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RESUMO 

Como é sabido, o ensino de Física Moderna e Contemporânea não é uma prática comum 

nas escolas de Ensino Médio, e consequentemente, os estudantes acabam por não verem 

conteúdos importantes para a sua formação intelectual e cultural. A fim de levar tópicos 

de Física Moderna e Contemporânea para a educação básica, elaboramos uma proposta 

didática para o ensino da Teoria da Relatividade Restrita através do movimento cubista. 

Na nossa proposta, relacionamos o espaço pictórico com o espaço relativístico, bem 

como a questão do tempo e da simultaneidade que estão expressas nas obras de arte. 

Com este trabalho, acreditamos contribuir para o ensino de física já que desenvolvemos 

um material instrucional para o uso do professor em sala de aula.  

Palavras-chave: Teoria da Relatividade Restrita. Cubismo. Espaço-tempo. Proposta 

didática.  

 

  



ABSTRACT 

As it is well-known, the teaching of Modern and Contemporary Physics is not a 

common practice in high schools, and consequently, students end up not seeing 

important content for their intellectual and cultural training. In order to bring topics of 

Modern and Contemporary Physics for basic education, we developed a didactic 

proposal for teaching the theory of relativity through the Cubist movement. In our 

proposal, we list the pictorial space with the relativistic space, as well as the question of 

time and simultaneity that are expressed in works of art. With this work, we contributed 

to the teaching of physics by developing an instructional material for the use of the 

teacher in the classroom. 

Key-words: Special Relativity Theory. Cubism. Space-Time. Didactic proposal.  
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de tópicos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) é quase sempre 

negligenciado nas escolas de Ensino Médio e, consequentemente, os alunos acabam por 

não verem conteúdos de importantes para a sua formação intelectual e cultural. 

Geralmente, esses conteúdos não estão inseridos na grade curricular da disciplina de 

Física do ensino médio, com exceções de alguns que ainda são contemplados por 

estarem presentes em alguns livros didáticos e que acabam sendo discutidos em sala de 

aula. A falta de FMC nos materiais didáticos pode ser um reflexo da valorização de 

temas exclusivos da física clássica, tais como: Mecânica, Física Térmica, Ondas, Óptica 

e Eletromagnetismo. Além da questão do currículo, professores da educação básica não 

se sentem à vontade para ensinar temas de FMC por causa ou da sua má formação 

inicial ou da falta de formação continuada. (OSTERMANN, 2002)  

A nova legislação recomenda que conteúdos mais atuais também sejam 

contemplados nos currículos escolares. Segundo Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, eis algumas diretrizes 

propostas para o Ensino Médio: destacar a educação tecnológica básica, a compreensão 

do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação 

da sociedade e da cultura; domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) destacam que “não se trata de se 

incorporar elementos da ciência contemporânea simplesmente por conta de sua 

importância instrumental utilitária [...] e sim, de se prover os alunos de condições para 

desenvolver uma visão de mundo atualizada”. (BRASIL, 1999, p.209) Mesmo estando 

na legislação da educação brasileira, há poucos professores do ensino médio ensinando, 

de fato, aspectos mais modernos da ciência e tecnologia. 

Uma das formas de se trabalhar temas de FMC é através da arte. Segundo 

Zanetic (1990, p. 8) 

A física também é cultura. A física também tem seu romance intrincado e 

misterioso. Isto não significa a substituição da física escolar “formulista” por 

uma física “romanceada”. O que desejo é fornecer substância cultural para 

esses cálculos, para que essas fórmulas ganhem realidade científica e que se 

compreenda a interligação da física com a vida intelectual e social em geral.   
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Com o intuito de aproximar duas culturais, física e arte, e de suprir a falta de 

material instrucional sobre temas de FMC para o ensino médio, elaboramos uma 

proposta didática para o ensino da Teoria da Relatividade Especial (TRE) através de 

uma analogia com o movimento cubista. Criada por Einstein em 1905, a TRE promoveu 

uma grande revolução no meio científico uma vez que as ideias sobre espaço e tempo da 

física clássica precisaram ser repensadas. O Cubismo, por sua vez, foi um movimento 

