ciência.
Entretanto, o ensino de ciências, em particular o ensino de física, na educação básica
não tem acompanhado esse desenvolvimento. O ensino de física, ainda hoje, baseia-se, na sua
maioria, em temas, teorias, problemas que apareceram nesse ramo da ciência a mais de um
século, resultando na incapacidade de fornecer conhecimentos suficientes para os problemas e
situações encontradas no cotidiano (JOAQUIM, 2013). A falta de atualização dos conteúdos
abordados na disciplina de Física no Ensino Médio faz com que os alunos não consigam
compreender a importância dessa disciplina, que, geralmente, é baseada em fórmulas e
equações, sem nenhum tipo de contextualização.
O ensino de física deve contribuir na formação de um indivíduo capaz de se posicionar
frente ao mundo moderno, de absorver as novas produções científicas entendendo as
informações apresentadas a ele, além de desenvolver uma visão esclarecedora sobre o que o
cerca (RODRIGUES, 2001). Muitos autores na área de ensino de ciências defendem a inserção
da física moderna e contemporânea no Ensino Básico como uma ferramenta importante que
possibilita fazer pontes entre a física da sala de aula e a física do cotidiano promovendo a dita
alfabetização científica e tecnológica.
Segundo Rodrigues (2001), a alfabetização científica e tecnológica possui três objetivos
básicos: a autonomia do indivíduo (desenvolvimento pessoal perante reflexão sobre o próprio
conhecimento); a comunicação com os outros (relação interpessoal de cunho cultural, social,
ético e teoria); e o domínio do meio ambiente (interação com o meio ao qual está inserido).
Esses objetivos podem ser traduzidos como as competências a serem desenvolvidas pelo
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indivíduo durante o ensino básico, são eles: utilizar conceitos científicos e ser capaz de integrar
valores e saberes para tomar decisões responsáveis na vida cotidiana; reconhecer tanto os
limites quanto a utilidade das ciências e das tecnologias para o processo do bem-estar humano;
conhecer os principais conceitos, hipóteses e teorias científicos e ser capaz de aplicá-los;
compreender que a produção de conhecimentos científicos depende tanto de processos de
pesquisa quanto de conceitos teóricos; e ter a compreensão da maneira pela qual as ciências e
tecnologias foram produzidas ao longo da história.
Vale ressaltar que todas essas competências podem ser empregadas em outras áreas do
conhecimento, tendo em vista que a autonomia desenvolvida pelo aprendiz gera certa
capacidade de tomada de decisão, de comunicação, domínio e responsabilidade perante a
situações e problemas reais.
Nesse contexto, uma reforma educacional se torna urgente, em particular no ensino de
ciências para garantir que a física escolar seja capaz de fornecer os instrumentos conceituais
necessários para a vida cotidiana e que proporcione os princípios gerais pelos quais se baseiam
as explicações dos fenômenos dos campos natural e tecnológico.
Considerando-se que a física é uma construção humana, ela deve ser apresentada como
tal. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (2016, p. 586):
Crianças, jovens e adultos são expostos cotidianamente a fenômenos complexos que
podem e devem ser tratados desde cedo na educação escolar. Acender lâmpadas, usar
maçanetas, acionar aceleradores e freios são procedimentos cotidianos que realizamos
sem pensar em circuitos elétricos, alavancas ou conversão de energia. Outros
dispositivos e equipamentos, como portas que se abrem automaticamente, fornos que
aquecem a agua contida nos alimentos, telefones que registram e enviam fotos são
utilizados diariamente, sem muitas vezes nos darmos conta dos princípios físicos que
possibilitaram o desenvolvimento e funcionamento deles.

De fato, o ensino de física melhora à medida que o aluno constata que a física faz parte
da sua vida. Se ele consegue aplicar um determinado conhecimento em uma situação do seu
cotidiano, irá se interessar pelo tema e isso facilitará o aprendizado. Ainda, a Base Nacional
Comum Curricular (2016, p. 587) afirma que “o conhecimento físico, com seus conceitos, leis,
grandezas e relações matemáticas ganha mais significado se utilizado em problemáticas reais”.
Consequentemente, o ensino de física se torna mais significativo ao passo que relaciona o
conteúdo ensinado em sala de aula e a vida real.
Igualmente, os PCNs estabelecem competências e habilidades que devem ser
desenvolvidas no ensino de física, como representação e comunicação, investigação e
compreensão e contextualização sociocultural. Com isso, o ensino de física deve assegurar a
expansão do espírito crítico-questionador do aluno e a vontade de conhecer/entender o mundo
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em que está inserido. Segundo os PCNs, deve-se admitir a Física como cultura e como uma
possibilidade de compreensão do mundo, cujo pressuposto básico é promover a aprendizagem
como resultado da construção do conhecimento pelo aluno, respeitando e fazendo uso de suas
ideias prévias no processo de aprendizagem.
Assim como ressalta Rodrigues (2001), a Física Moderna e Contemporânea deve ser
inserida no Ensino Médio para que o aluno consiga compreender as notícias veiculadas nas
diversas formas de divulgação, assim como para despertar o interesse pela história da física e
seus processos internos. É necessário reduzir a predominância da Física Clássica no Ensino
Médio, tendo em vista que os alunos têm amplo acesso as teorias mais recentes. O objetivo não
é retirar a física clássica, mas mesclá-la com a física moderna para que o novo e o antigo façam
parte de uma estrutura que possibilite ao aluno compreender os conceitos e processos da Física
(CARVALHO, 1986).
Os tópicos mais relevantes de física moderna para o ensino médio já foram levantados
por físicos, pesquisadores e professores de física com o objetivo de atualizar o currículo dessa
disciplina (JOAQUIM, 2013), cujos itens mais importantes listados foram o efeito fotoelétrico,
átomo de Bohr, leis de conservação, radioatividade, forças fundamentais, dualidade ondapartícula, fissão e fusão nuclear, origem do universo, raios-X, metais e isolantes,
semicondutores, laser, supercondutores, partículas elementares, big bang, estrutura molecular,
fibras ópticas e relatividade restrita.