que surgiu na mesma época, por volta do ano de 1908, e tinha como meta revolucionar 

o espaço pictórico canônico desde o Renascimento. Nascidas no mesmo momento 

histórico, a ideia foi construir uma analogia entre o espaço-tempo da TRE com o espaço 

pictórico representado no cubismo. Para elaborar tal material didático, fizemos o uso de 

pinturas cubistas de Picasso e Braque, bem como discussões acerca da TER, abordando, 

assim, o contexto no qual os movimentos artístico e científico surgiram com base nos 

aspectos históricos e na revolução que trouxeram tanto no espaço físico como no espaço 

pictórico.  

No Capítulo 1, apresentamos uma revisão de literatura sobre pesquisa em ensino 

de TRE no ensino médio. O Capítulo 2 discute a teoria de aprendizagem significativa a 

partir da qual elaboramos a nossa proposta didática. O Capítulo 3 aborda os aspectos 

conceituais e históricos da TRE. No Capítulo 4, discutimos o movimento impressionista 

que antecedeu o Cubismo de modo que os alunos possam identificar as mudanças que 

ocorreram de um movimento para outro. O Capítulo 5 dedica-se à discussão da analogia 

proposta por este trabalho entre TRE e cubismo. Na Metodologia de ensino, baseamo-

nos nos três momentos pedagógicos para sugerir estratégias didático-pedagógicas para o 

ensino de TRE através do cubismo. No final, trazemos algumas considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com intuito de analisar como o tema da Teoria da Relatividade Restrita vem 

sendo abordado no ensino médio, foi feita uma revisão de literatura sistemática sobre o 

tema, selecionando apenas os artigos que o aplicaram efetivamente em sala de aula. Os 

artigos catalogados foram publicados no período de 2000 a meados de 2014, 

correspondendo aos últimos 14 anos. Para a realização da pesquisa bibliográfica, 

utilizamos apenas periódicos brasileiros, sendo eles:  

 Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF); 

 Ciência e Educação (C&E); 

 Física na Escola (FE); 

 Investigações em Ensino de Ciências (IEC); 

 Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF); 

 Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC); 

Para a realização das buscas, optamos por olhar um periódico por vez e edição 

por edição, buscando os artigos que tratam sobre a Teoria da Relatividade Restrita no 

período que foi estabelecido. Não optamos por realizar a pesquisa através de palavras 

chaves, pois alguns artigos não apresentam em seu título palavras relacionadas com o 

nosso tema, assim como muitos resumos de artigos não deixam claro o que exatamente 

podemos encontrar no decorrer dos trabalhos. Por essa razão, resolvemos fazer uma 

pesquisa mais aprofundada procurando em edição por edição de cada periódico e 

fazendo uma leitura flutuante sobre artigos relacionados a TRE. 

No total foram selecionados 42 artigos sobre o tema. Construímos uma tabela 

com a quantidade de artigos que encontramos em cada periódico, o ano em que o 

mesmo foi publicado, o total correspondente a cada um e o total de artigos coletados. Os 

dados estão contidos na Tabela 1. Vale ressaltar que não apenas as tabelas, mas a 

revisão como um todo foi inspirada no artigo “Uma revisão sistemática das pesquisas 

publicadas no Brasil sobre o uso didático de História e Filosofia da Ciência no Ensino 

de Física”, autoria de Elder Sales Teixeira, Ileana Maria Greca e Olival Freire Jr. 

(TEIXEIRA et. al., 2012) 
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Tabela 1: Relação dos artigos selecionados por ano e publicado por cada periódico 

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

 Após a coleta dos 42 artigos, fizemos uma seleção minuciosa destes, 

considerando os seguintes critérios:   

1. Os trabalhos devem ser propostas que foram aplicadas em sala de aula do ensino 

médio abordando somente a Teoria da Relatividade Restrita e que apresentem os 

resultados das intervenções, estando compreendidos no período entre 2000 e 

2015. 

Após o critério de seleção, observamos que dos 42 artigos selecionados, 4 se 

encaixam como propostas, o que corresponde a aproximadamente 9% do total. No caso 

de aplicações em sala de aula, poucos trabalhos sobre este tema foram encontrados, o 

correspondente a 5 artigos, aproximadamente 12% do total, os quais serão analisados 

nesta revisão. Os 33 artigos restantes, os quais correspondem a 77%, encaixam-se nos 

critérios de exclusão, definidos da seguinte forma:  

1. Os artigos que tratam sobre a Relatividade Restrita baseados apenas em Física 

pura; 

2. Artigos sobre Relatividade Restrita que não foram voltados para o Ensino 

Médio; 
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Com base nos critérios estabelecidos para a escolha dos artigos, construímos a 

tabela a seguir que relaciona cada periódico e a quantidade de artigos que se encaixam 

como propostas, aplicações em sala de aula e outros (são os artigos que se encaixam nos 

critérios de exclusão) dentro do período considerado.  

Tabela 2: Quantidades de propostas, aplicações e outros artigos de acordo com cada 

periódico 

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

 Como já foi ressaltado anteriormente, trabalharemos mais detalhadamente os 

artigos que tratam de propostas aplicadas em sala de aula, e que apresentem resultados 

de intervenções didáticas, resultando, assim, em apenas 5 artigos do total que foram 

selecionados. Nem todos os trabalhos que tratam de propostas foram aplicados. Existem 

vários artigos voltados para a Relatividade Restrita, mas uma quantidade maior se 

encaixa nos critérios de exclusão. Muitos desses apresentam um caráter mais 

matemático do conteúdo com pouco enfoque conceitual, o que para nosso trabalho é 

mais relevante. Esse não é um problema que atinge apenas a Relatividade Restrita, 

muitos outros conteúdos também possuem escassez de trabalhos aplicados em sala de 

aula. 

Observando os dados expostos na Tabela 2, dos seis periódicos analisados, o que 

mais apresentou propostas voltadas para o Ensino Médio foi CBEF. Apenas três 

apresentaram trabalhos de aplicação no Ensino Médio sobre Relatividade Restrita, 

sendo estes, CBEF, RBEF e RBPEC. Incluindo as três categorias, os periódicos que 

mais publicaram sobre Relatividade Restrita, durante o período determinado foram 
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CBEF e RBEF (levando em consideração que a RBEF foi o periódico que mais 

apresentou trabalhos nas categorias de aplicações e outros). A maioria dos trabalhos 

publicados pela RBEF encaixa-se nos critérios de exclusão, pois os trabalhos são de 

cunho matemático voltados para o nível superior. 

Voltando a tabela 1, é notável que o ano de 2005 foi o que apresentou mais 

trabalhos sobre Relatividade Restrita. Podemos justificar esse aumento de trabalhos em 

2005, devido ao centenário das publicações feitas por Einstein, principalmente ao que se 

refere à Teoria da Relatividade Restrita que é o nosso foco. Além de 2005 ser o 

centenário de suas publicações, também corresponde ao cinquentenário de sua morte e 

octogésimo ano de sua visita ao Brasil. (STUDART, 2005) 

Na Tabela 3, estão contidas as porcentagens em relação à quantidade de artigos 

publicados por cada periódico, os quais serão utilizados na nossa análise.  

Tabela 3: Porcentagem correspondente a quantidade de trabalhos a serem utilizados por 

cada periódico 

                                                                                         

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

 Diante dos dados apresentados, podemos destacar que há um número muito 

pequeno de trabalhos aplicados em sala de aula em um período de 15 anos. Essa 

amostra quantitativa dos dados, não nos garante a qualidade dos trabalhos, só 

poderemos discutir a respeito, após uma análise mais criteriosa sobre estes.  Após a 

seleção, os 5 artigos passaram por uma análise mais aprofundada, em que foram 

analisados os seguintes parâmetros: 

 Público alvo; 

 Objetivo do trabalho; 
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 De qual forma a Relatividade Restrita foi utilizada no Ensino Médio; 

 Como a pesquisa foi desenvolvida; 

 Tempo de aplicação da pesquisa; 

 Referencial Teórico; 

 Pesquisa Qualitativa ou Quantitativa. 