5.1 POR QUE UTILIZAR A TEORIA DA RELATIVIDADE

A teoria da relatividade é uma das teorias científicas mais conhecidas em nossa época,
e seu criador um personagem cuja popularidade extravasou em muito os círculos dos
cientistas e do público culto interessado em questões científicas. Duas imagens muito
conhecidas podem ser guardadas como símbolos do século que se findou: o cogumelo
que se forma nas explosões atômicas e a foto do velhinho de cabelos brancos e
desgrenhados com a língua de fora. Ambas associadas à ciência da relatividade.
(FREIRE JUNIOR, 2002)

A teoria da relatividade é considerada a teoria que revolucionou a história da ciência
tanto no pensamento científico quanto para sociedade em geral. Sendo que parte da enorme
difusão desta teoria se dá, em parte, pela mídia e pelo fato de tratar das leis da física do universo,
da matéria e de reformular conceitos que pareciam comuns e naturais.
Einstein, em 1905, colocou em questão conceitos que então eram fundamentais, como
o de espaço, tempo, massa e energia. Com a formulação da teoria da relatividade Einstein
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resolveu a incompatibilidade existente entre a lei de propagação da luz através da negação de
duas hipóteses clássicas: a primeira que o intervalo de tempo entre dois eventos independe do
estado de movimento do corpo de referência; e a segunda que a distância espacial entre dois
pontos de um corpo rígido independe do estado de movimento do corpo de referência.
(EINSTEIN, 1999). Mas, essas mudanças promovidas por Einstein com a teoria da relatividade
não são simples de compreender.
A escolha pela teoria da relatividade, diferente de diversos outros temas de física
moderna, não se deve pelo fato desse conteúdo ajudar na compreensão de avanços tecnológicos
que nos rodeia, visto que o único aparelho cujo funcionamento necessita da Teoria da
Relatividade Restrita para ser explicado é o GPS. Mas, segundo Rodrigues (2001), a inserção
desta teoria no Ensino Médio se baseia em três aspectos: a mudança no modelo de raciocínio e
interpretação da realidade, além da abstração e sofisticação do pensamento, devido a
incorporação do tempo como uma quarta dimensão; a possibilidade dessa teoria ser utilizada
como porta de entrada para outros conteúdos de Física Moderna; e, a urgência de abordar um
tema que aparece com bastante frequência na sociedade por meio da divulgação científica.
Vale ressaltar que a teoria da relatividade por ser uma teoria de princípio, isto é, uma
teoria que não tem base empírica e que sua formulação não foi desenvolvida a partir de um fato
ou experimento faz com que essa teoria possua elementos importantes para serem inseridos no
Ensino Médio. Os princípios, no campo da ciência, são o ponto de partida de uma dedução,
formulado como uma interpretação, abstração e generalização de um conhecimento anterior.
Para Einstein, os princípios na Física serviam como pilar para todas as hipóteses e
partindo deles deduzia consequências. Segundo ele, as teorias da Física são divididas em dois
tipos: as teorias construtivas e as teorias de princípio. O primeiro tenta construir uma
representação dos fenômenos complexos a partir de algumas proposições relativamente
simples, como por exemplo, a teoria cinética dos gases; já o segundo, o ponto de partida são as
propriedades gerais empiricamente observáveis dos fenômenos, princípios esses dos quais as
fórmulas matemáticas derivam e que se aplicam a todos os casos apresentados, um exemplo
dessa categoria é a termodinâmica. Ainda segundo Einstein (1999), a vantagem das teorias
construtivas está no seu alcance, adaptabilidade e clareza e a vantagem das teorias de princípio
se dá por sua perfeição lógica e segurança de seus fundamentos.
Como dito anteriormente, a Teoria da Relatividade possibilita a introdução de outros
tópicos de Física Moderna por apresentar fatores que estimulam a ampliação do entendimento
de fenômenos físico sejam eles clássicos ou modernos, visto que a resolução de problemas e
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incompatibilidades encontradas nas teorias clássicas destacam o desenrolar da ciência quanto
atividade humana e isto deve ser abordado no Ensino Médio.
A figura emblemática de Einstein contribui para inserção da teoria da relatividade no
Ensino Médio, por estar presente na vida dos adolescentes por meio de sua presença exaustiva
na mídia, no marketing ou nos artigos de divulgação científica sobre sua vida, genialidade e
teorias. Por isso, a inserção da teoria da relatividade proporciona uma série de levantamentos e
discussões a partir das informações trazidas pelos próprios alunos sobre o tema. Além de tudo
que foi dito, essa teoria aparece entre os educadores como a mais indicada para ser inserida no
Ensino Médio dentre todos os tópicos da Física Moderna e Contemporânea (GUERRA et al.,
2007).

5.2 A TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA DE EINSTEIN

O físico alemão, Albert Einstein, desenvolveu a Teoria da Relatividade em duas etapas:
a primeira em 1905 em que ele publicou um trabalho que mais tarde foi denominada de Teoria
da Relatividade Especial ou Restrita, que abordava o movimento uniforme; e a segunda em
1915 em que publicou a Teoria da Relatividade Geral, que tratava do movimento acelerado e
gravitacional.
Os cientistas do final do século XIX já pensavam ter obtido as grandes descobertas da
Física. Mas, em 1905, Einstein ao publicar seus artigos revolucionou a ciência da época, ele
queria solucionar dois problemas: um referia-se ao comportamento da luz e o outro era a falta
de simetria observada em alguns fenômenos eletromagnéticos (EINSTEIN, 1999).
O primeiro foi uma inquietação que tinha aos 16 anos e era uma dificuldade de aceitar
os conceitos de espaço e tempo vigentes naquela época (SCHENBERG, 1979). Ele imaginou a
seguinte situação: o que aconteceria se acompanhasse um feixe de luz com a mesma velocidade
da luz? Ele concluiu que veria a luz como algo imóvel e sem alteração, embora isso contrariasse
a teoria do eletromagnetismo, pois, de acordo com ela, a luz é constituída de campos elétricos
e magnéticos que oscilam enquanto viajam e que um pulso estático não poderia existir.
Já o segundo, estava relacionado em abandonar a ideia do éter como meio de propagação
das ondas eletromagnéticas. Einstein considerou que a luz se propaga no vácuo, isto é, vazio.
Sem o éter, o único sistema de referencial que pode ter algum significado para um observador
medindo a velocidade da luz é o referencial fixo em relação a ele mesmo, o que resultaria na
obtenção do mesmo valor numérico para a velocidade da luz quando fosse medido por um
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observador (EISBERG, 1979). E as considerações feitas por Einstein implicaram em modificar
ou as leis de Maxwell para o eletromagnetismo ou as transformações de Galileu para mudanças
de sistemas de referenciais inerciais.
A teoria da relatividade inseriu muitas mudanças na forma de compreender os
fenômenos naturais. Einstein apresentou a solução para esses problemas em seu trabalho
intitulado “Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento”, e baseou essa teoria em
“apenas” dois postulados (EINSTEIN, 1999):

1º Princípio da Relatividade Restrita: As leis da Física são as mesmas em todos os
referenciais inerciais.
2º Princípio da constância da velocidade da luz: A velocidade da luz no vácuo tem o
mesmo valor c independente da velocidade da fonte luminosa.

Essas proposições aparentemente simples apresentaram consequências importantes para
a Física, como por exemplo (YOUNG, 2009): dois eventos que ocorrem simultaneamente em
relação a um observador pode não ocorrer simultaneamente em relação a outro; quando existe
movimento relativo entre dois observadores as medidas de intervalo de tempo e de distância
obtidas por eles podem ser diferentes; nenhuma partícula pode se deslocar com velocidade
superior à da luz; e que dada a validade das equações de Maxwell em qualquer referencial
inercial, a relatividade galileana não seria válida para o eletromagnetismo.

5.2.1 Princípio da Relatividade Restrita

Einstein queria resolver uma inconsistência entre a Mecânica e o Eletromagnetismo.
Para ele, as leis do Eletromagnetismo deveriam ser como as leis da Mecânica Clássica
caracterizadas por leis independentes de quaisquer referenciais inerciais, isto é, serem as
mesmas em dois quaisquer sistemas de referência que se diferenciem por uma velocidade de
translação constante.
Esse postulado formulado por Einstein afirma que as leis dos fenômenos
eletromagnéticos, bem como as leis da mecânica, são as mesmas em todos os sistemas de
referenciais inerciais, apesar de estes sistemas se moverem uns em relação aos outros.
Consequentemente, todos os referenciais inerciais são completamente equivalentes para todos
os fenômenos (EISBERG, 1979). Isto significa que todas as leis da física, tanto da mecânica
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quanto as do eletromagnetismo, deveriam ser as mesmas em qualquer referencial. Caso
houvesse uma lei diferente, ela serviria para distinguir um sistema de referencial inercial de
outro ou indicaria um sistema mais correto do que outro.
Os exemplos a seguir servirão para ilustrar a análise dos referenciais inerciais e sua
relação com o postulado. Primeiramente, supondo que exista uma criança A jogando uma bola
para cima dentro de um vagão de trem que se move com velocidade constante e outra criança
B que a observa fixa no solo. A bola subirá e cairá de volta para a mão de A assim como se o
vagão estivesse em repouso em relação ao solo. Obviamente, a trajetória e a velocidade da bola
serão diferentes para os dois observadores (crianças A e B), para B a trajetória será uma
parábola e para A será uma reta perpendicular à superfície. Entretanto, para ambos, a aceleração
da bola (aceleração gravitacional) e a força resultante sobre a bola (força peso) serão as mesmas.
Assim, dentro do vagão, não terá nenhum experimento que possa dizer se o trem está em
repouso ou movimento retilíneo uniforme. Isso resulta do fato de as leis da mecânica serem as
mesmas em qualquer sistema de referenciais inerciais. Da mesma forma em que é possível
observar para o eletromagnetismo por meio da força eletromotriz induzida em uma bobina pelo
movimento de um imã que se encontra próximo a ela.
Para um sistema de referenciais onde a bobina está em repouso e o ímã está se
aproximando da bobina, produzindo uma variação no campo magnético, induz uma força
eletromotriz e de acordo com a teoria da relatividade, a força eletromotriz induzida em um
sistema onde o ímã está em repouso e a bobina está se aproximando do ímã deve ser a mesma
produzida no outro sistema de referencial inercial. Segunda a lei de indução de Faraday esse é
o resultado. Ambos os casos são verdadeiros e produzem a mesma força eletromotriz. De fato,
as leis do eletromagnetismo, como dito antes e exemplificado acima, são as mesmas para
qualquer sistema de referenciais inerciais.
Naquela época acreditava-se que dois acontecimentos simultâneos para um observador
teriam que ser, necessariamente, para qualquer outro observador. Essa ideia de simultaneidade
absoluta parecia evidente para eles. O princípio proposto por Einstein nega e impede a
simultaneidade absoluta, a qual resultaria em uma propagação instantânea das ações. Para ele,
a simultaneidade é uma construção que parte dos sistemas de referenciais adotados, ou seja, a
simultaneidade é relativa.
Em um dado sistema de referências, um evento é um acontecimento caracterizado por
valores definidos de espaço e tempo. Dois eventos são considerados simultâneos, em um
referencial, se ocorrerem no mesmo instante ou intervalo de tempo. Segundo a teoria da
relatividade (YOUNG, 2009), o problema fundamental de medir intervalos de tempo se dá pelo
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fato de que dois eventos que acontecem simultaneamente em um sistema de referência, não
ocorrem simultaneamente em outro sistema de referência que se move em relação ao primeiro,
mesmo quando ambos são sistemas de referenciais inerciais.
Para exemplificar o conceito da relatividade da simultaneidade, será descrito uma das
experiências imaginárias realizadas por Einstein, seguindo o conceito de experiências mentais
e suas conclusões lógicas.
Figura 10 – Um experimento imaginário sobre simultaneidade

Fonte: slideplayer. Disponível em: http://slideplayer.com.br/slide/11991009/

Na Figura 10, dois vagões de trens estão em trilhos paralelos, o primeiro vagão, onde se
encontra Maria, viaja à velocidade constante próxima da velocidade da luz e o segundo vagão,
em que João se encontra, está em repouso em relação ao solo. No instante em que os dois vagões
ficam lado a lado ocorre dois eventos. Dois raios caem nas vizinhanças das extremidades dos
vagões. Para Maria os eventos são A’ e V’, respectivamente, e para João A e V, como mostra
a figura (10a). João e Maria no momento dos acontecimentos estão situados no centro dos seus
vagões e na metade do segmento que liga os dois eventos. É de se esperar que os dois
observadores percebam os acontecimentos simultaneamente, mas isso não ocorre. Tanto João
quanto Maria veem as frentes de ondas de luz formadas pelos pontos atingidos pelos raios. João
detecta as duas frentes de ondas simultaneamente, figura (10b). Maria move-se com o trem e
detecta a frente de onda (vermelho) emitida em V’ primeiro, como mostra a figura (10c), e a
frente de onda (azul) ela detecta alguns instantes depois, figura (10d). João sabe que a distância
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entre ele e o ponto A é a mesma distância entre ele e o ponto V, desse modo, ele conclui que os
dois raios atingiram o solo simultaneamente. Maria concorda que as duas frentes de onda
atingem João ao mesmo tempo, mas não concorda que os raios atingem o solo simultaneamente.
Maria encontra a frente de onda vermelha antes da azul e ela sabe que está no centro do vagão,
equidistante dos pontos A’ e V’, e que os raios percorrem a mesma distância dentro do vagão.
Ela conclui que o raio atingiu o ponto V’ antes de o outro atingir o ponto A’.
Da mesma forma que João concluiu que os dois eventos aconteceram simultaneamente,
Maria concluiu que os dois eventos não são simultâneos. Com isso, pode-se afirmar que, quando
dois eventos ocorrem em dois pontos diferentes de um mesmo eixo de coordenada (eixo x, por
exemplo) eles podem ou não ser simultâneos, dependendo do estado de movimento do
observador (YOUNG, 2009). Ainda sobre o exemplo, não é possível afirmar que algum deles
está certo ou errado, cada um dentro do seu sistema de referência está correto de acordo com o
princípio da relatividade. Além disso, é possível perceber que intervalos de tempo entre dois
eventos podem ser diferentes em sistemas de referência diferentes, ou seja, cada sistema de
referencial possui um tempo próprio.
Figura 11 – Um mapa conceitual para o princípio da relatividade

Fonte: PEIXOTO e ILIBIO (2017, p. 57)
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As ideias apresentadas, até o momento, sobre o princípio da relatividade podem ser
observadas e confirmadas no mapa conceitual apresentado na Figura 11. Esse mapa ressalta os
conceitos principais do tema, além de evidenciar as relações presentes nessa teoria.
O primeiro postulado é uma generalização do princípio da relatividade de Galileu e
Newton, que se aplicava apenas à Mecânica, para ser associado às leis da Mecânica,
Termodinâmica, Óptica e do Eletromagnetismo. Essa generalização só foi possível devido
admissão de que todos os sistemas de referência são equivalentes para a formulação das leis da
Física e da modificação nos conceitos de espaço e tempo os quais serão apresentados na
próxima seção.