Segue abaixo, na Tabela 4, os artigos analisados e suas informações: 

Tabela 4: Os artigos selecionados de acordo com a revista, ano, título e autor.

 

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

O artigo 1 consiste na apresentação de um módulo didático que aborda a Física 

em um contexto diferente do qual estamos acostumados a ver nos livros didáticos do 

ensino médio, com um enfoque sobre a História e Filosofia da Ciência, baseado na 

Teoria da Relatividade Restrita, apresentando a quebra entre o paradigma newtoniano e 

o relativístico de acordo com a concepção de Thomas S. Kuhn. O artigo faz uma crítica 

a ausência do ensino de Filosofia da Ciência em sala de aula, e que, por muitas vezes, 

não está presente na formação dos professores de Ciências, prevalecendo na escola a 

concepção empírico-indutivista. O módulo baseia-se nos três momentos pedagógicos de 

Angotti e Delizoicov, são eles: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento.  

 O módulo foi aplicado por um dos autores do artigo, composto por 15 horas-aula 

com a duração de 45 minutos cada aula. O trabalho foi realizado com uma turma de 31 
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alunos da 4ª fase do turno matutino do ensino médio de uma escola do município de 

Xanxerê (SC) em 2003. A cada aula a discussão do conteúdo consistia em uma 

atividade diferente, agregada ao objetivo pretendido.  Os conteúdos abordados e a 

quantidade de aulas para cada um são: Natureza da Ciência (1ª a 4ª aula), Concepção 

empírista-indutivista da Ciência (4ª aula), Limitações da Concepção empirista-

indutivista da Ciência (5ª aula), Física Clássica: mecânica newtoniana (6ª, 7ª e 8ª aula), 

Física Clássica/ Física Moderna (9ª aula), Física Moderna: Mecânica relativística (11ª, 

12ª, 13ª aula), Biografia de Einstein (14ª aula) e Natureza da Ciência (15ª aula). 

Podemos observar que tanto a primeira aula como a última é o mesmo conteúdo, pois 

nessas duas aulas são aplicados os mesmos questionários para serem respondidos 

individualmente, contendo 11 questões. 

 Podemos observar que a distribuição dos conteúdos no módulo didático ocorre 

de forma crescente. Ou seja, começa com a aplicação do questionário com o intuito de 

averiguar as concepções prévias dos alunos sobre os aspectos relacionados à natureza da 

ciência, em seguida, são desenvolvidas outras atividades sobre esse tema como, por 

exemplo, o trabalho em grupo para a criação de história em quadrinhos.  O módulo 

segue abordando as concepções e limitações da corrente empirista-indutivista da 

ciência, fundamentando, caracterizando e apresentando exemplos e situações que 

apontam as suas limitações. Após isso, segue com a abordagem dos conteúdos físicos, 

seguindo com uma linha que começa com a Física Clássica: mecânica newtoniana, 

seguida pela Física moderna: mecânica relativística.  

Os temas abordados na Física clássica são explanados a partir de discussões 

gerais, dramatizações e ilustrações de situações acerca dos temas. Para a passagem da 

Física clássica para a Física Moderna, foi feita uma discussão sobre a decadência do 

conceito mecânico e o surgimento da Teoria da Relatividade Restrita. Esse é o momento 

em que os autores discutem a concepção Kuhnianna em relação ao desenvolvimento 

científico. A partir disso, inicia-se a abordagem sobre a Física moderna. De acordo com 

o tema a ser tratado, foram levadas ilustrações de cálculos, sem deduções, ou textos para 

serem discutidos em sala. Após essa etapa os alunos passam a conhecer um pouco mais 

da vida de Einstein, através de discussão e apresentação em grupo sobre a vida do 

cientista.  

Por fim, é aplicado novamente o questionário para comparar as repostas da 

primeira aula com a última, observando se houve alguma mudança em relação à 
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construção do conhecimento científico dos alunos. Nesse último momento de aplicação 

do questionário, foi solicitado aos alunos que avaliassem o que foi realizado até então. 