5.2.2 Princípio da constância da velocidade da luz

O segundo postulado afirma que a velocidade com que a luz se propaga independe da
velocidade da fonte luminosa ou de quem a observa, isto é, seja qual for a velocidade do
observador em relação a um feixe de luz, a velocidade desse feixe terá sempre o mesmo valor.
Assim como prevê o eletromagnetismo, todas as ondas eletromagnéticas, inclusive a luz,
deslocam-se no vácuo com uma velocidade constante definida como c=299792458 m/s (sendo
algumas vezes aproximada para c=3,0x108 m/s) (YOUNG, 2009).
Esse postulado foi difícil de ser aceito na época por contrariar as experiências
cotidianas. De acordo com o princípio da relatividade, caso dois observadores fizessem medidas
da velocidade da luz, um em repouso em relação a fonte luminosa e o outro em movimento em
relação a essa fonte de luz, ambos em sistemas de referenciais inerciais, os dois observadores
deveriam obter o mesmo resultado, mesmo estando em movimento relativo um em relação ao
outro.
Para elucidar a compreensão dessa afirmação pode-se analisar o exemplo apresentado
na figura 12. Na situação (12.1), um observador A está em repouso em relação ao solo e um
outro observador B encontrasse no interior de um vagão que viaja a uma velocidade constante
v. O indivíduo B lança uma bola que viaja a velocidade constante vB. Nesse ponto, para o
observador B, a velocidade da bola é vB, mas para o observador A a velocidade da bola é v +
vB. No entanto, na situação (12.2), o indivíduo B acende uma lanterna de modo que, para ele, a
velocidade da luz é c. de acordo com o segundo postulado de Einstein, para o observador A a
velocidade da luz também será c, e não c + v.
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Figura 12 – Um experimento imaginário sobre a constância da velocidade da luz

(1)

(2)
Fonte: EINSTEIN (1999, p. 5)

Este postulado elimina a necessidade da existência de um éter luminoso, pois é
desnecessário um meio para propagação e manifestação de fenômenos luminosos. Esse meio
hipotético que foi pensado como um similar do meio material necessário para propagação do
som era chamado de éter. Com o segundo postulado, Einstein elimina o conceito do éter da
Física e afirma que a luz se propaga no vácuo (espaço vazio).
Einstein afirma que existe a equivalência entre todos os observadores inerciais, ou seja,
as equações que regem todos os fenômenos físicos têm a mesma forma matemática para
qualquer observador inercial. Ele defendia, também, que o princípio da relatividade proposto
por Galileu deveria ser mais abrangente, quer dizer, ser válido para todas as leis da física, e não
apenas para a Mecânica. Nesse contexto, as transformações de Galileu apresentavam
contradições para valores próximos à velocidade da luz. Com isso, essas deveriam ser
modificadas ou substituídas, como se analisa a seguir.
Figura 13 – Sistema de referência S’ se transladando com velocidade constante v em relação
ao sistema de referência S

Fonte: Moodle UFSC. Disponível em: https://moodle.ufsc.br/mod/book/view.php?id=504260&chapterid=2638
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Dados dois sistemas de referenciais inerciais S e S’, figura 13, em que o sistema S está
se movendo relativamente em relação ao sistema S’ com velocidade v constante no sentido
positivo dos eixos colineares x e x’. Nestes dois sistemas, existem dois conjuntos de números
(x, y, z, t) e (x’, y’, z’, t’) que definem as coordenadas da partícula em qualquer instante de
tempo. Sabendo que a posição das duas origens O e O’ coincidem no instante t = 0 = t’.
Baseado nas noções newtonianas de espaço e tempo, as relações entre estes dois
sistemas são (EISBERG, 1979):
x’ = x - vt;

(01)

y’ = y;

(02)

z’ = z;

(03)

t’ = t.

(04)

Essas relações são conhecidas com Transformações de Galileu. Essas transformações
galileana para as coordenadas representam que mesmo para os referenciais diferentes as duas
escalas temporais permanecerão as mesmas para todos instantes e todas as posições, ou seja, as
medidas das grandezas de espaço e tempo serão sempre as mesmas, independentemente do
movimento relativo entre os sistemas de referências. Da mesma forma, para uma partícula que
se move em uma dimensão (eixo x) a sua velocidade relativa de acordo com a transformação
de Galileu será: vx = v’x + v. Aplicando esta transformação para a velocidade da luz, será obtido
c = c’ + v, e este resultado contradiz o que o segundo postulado de Einstein afirma que é c=c’.
Para solucionar esta contradição, de fato, essas equações devem ser modificadas para que se
harmonizem ao postulado.
A teoria da reatividade trouxe novas informações e elas não podiam ser representadas
pelas transformações de Galileu, como visto anteriormente, que remetiam à Física Clássica.
Novas equações foram necessárias para satisfazer os novos conceitos propostos por Einstein.
Nesse ponto, as transformações de Lorentz, a partir dos postulados de Einstein, passaram a ter
sentido para as medidas de comprimento e tempo. Derivando das equações de Lorentz, Einstein
deu novos significados ao espaço e tempo. A partir disso, as transformações de Galileu foram
substituídas pelas transformações de Lorentz que passam a relacionar espaço e tempo nos
referenciais inerciais.
As transformações de Lorentz permitem estabelecer coordenadas espaciais e temporais
de um evento em um sistema de referenciais inerciais em relação a outro. Como afirma o
segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo é a mesma nos dois sistemas de referências.
Assim, as equações a seguir representam as transformações de Lorentz (EISBERG, 1979):
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x’ = γ (x - vt)

(05)

y’ = y

(06)

z’ = z

(07)

t’ = γ(t + δ)

(08)

Onde γ é uma grandeza adimensional e está relacionada com a velocidade relativa entre
os referenciais v e a velocidade da luz c, e onde δ possui dimensões de tempo e também está
relacionada com essas velocidades. Para velocidades relativas muito menores que a velocidade
da luz, é de se esperar que quando γ → 1 e δ → 0 reduza essas equações às transformações de
Galileu, o que estaria correto, já que elas explicam satisfatoriamente o movimento de corpo
nessas velocidades. Os termos γ e δ foram introduzidos nessas equações para explicar as
discrepâncias que aparecem nas medidas de tempo e espaço para movimento em velocidades
relativísticas (velocidades próximas à velocidade da luz).
As expressões para γ e δ de acordo com essa teoria são, respectivamente:
𝛾=
𝛿=

1

(09)