Diante das respostas apresentadas, os alunos mostraram-se satisfeitos com o trabalho e 

com resultados positivos em relação ao que aprenderam durante as aulas. Isso é possível 

ser observado através das respostas antes e depois nos questionários.  

 Uma observação a ser feita é pela forma que o módulo didático é organizado, há 

a uma falta de exercícios a serem praticados sobre os determinados temas. As atividades 

apresentadas são de suma importância, discussões, dramatizações, mas é importante que 

a escrita também seja mais trabalhada, a mesma também colabora para o 

desenvolvimento crítico do aluno. 

 O artigo relata as reações dos alunos diante dos temas abordados e, dentre elas a 

mais provável, a estranheza pela forma como o conteúdo de Física estava sendo 

conduzido. Ou seja, saindo das equações matemáticas e tratando de conceitos históricos 

e filosóficos. Os trabalhos realizados por eles sobre a Filosofia da Ciência foi alvo de 

empolgação, indagação e interesse pelas discussões dos temas, o que vem a ser um 

comportamento justificável por se tratar de algo novo. Uma ideia interessante foi 

solicitar aos alunos a elaboração de um quadro comparativo entre a Física Clássica e a 

Física Moderna, os quais mostraram compreensão sobre o conteúdo. 

O artigo argumenta que os alunos apresentaram muitos questionamentos 

relacionados aos postulados da Teoria da Relatividade Restrita, além de dúvidas em 

relação à dilatação do tempo por não acreditarem ser possível tal fenômeno. 

Apresentaram também resistência em trabalhar com deduções matemáticas, justificando 

ser desnecessárias por não colaborar para o entendimento dos conceitos físicos.  

 Os dados coletados nos questionários foram analisados quantitativamente 

através de um teste estatístico não-paramétrico, o teste MC Nemar, para avaliar se 

houve um nível inferior a 0,05 das respostas do primeiro e o último questionário e 

qualitativamente através de tabelas fazendo uma análise do que foi coletado, 

argumentando se houve algum crescimento em relação aos dados e em alguns casos 

colocando o posicionamento dos alunos em relação à aplicação do trabalho. O teste MC 

Nemar visa analisar a eficiência das respostas do primeiro e do último questionário. 

Para cada questão foram feitas duas tabelas, sendo estas divididas em: opções de 
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respostas, categorias, número de alunos, porcentagem e legenda. A primeira tabela 

contendo os dados do primeiro questionário e a segunda contendo os do segundo.  

 A aplicação do módulo didático abre espaço para duas vertentes de estudos que 

até então não são comuns de serem trabalhados no ensino médio:  os aspectos 

Históricos e Filosóficos da Ciência e a Teoria da Relatividade Restrita. São conteúdos 

interessantes e que deveriam fazer parte da grade curricular da escola, mas para que isso 

ocorra a escola deve estar preparada para introduzi-los na sua grade. A principal 

preparação deve vir do professor, o mesmo deve possuir uma formação continuada e ter 

acesso a material didático de modo que possa discutir conceitos históricos- filosóficos 

em sala de aula. 

Tabela 5: Uma discussão sobre a natureza da ciência no ensino médio: um 
exemplo com a Teoria da Relatividade Restrita. 

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

 O artigo 2 trata-se de um trabalho feito com uma turma de primeiro ano do 

ensino médio de uma escola pública da cidade de Florianópolis em Santa Catarina. O 

trabalho realizado consiste em uma sequência didática que aborda temas da Teoria da 

Relatividade Restrita relacionada ao tempo relativístico. A ideia do trabalho é fazer com 

que os alunos construam uma noção sobre o que é o tempo relativístico. O texto 

inicialmente faz uma boa explanação sobre o tempo, discutindo sobre os diversos 

conceitos que temos sobre o mesmo e fazendo análises matemática, física e psicológica. 