√1− 𝑣 2 /𝑐 2
−𝑣𝑥

(10)

𝑐2

Considerando essas equações acima descritas, percebe-se que o fator γ é adimensional
e que γ → 1 quando v/c → 0, como esperado, além de δ ter dimensão temporal e que δ → 0
quando v/c → 0, também como esperado. Assim, as transformações de Lorentz podem ser
escritas na forma (EISBERG, 1979):
𝑥′ =

1
2

√1−𝑣2

(𝑥 − 𝑣𝑡)

(11)

𝑐

𝑦′ = 𝑦

(12)

𝑧′ = 𝑧

(13)

𝑡′ =

1
2
√1−𝑣2
𝑐

(𝑡 −

𝑣𝑥
𝑐2

)

(14)

Se em um determinado sistema de referência, a luz se propaga ao longo do eixo x em
um dado tempo, a equação de posição para esse raio luminoso é dada por x=ct. Este raio se
propaga com velocidade c, ao utilizar as equações de Lorentz para transformação de sistema de
referência será obtida a equação x’=ct’. E este resultado confirma, através das transformações
de Lorentz, o segundo postulado de Einstein afirmando que a velocidade de propagação da luz
é a mesma em todos os referenciais inerciais.
As transformações de Lorentz trouxeram algumas consequências para o espaço e o
tempo. Em relação ao tempo, o valor obtido por meio de uma medida temporal vai depender do
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referencial em que o observador está. Para dois observadores situados em referenciais inerciais
diferentes, um com velocidade constante em relação ao outro, os intervalos de tempo medidos
por eles serão diferentes (YOUNG, 2009).
Figura 14 – Experimento imaginário sobre dilatação temporal

(A)

(B)
Fonte: EINSTEIN (1999, p. 10)

Na figura 14, os vagões se movem com velocidade constante v em relação ao solo.
Dentro do vagão está o observador O’ em repouso em relação ao vagão e fora do vagão o
observador O em repouso em relação ao solo. O observador O’ aciona uma fonte luminosa que
emite um feixe de luz para cima, que reflete em um espelho no teto do vagão e retorna para
fonte. Para o observador O’ o feixe gasta um tempo Δt’ e para o observador O o feixe leva um
tempo Δt para completar o percurso. Nesse intervalo de tempo, para o observador O o trem teve
um deslocamento vΔt. A Figura 14.A mostra a trajetória da luz para o observador O’ e a figura
14.B mostra a trajetória da luz para o observador O.
Assim, como a velocidade da luz é constante e que d’ < d. Obtém-se que Δt’ < Δt
(EINSTEIN, 1999). Esta diferença é dada por um fator γ, como apresentado na equação abaixo
(EISBERG, 1979):
∆𝑡 =

1
√1−𝑣 2 ⁄𝑐 2

∆𝑡′

(15)

Com isso, um intervalo de tempo entre dois eventos ocorrendo no mesmo local em um
sistema de referência é maior por um fator γ em relação a outro referencial que se move com
velocidade constante em relação ao primeiro, no qual os dois eventos ocorrem em posições
separadas. O intervalo de tempo medido no referencial em que os eventos acontecem no mesmo
local é chamado de tempo próprio e o efeito relacionado a medidas de tempo em outros
referenciais se chama dilatação do tempo (EINSTEIN, 1999), isto é, para qualquer outro
referencial o intervalo de tempo para o evento observado será sempre maior que o tempo
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próprio, ou ainda, o tempo medido por um observador que se move em relação a um relógio
será sempre maior do que o medido com este relógio.
Figura 15 – Experimento imaginário sobre contração do espaço

(A)

(B)
Fonte: EINSTEIN (1999, p. 43)

Analogamente, na figura 15, supondo que um objeto tenha um comprimento L’ em
repouso em relação a um observador, figura 15.A, entretanto, quando submetido a um
deslocamento com velocidade constante próxima da velocidade da luz em relação ao
observador, figura 15.B, este objeto apresentará um comprimento L menor que L’.
A diferença de comprimento, também, é dada por um fator γ e a relação entre eles é apresentada
da forma (EISBERG, 1979):
𝑣2

𝐿′ = √1 − 𝑐 2 𝐿

(16)

Nesse caso, observa-se que o comprimento h não sofre alteração relativística por ser
perpendicular ao movimento do objeto. A medida L será menor por um fator γ quando a medida
é realizada em um referencial que se move na mesma direção do comprimento a ser mensurado.
O comprimento do objeto medido no referencial em relação ao qual ela está em repouso é
chamado de comprimento próprio e o efeito relacionado a medidas de comprimento em outros
referenciais denomina-se contração do espaço (EINSTEIN, 1999), isto é, o comprimento
medido em qualquer outro sistema de referência que se move, em relação ao referencial em que
o objeto está em repouso, será sempre menor do que seu comprimento próprio, ou ainda, o
comprimento medido por um observador que se move em relação a uma régua será sempre
menor do que o medido por esta régua.
Ainda sobre as transformações de Lorentz, uma equação para velocidade u’ de um corpo
que se encontra em um sistema de referencial inercial O’, figura 13, que se move com
velocidade v em relação ao referencial O, pode ser obtida a partir das equações de posição (11)
e tempo (14), e esta equação representa a transformação de velocidade relativística, assim
(EISBERG, 1979):
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𝑢−𝑣

𝑢′ = 1−𝑢𝑣⁄𝑐 2

(17)

onde u’ é a velocidade da partícula no sistema de referencial inercial O’, u a velocidade da
partícula no sistema de referencial inercial O, v a velocidade de translação entre os sistemas de
referência e c a velocidade da luz no vácuo. Fica evidente que, quando v/c → 0 a equação é
reduzida a u’ = u - v, resultado esperado e coincidente ao obtido pela transformação de Galileu.
Esta transformação revela um outro fato importante que é impossível escolher u e v de modo
que u’ seja maior que c, isto é, quando a velocidade de um corpo for menor do que c em um
dado sistema, a velocidade será sempre menor que c em relação a qualquer outro sistema de
referência. Isto significa que nenhuma partícula material pode se deslocar com velocidade
superior ou igual à velocidade da luz no vácuo em relação a nenhum referencial (YOUNG,
2009). Além disso, a equação de transformação de velocidade atua como limitador da
velocidade, sendo a velocidade da luz no vácuo c a velocidade limite para todos os fenômenos
da Física.
Figura 16 – Um mapa conceitual para o princípio da constância da velocidade da luz

Fonte: PEIXOTO e ILIBIO (2017, p. 57)

Os conceitos abordados no que tange o Princípio da constância da velocidade da luz
podem ser observados e confirmados no mapa conceitual apresentado na figura 16. Nesse mapa
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é possível perceber algumas consequências desse postulado como o abandono do éter como
meio de propagação, além da relatividade do espaço e tempo que resultam na dilatação temporal
e na contração espacial.
Einstein (1999) concluiu que para uma lei física ser considerada uma lei da natureza,
deve, necessariamente, satisfazer as equações de Lorentz. Com isso, o tempo entra como uma
coordenada tão importante quanto as três coordenadas espaciais. As medidas de espaço e tempo
que eram absolutas e independentes passam a formar um espaço quadridimencional, espaçotempo. Assim, o conceito de espaço-tempo, um pressuposto para a Teoria da Relatividade
Restrita, foi decisivo para a evolução da Física. Essa teoria alterou conceitos que perduraram
por mais de 200 anos, presentes na Mecânica Clássica, e, também modificou a forma de ver o
mundo.
Os fenômenos observados no cotidiano passam a ter uma posição diferenciada, uma vez
que se tornam apenas eventos particulares diante do universo das velocidades. Além disso, uma
infinidade de fenômenos em altas velocidades passa a ampliar a visão e compreensão do
universo. A teoria da relatividade foi crucial para formar uma imagem mais realista sobre a
natureza da Física, em especial sobre as relações entre teorias, cálculos e experimentos. Essa
teoria ajuda a desmistificar a ideia de que a Física é uma ciência que usa exclusivamente o
método empírico-indutivo para formulação de teorias. Vale ressaltar, que ao analisar as
contribuições de Einstein deve-se fazer comparações entre a teoria da relatividade e as
mecânicas clássica e quântica, além de se manter uma atitude crítica para melhor compreensão,
segundo Schenberg (1979). A teoria da relatividade provocou efeitos enormes na Física
relacionados ao tempo, comprimento, massa, energia, matéria, radiação e aos campos elétricos
e magnéticos, além de contribuir para a teoria quântica relativista e para a teoria quântica de
campos.

5.3 MODELO DE APLICAÇÃO DA TEORIA

Na maioria dos livros didáticos utilizados no Ensino Médio, o tema Teoria da
Relatividade não aparece. Esse e outros temas de Física Moderna estão ausentes nos livros pelo
fato de a maioria dos vestibulares nacionais não exigirem em seus exames, mesmo com as
orientações dos PCNs. Com isso, os tópicos de Física Clássica dominam as salas de aula,
distanciando a compreensão dos fenômenos naturais e das tecnologias presentes no cotidiano,
a exemplo dos smartphones, GPS, robótica e LEDs cujos seus funcionamentos são baseados

64

em teorias modernas em que o ensino atual voltado para as teorias clássicas não conseguem
explicá-las.
Como a Teoria da Relatividade e os conteúdos relacionados a ela não aparecem nos
livros didáticos, se torna necessária uma transposição de conteúdos de nível superior. Essa
transposição pode ser realizada seguindo o modelo de transposição didática (Capítulo 3), em
que serão levantados os principais conceitos do tema e a forma como serão abordados em sala
de aula, ou de acordo com a transposição feita na seção 5.2, a qual se baseia em livros de ensino
superior para discussão do tema.
A seguir, apresenta-se um modelo de mapa conceitual da Teoria da Relatividade Restrita
que pode servir de guia para a construção de uma sequência didática.
Figura 17 – Um mapa conceitual para a Teoria da Relatividade Restrita

Fonte: PEIXOTO e ILIBIO (2017, p. 56)
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Como visto no Capítulo 4, os mapas conceituais são ferramentas importantes para o
processo de ensino, além de auxiliar na transposição didática dos conteúdos. Um mapa
conceitual pode ser utilizado de três formas: como instrumento de avaliação, recursos didático
e da prática docente. Na preparação das suas aulas, o professor pode utilizar um mapa conceitual
do tema que será abordado para visualizar quais os conceitos mais importantes e as relações
pertinentes entre eles com a finalidade de facilitar a produção do material que será utilizado,
sendo possível modificar o mapa para apresentação em sala de aula.
Como vemos no mapa conceitual da Figura 17, evidencia-se os elementos necessários
para compreensão da teoria da relatividade, com a possibilidade de incorporar as inquietações
de Einstein a respeito dos conceitos vigentes que não explicavam alguns fenômenos observados
por vários cientistas na época. O mapa apresenta duas importantes relações. A primeira, com a
mecânica clássica por meio da 1ª lei de Newton sobre os referenciais inerciais, movimento
relativo e os conceitos de espaço e tempo. E a segunda, com o eletromagnetismo pelo estudo
das características e propriedades da luz como onda eletromagnética. A partir desse contexto,
os dois famosos postulados de Einstein são apresentados: o princípio da relatividade restrita e
o princípio da constância da velocidade da luz. Além disso, é possível apresentar algumas
aplicações da Teoria da Relatividade Restrita como por exemplo GPS, aumento no tempo de
decaimento dos múons atmosféricos e paradoxo dos gêmeos, como se vê no mapa conceitual
abaixo.
Figura 18 – Um mapa conceitual para a Aplicações da Teoria da Relatividade

Fonte: PEIXOTO e ILIBIO (2017, p. 58)

66

A Teoria da Relatividade aparece na mídia como uma teoria revolucionária e Einstein
como um homem a frente de seu tempo, o que sugere a existência de conhecimentos prévios
sobre o tema nos alunos, no que tange os conceitos presentes na teoria, a própria teoria ou seu
mentor. Esses conhecimentos podem aparecer como concepções clássicas de movimento
relativo, espaço e tempo quanto informações sobre os postulados e vida de Einstein. A
utilização de conhecimentos prévios remete à teoria da aprendizagem de Ausubel (Capítulo 2)
que promove uma aprendizagem significativa, modelo de aprendizagem que enfatiza a
manutenção de uma relação horizontal entre professor e aluno, assim como a representada pela
Pedagogia Relacional (Capítulo 1).
As mudanças propostas por Einstein para os conceitos de espaço e tempo são complexas.
Ainda para os físicos da época, essas mudanças foram de difícil compreensão e aceitação.
Mesmo no mundo contemporâneo e necessitando das teorias modernas para leitura do mundo,
utiliza-se os conceitos clássicos para lê-lo. Imaginando esse cenário, um aprendiz que teve
durante toda sua vida uma imersão em conceitos clássicos terá resistência na compreensão de
novas teorias. Como a teoria da relatividade foi um marco histórico e científico, as mudanças
provenientes dessa teoria podem ser acompanhadas pela sociedade a partir de movimentos
estéticos e filosóficos: a arte. Aqui não diferente de Guerra et al. (2007), o objetivo de abordar
essas mudanças é fazer refletir sobre as diferentes concepções de tempo e espaço construídas
pelos homens ao longo da história.
Inicialmente, serão sugeridos dois filmes que abordam conceitos referentes à Teoria
da Relatividade e que podem ser utilizados em sala de aula como material facilitador da
compreensão do tema. Além dos filmes, quadros de pintores modernistas também darão uma
ideia de mudança na visão dos conceitos de espaço e tempo, os quais foram modificados pelos
postulados de Einstein. Por fim, textos literários que tratam dessas mudanças serão inseridos na
proposta com a finalidade de complementar o modelo de abordagem do tema, de difícil
abstração para muitos.