É destacada a utilização do tempo na mecânica clássica quando o utilizamos para o 

estudo da cinemática, mas não lhe dando muita importância.  
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 Para a realização do trabalho foi utilizada a noção de perfil conceitual de 

Mortimer, a qual defende a ideia de que o aluno passe a conviver com suas concepções 

alternativas e científicas. Ou seja, para cada contexto haverá um tipo de concepção. O 

trabalho tem como objetivo ampliar o perfil conceitual que os alunos têm em relação ao 

tempo de modo que possam compreender os conceitos sobre a relatividade do tempo. A 

sequência didática foi elaborada com base nos seguintes tópicos: princípio da 

relatividade, noções de tempo, magnitude da velocidade da luz, experiência de 

Michelson-Morley, os dois postulados da Teoria da Relatividade, dilatação do tempo e 

contração do espaço. 

 A pesquisa se constituiu de duas formas: aplicação de pré e pós-teste e gravação 

em vídeo das aulas. O pré-teste foi composto por 6 questões para analisar o que os 

alunos entendem sobre o conceito de tempo. Essas pré-concepções foram analisadas de 

acordo com o que é proposto pelo perfil epistemológico de Bachelard, o qual explica 

que apenas um pensamento filosófico não é suficiente para que possamos diferenciar 

todas as formas de pensar sobre um determinado conceito. (MORTIMER, 1996) 

 O trabalho consistiu em dez encontros, cada um composto por duas horas/aula. 

Foram destinadas quatro horas/aula para um estudo histórico-filosófico sobre o conceito 

de tempo em que foram discutidas a evolução dos relógios e a marcação do tempo em 

nossa sociedade, através de trechos do vídeo Tempo: o Eterno Movimento do Discovery 

Channel. Além disso, foram utilizadas também duas músicas para promover a discussão 

sobe o tempo em sala de aula. Isso serviu para que o professor fizesse um apanhado 

sobre a história e evolução dos relógios, ressaltando a importância que o GPS possui em 

nosso dia a dia. Foi apresentada aos alunos a experiência de Joseph Hafele e Richard 

Keating, logo após solicitou-se que eles construíssem suas respostas em relação ao que 

foi exposto sobre a experiência.  

Como foi realizada a explanação sobre os postulados da Relatividade Restrita, em outro 

momento foi abordado um experimento de pensamento para a discussão sobre a 

incompatibilidade entre o segundo postulado e a concepção newtoniana de tempo 

absoluto, não sendo deixadas de lado as discussões sobre a dilatação do tempo. 

 O presente artigo traz os relatos de episódios transcritos que foram vivenciados 

em sala de aula, os relatos mostram conversas entre o professor e os alunos. O professor 

lança perguntas à turma de acordo com o que foi visto com os recursos didáticos. É 

preservada a identidade dos alunos, sendo referidos apenas com a letra A e um índice 

para diferenciar os alunos. O professor realiza questionamentos durante todo o episódio, 
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indagando os alunos, para que possam refletir sobre o que vem a ser o tempo, se este 

pode ser medido e se pode ser utilizado algum instrumento para medi-lo. É interessante 

a forma como o processo é conduzido, o professor questionando os alunos e deixando-

os bem a vontade para que de alguma forma eles consigam falar o que pensam.  

A cada episódio é feito um comentário acerca das respostas dos alunos, fazendo 

uma análise sobre o que eles responderam às perguntas do professor. Ao final foi feita 

uma tabela com os dados obtidos dos alunos que foram analisados nesse processo. São 

relatadas também as concepções de alguns alunos sobre o tempo após a intervenção. 

Essa intervenção foi aplicada após o estudo de conceitos clássicos no estudo da 

cinemática. Esse pode ser um momento importante para a aplicação do trabalho. Foi 

considerado o resultado da aplicação do trabalho satisfatória, além de fortalecer ainda 

mais a inserção da física moderna no ensino médio. 

 O pré-teste contém seis questões. As perguntas estão sempre a questionar os 

alunos quanto a sua concepção sobre o tempo, trazendo algumas situações comuns do 

dia-a-dia, assim como passagens históricas que os levam a fazer tais reflexões. O pré-

teste também traz questões de física com ideia de simultaneidade entre dois eventos e 

sobre o paradoxo dos gêmeos. As questões são de fácil compreensão e apresentam uma 

leitura clara que possibilita os alunos entenderem. 