Filmes
No filme a Máquina do Tempo (The Time Machine, 1960), a explicação sobre a
invenção de uma máquina do tempo está associada aos conceitos da Teoria da Relatividade.
Nele, além de considerar o tempo como a quarta dimensão, discute os conceitos variáveis de
massa e dimensões de um corpo sob a ação de velocidades relativistas. E mostra algumas
consequências dessa ação por meio da dilatação temporal, quando compara o envelhecimento
entre pessoas que estão viajando à velocidades próximas à da luz e as que estão na Terra.
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Figura 19 – Pôster do filme The Time Machine, 1960

Fonte: https://i.jeded.com/i/the-time-machine.18654.jpg

No filme O Planeta dos Macacos (Planet of the Apes, 1968), o efeito da dilatação
temporal é mais evidente. Dentro da nave espacial em que as pessoas viajam encontram-se dois
relógios que marcam tempos diferentes, enquanto um deles marca o tempo decorrido dentro da
nave o outro marca o tempo que passa na Terra. Além de explicar os efeitos da viagem com
velocidades próximas à da luz, compara o tempo decorrido, deixando claro os efeitos da
dilatação temporal quando retornam a Terra após decorrer 700 anos no tempo da nave e, como
consequência, ter passado 2000 anos no tempo terrestre.
Figura 20 – Pôster do filme Planet of the Apes, 1968

Fonte:https://vignette.wikia.nocookie.net/comic-books-in-the-media/images/f/f2/Planet-of-the-ApesPoster.jpg/revision/latest?cb=20140616203525

68

Os filmes são elementos didáticos atrativos por serem dinâmicos e possuírem
componentes audiovisuais que estimulam o interesse do público jovem. Nessa perspectiva, o
professor poderia motivar uma sessão de cinema com temática específica, a exemplo dos filmes
listados anteriormente, na escola podendo ser dividia em três etapas. A primeira seria a exibição
do filme acompanhada de uma ficha de leitura que permita ao aluno levantar os conceitos
referentes a teoria em discussão. A segunda etapa seria a socialização dos conceitos levantados
pelos alunos (enquanto os alunos discutem o professor registra no quadro esses conceitos e os
explica). Por último, os alunos seriam direcionados à construção de mapas conceituais,
previamente ensinados, com o objetivo de representar as relações percebidas entre os conceitos
e a partir delas seguir na compreensão do tema com a mediação do professor.

Pinturas
Pablo Picasso, o pintor modernista, em suas obras utilizou a ideia da visualização da
quarta dimensão, o tempo, para representar a junção espaço-tempo, a exemplo do quadro As
moças de Avignon, com o objetivo de romper com a visão clássica de espaço e tempo
dissociados. Ele foi capaz de sintetizar o contexto histórico e científico de sua época ao inserir
a simultaneidade em sua arte, ampliando a visão de mundo, de acordo com os conceitos
propostos por Einstein.
Figura 21 – As moças de Avignon, Pablo Picasso

Fonte:http://4.bp.blogspot.com/-MyXtDu4nsIQ/UlV4nW66qtI/AAAAAAAAFEg/O1XLjDAye6s/s640/579pxLes_Demoiselles_d%27Avignon.jpg
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Salvador Dali, pintor modernista, representa em seus quadros a dilatação do tempo da
Teoria da Relatividade Restrita, a exemplo do quadro A persistência da memória, em que o
tempo está representado por três relógios flexíveis, distorcidos, parecendo fluir pela superfície
onde estão apoiados. E esta fluidez dos relógios é relacionada a uma propriedade do espaçotempo e não a um efeito no mecanismo dos relógios.
Figura 22 – A persistência da memória, Salvador Dali

Fonte: http://www.historiadasartes.com/wp-content/uploads/2015/10/28.16.memoria.jpg

Uma sugestão de abordagem possível com pinturas seria promover uma mesa redonda
para reconhecer a influência da teoria nas obras artísticas, como uma forma de esclarecer
dúvidas e questionamentos provenientes das seguintes etapas. Primeiro, o professor trabalharia
o conteúdo em sala com os alunos, expondo os conceitos de modo sistemático. Segundo, o
professor teria a opção de apresentar um modelo de mapa conceitual para a teoria, ressaltando
as relações e conceitos importantes. Por último, na mesa redonda, seriam apresentados os
quadros que permitiriam relacionar a teoria trabalhada com o contexto sócio-histórico do
movimento artístico. A intenção seria ampliar a visão dos alunos referente ao tema por meio da
proposta interdisciplinar dessa atividade.
Textos literários

Alberto Caeiro, um escritor da corrente modernista e um dos pseudônimos de Fernando
Pessoa, na poesia Eu não quero o Presente, Quero a Realidade, situa a visão da época referente
as mudanças propostas por Einstein com a Teoria da Relatividade. Nela o autor procura um
conceito absoluto para o espaço e tempo, mas se depara com vários questionamentos referentes
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a relatividade desses conceitos. Sendo o tempo a quarta dimensão, o qual não se pode ver nem
sentir, o autor a dispensa em troca de qualquer “realidade”, que lhe parece mais palpável e
menos complexa /Quero as cousas que existem, não o tempo que as mede./. Ainda se pode notar no
texto, em relação a Teoria da Relatividade, traços da física clássica, que desagrega espaço e
tempo /Não quero separá-las de si-próprias, tratando-as por presentes./, /Vê-las sem tempo, nem
espaço,/ /Ver podendo dispensar tudo menos o que se vê./, percebe-se, então, no texto a linha fronteiriça
entre as visões clássica e moderna.

Eu não quero o Presente, Quero a Realidade
Vive, dizes, no presente,
Vive só no presente.
Mas eu não quero o presente, quero a realidade;
Quero as cousas que existem, não o tempo que as mede.
O que é o presente?
É uma cousa relativa ao passado e ao futuro.
É uma cousa que existe em virtude de outras cousas existirem.
Eu quero só a realidade, as cousas sem presente.
Não quero incluir o tempo no meu esquema.
Não quero pensar nas cousas como presentes; quero pensar nelas
como cousas.
Não quero separá-las de si-próprias, tratando-as por presentes.
Eu nem por reais as devia tratar.
Eu não as devia tratar por nada.
Eu devia vê-las, apenas vê-las;
Vê-las até não poder pensar nelas,
Vê-las sem tempo, nem espaço,
Ver podendo dispensar tudo menos o que se vê.
É esta a ciência de ver, que não é nenhuma.
Alberto Caeiro, in "Poemas Inconjuntos"

Carlos Drummond de Andrade, considerado o mais influente poeta brasileiro do século
20, no início do texto “Duração”, sugere uma concepção newtoniana do tempo como constante
absoluta /O tempo era bom? Não era/ /O tempo é, para sempre./. Na sequência, o texto sustenta
a imutalidade da ideia, ao dizer que /Aconteceu há mil anos?/ /Continua acontecendo./.
Entretanto, levando-se em conta que o texto “Duração” foi escrito na década de 1940, em que
o conceito de relatividade se encontrava solidificado, o texto termina ressaltando a mudança no
pensamento absoluto de tempo, /Pois tudo enfim se liberta/ /de ferros forjados no ar./ /A alma
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sorri, já bem perto,/ /da raiz mesma do ser./ tornando-o, enfim, relativo. Ao admitir a Teoria
da Relatividade, o autor então se estabelece em seu tempo e reforça uma visão mais realista da
percepção do mundo.

Duração
O tempo era bom? Não era
O tempo é, para sempre.
A hera da antiga era
roreja incansavelmente.
Aconteceu há mil anos?
Continua acontecendo.
Nos mais desbotados panos,
estou me lendo e relendo.
Tudo morto, na distância
que vai de alguém a si mesmo?
Vive tudo, mas sem ânsia
de estar amando e estar preso.
Pois tudo enfim se liberta
de ferros forjados no ar.
A alma sorri, já bem perto,
da raiz mesma do ser.
Carlos Drummond de Andrade, in 'As Impurezas do Branco'

Waly Salomão, escritor considerado pós-moderno, ideia em que tudo é relativo, funde título e
argumento no texto “?”, distintos entre si, tornando-os uma unidade, assim como Einstein fez
com os conceitos de espaço e tempo, representando-os juntos como espaço-tempo.

“?”
Waly Salomão, in ‘Modernidade/Pós-Modernidade: traços na obra de Waly Salomão’

Os textos literários por serem obras subjetivas permitem diversas interpretações na sua
análise. Por esse motivo, o trabalho com esse material carece uma parceria entre a Física e a
Literatura. A ideia é que cada professor em sua área explore o texto enfatizando ou ressaltando
o que tem de relevante para a teoria em discussão. Nesse ínterim, o professor de Física sugeriria
ao professor de Literatura que ao abordar o texto direcionasse a leitura a um debate sobre o
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contexto histórico e filosófico do tema, com a finalidade de contextualizar a abordagem do
professor de Física.
Pelo exposto, esse material pode ser utilizado nas várias séries do Ensino Médio,
levando em consideração os conteúdos trabalhados em cada uma. Essa abordagem pode ocorrer
de forma multi ou interdisciplinar, o que dará mais significado aos conteúdos desse tema tão
emergente e que precisa de atenção no ensino de Física de nível médio.

5.4 RELAÇÃO COM OUTRAS PROPOSTAS

Além do que foi apresentado na seção anterior, e após realizar uma pequena busca por
artigos relacionados ao tema, algumas propostas de abordagem da Teoria da Relatividade para
o Ensino Médio foram levantadas. Essas propostas, assim como a presente nesse trabalho,
buscam inserir de forma significativa esse tópico de Física Moderna com a finalidade de
melhorar a formação de professores e alunos, frente aos fenômenos naturais e conteúdos
científicos presentes no cotidiano.
Reis (2016), elabora uma proposta didática sobre Física Moderna e Contemporânea,
aproximando Física e Arte, o movimento literário cubista e a teoria da Relatividade. Outros
autores também elaboram propostas ricas sobre o tema, a exemplo de Rodrigues et al. (2014)
que apresentam sua proposta aplicando a teoria da Relatividade no estudo do funcionamento do
GPS; Joaquim (2013), por sua vez, apresenta relatividade por meio de um sistema de
hipermídia, em que utiliza simulações computacionais, vídeos, imagens, atividades e hiperlinks
para abordagem do tema; Riboldi e Studart (2015) pauta a sua abordagem da Teoria da
Relatividade Restrita a partir da utilização do jogo (game) Slower speed of light em que é
possível observar diversos efeitos do movimento em velocidades relativistas; Guerra et al.
(2007) apresentaram uma abordagem histórico-filosófica do tema a partir da análise de pinturas
nos diversos momentos históricos relevantes para compreensão dos conceitos de espaço e
tempo; já Rodrigues (2001), insere seu trabalho no tema sugerindo inúmeros materiais de apoio
para complementação de conteúdos voltados para o Ensino Médio relacionados à Teoria da
Relatividade Restrita; por fim, Peixoto e Ilibio (2017) complementam a abordagem desse tema
agregando mapas conceituais aos conceitos da teoria da Relatividade, além de trazer modelos
de exercícios didáticos que podem ser aplicados em sala de aula.
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As propostas listadas mostram a diversidade de aproximações possíveis de serem
realizadas para este tema, não existindo um modelo privilegiado para fazê-lo, pois o contexto
escolar ao qual esteja inserido pode direcionar a forma mais adequada para inserção desse
tópico de Física Moderna.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Teoria da Relatividade Restrita considerada um marco para a ciência, ainda não faz
parte do senso comum por estar distante das salas de aula do Ensino Médio na disciplina de
Física. Por esse motivo, a compreensão da teoria pelos estudantes encontra dificuldades por
eles estarem imersos nos conceitos clássicos. A Física Moderna e Contemporânea (FMC)
quando pensada para implementação em sala de aula de nível médio, ainda é um desafio para
o professor por necessitar dos processos de transposição didática para adequação desses
conteúdos.
A revisão de literatura realizada por Ostermann e Moreira (2000), que visou levantar
como e quais temas de FMC aparecem no ensino médio, além de propostas para sua
incorporação em sala de aula, conclui que a escolha de temas de FMC deveriam ser objeto de
especial atenção na formação de professores de Física com vistas a uma adequada transposição
didática para o ensino médio.
Materiais prontos para aplicação direta são uma das maiores barreiras entre o conteúdo
Teoria da Relatividade e sala de aula. Artigos de divulgação científica que discutam modelos
de aplicação da teoria são uma porta de entrada para preencher inicialmente essa lacuna, uma
vez que os PCNs sugerem que o ensino de ciência contemple os fenômenos que rodeiam o
indivíduo, sendo necessário trabalhar os tópicos de física moderna e contemporânea, a exemplo
da Teoria da Relatividade, considerando a necessidade de promover uma alfabetização
científica e tecnológica.
Tornou-se consistente durante a construção do trabalho refletir que os mapas conceituais
são uma ferramenta importante para auxiliar o professor em seu planejamento. No entanto, ao
incorporá-los às aulas, o professor precisa inserir os conceitos a respeito da produção de mapas
conceituais como conteúdo programático, com a finalidade de desenvolver no aluno a
habilidade de construir mapas com significado didático e passiveis de um controle avaliativo.
Como, em algum momento, seja necessário fazer a transposição didática do conteúdo,
o referido trabalho, representa um modelo que discute o quê, como e por quê considerar na
realização da mesma. Além disso, a proposta de utilização de elementos artísticos para ampliar
a visão dos conceitos trouxe, além dos filmes e pinturas que aparecem em outros trabalhos,
textos literários que refletem a visão sócio-histórica referente a mudança conceitual provocada
pela Teoria da Relatividade de Einstein. Entende-se que esse trabalho pode auxiliar ainda outras
propostas acadêmicas em andamento ou já finalizadas e o planejamento de professores que já
atuam no nível médio.
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