 O pós-teste apresenta mais questões do que o pré, nove questões. Observamos 

que as questões apresentam um maior índice de dificuldade em relação ao pré-teste, 

trazendo mais questões de caráter físico, mas sem deixar de lado as discussões feitas em 

sala, tal como a experiência de Michelson-Morley. Uma questão foi repetida do pré-

teste e duas questões solicitavam aos alunos avaliarem como foi a aplicação do trabalho, 

se este contribuiu de alguma forma para que eles pudessem mudar a ideia de tempo que 

eles tinham antes do trabalho e avaliar se a forma que o trabalho foi conduzido foi 

satisfatório para eles. 



21 
 

Tabela 6: Tempo relativístico no início do ensino médio.

 

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

  

O trabalho 3 traz uma sequência didática desenvolvida com estudantes do 

primeiro ano do ensino médio de uma escola pública de Florianópolis em SC. O artigo 

faz uma abordagem inicial sobre a relatividade de Galileu para que possa servir como 

base para a introdução de tópicos da Teoria da Relatividade. É feita uma reflexão sobre 

o movimento no espaço a partir do terceiro ato da ópera de Rigoletto. É analisado 

também o conceito de movimento proposto por Aristóteles em que caracterizava o 

movimento como natural ou violento. Sendo o movimento natural dividido em duas 

formas: celeste e terrestre. O movimento violento depende da ação de uma força.  

Aristóteles tinha a teoria que o movimento natural das coisas devia-se ao fato de 

buscarem seu habitat natural, como: água, ar, fogo e terra. Com o tempo essas ideias de 

Aristóteles passaram a serem questionadas por Giordano Bruno e Galileu. 

 O texto traz algumas definições sobre as ideias e teorias dos sistemas de 

referencial. Newton propôs espaço e tempo absoluto, afirmando que as leis da mecânica 

Clássica são invariantes para as transformações de Galileu. Michelson e Morley 

realizaram uma experiência em que mostra não ter um sistema de referencial único. 

Einstein afirma que o princípio da relatividade deveria ser válido para todas as leis da 

Física. Assim sendo, ele formulou seus dois postulados os quais trazem consigo as 

consequências da dilatação do tempo, da contração do espaço e da relação massa-

energia.  
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 O trabalho baseia-se em uma sequência didática pautada nos três momentos 

pedagógicos de Angotti e Delizoicov. Nas duas primeiras aulas, foi feita uma discussão 

sobre a relatividade de Galileu a partir de situações hipotéticas em que o professor 

procurava problematizar a situação para que os alunos pudessem falar o que o pensavam 

sobre o conteúdo e relacionar com a relatividade de Galileu. Após esse momento de 

explanação, foram expostos os dois postulados da Teoria da Relatividade Restrita.  

 O artigo apresenta seis episódios de ensino em que relata as discussões sobre o 

conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita em sala de aula. Durante as aulas, o 

professor lança uma questão para a classe e iniciam-se as discussões. Boa parte dos 

alunos interage e o professor aparece questionando os alunos e levando-os a fazer uma 

análise mais aprofundada sobre o que foi exposto. É notável o uso da teoria sócio-

interacionista de Vygotsky por meio dos surgimentos de diversas opiniões dos alunos 

sobre a questão lançada e a interação promovida em sala de aula, além de identificar em 

um aluno a possibilidade de acessar a zona de desenvolvimento proximal diante de uma 

colocação feita por ele.  Após o diálogo de cada episódio é feito uma discussão sobre a 

fala dos alunos. Notamos que alguns alunos se destacam mais que outros, assim que é 

lançado o questionamento, estes já apresentam sua opinião.    

 Durante o processo de intervenção, o professor realizou experiência em sala de 

aula, procurando ainda mais envolver os alunos com o conteúdo.  As discussões, as 

experiências e os questionamentos serviram para que os alunos pudessem construir suas 

concepções sobre o princípio da Relatividade. Em alguns momentos, as suas 

concepções intuitivas provocaram certa dificuldade para a compreensão do conteúdo.  

Em relação ao resultado da aplicação do trabalho, após o momento de intervenção, foi 

aplicado um pós-teste em que mostrou uma evolução do conhecimento dos alunos em 

comparação ao pré-teste. É possível notar essa evolução em uma questão do pós-teste, 

pois, exceto um aluno, todos os outros acertaram e justificaram a sua resposta. Desse 

modo, o trabalho pode ser considerado satisfatório. 

 O artigo não traz as questões que foram aplicadas no pré-teste e no pós-teste e 

nem a quantidade de acertos e erros dos alunos, citando apenas algumas no decorrer do 

trabalho. Seria interessante mostrar tais questionários e os dados a fim de proporcionar 

uma maior discussão do desenvolvimento e do resultado da pesquisa. Em relação à 

redação do trabalho, é apresentado um bom apanhado sobre o conteúdo físico e sobre os 

aspectos metodológicos, faltou um pouco mais de clareza no que diz respeito à 

aplicação dos três momentos de Angotti e Delizoicov na pesquisa. Desse modo, 
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trabalhos como este, nos levam a refletir sobre a importância de inserirmos temas de 

física moderna e contemporânea no ensino médio.  

 

Tabela 7: Relatividades no ensino médio: o debate em sala de aula. 

 

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

 

O artigo 4 apresenta um trabalho que foi aplicado em sala de aula por meio do 

conteúdo de Relatividade Restrita sendo estudada através do GPS (Sistema de 

Posicionamento Global). Foi elaborado um planejamento didático que consiste em treze 

aulas e que fez parte de uma pesquisa de mestrado. Trabalhos como estes defendem a 

inserção de Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio e que visam mostrar a 

explicação científica de aparatos tecnológicos, os quais estão inseridos no cotidiano dos 

alunos.  

 Para a construção do planejamento didático, foi feita uma pesquisa em revistas 

de educação em ciências e ensino de física. O levantamento foi feito em 10 periódicos, 

sendo 2 espanhóis e 1 norte-americano, abrangendo o período de 2005 a 2009. Os 

periódicos analisados foram: Revista Brasileirade Ensino de Física, Revista Brasileira 

de Pesquisa em Educação em Ciências, Investigações em Ensino de Ciências, Ensaio 

Pesquisa em Educação em Ciências, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Ciência & 

Educação, A Física na Escola, Revista Electrônica de Enseñanza de lãs Ciencias, 

Enseñanza de lãs Ciencias e Journal of Research in Science Teaching. O artigo expressa 

em porcentagem a quantidade de publicações feitas sobre a Teoria da Relatividade nos 

periódicos de educação em ciências e ensino de física, correspondendo a 2,21%. 
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 O artigo contempla a escassez de trabalhos sobre a Relatividade Restrita e Geral. 

Dentre 1581 publicações, apenas 35 abordam essa temática. Para estruturar o 

planejamento didático, foram colocadas as questões de Delizocov e Cols, procurando 

resolver os seguintes questionamentos: O que ensinar? Por que e para que ensinar 

ciências? Para quem ensinar ciências? Acredita-se que uma forma de tornar a física 

mais atrativa para os alunos é trazendo a mesma para a sala de aula de uma forma mais 

contextualizada. O trabalho também faz ênfase ao PCN, abordando algumas 

competências que o mesmo dispõe. 

 Como já foi mencionado, o planejamento didático fez parte de uma pesquisa de 

mestrado, sendo aplicada pela autora da dissertação, em uma turma de segundo ano do 

ensino médio de uma escola de Santa Maria-RS. A escolha da turma de segundo ano foi 

devido aos alunos já terem tido contato com os conteúdos de mecânica. 

 Para o desenvolvimento das aulas, a turma foi dividida em nove grupos que 

permaneceriam até a 13ª aula. O trabalho baseia-se no ensino de Relatividade Restrita 

com o uso de GPS. O artigo traz uma tabela contendo as aulas, os conteúdos, atividades 

e os objetivos pretendidos da aula. É feita uma boa introdução na 1ª aula sobre 

coordenadas cartesianas, 2ª aula coordenadas geográficas, 3ª aula falou-se sobre 

receptor de GPS, 4ª aula sobre medidas, 5ª aula foi abordado o tópico trilateração, 6ª 

aula propriedades dos satélites e 7ª aula velocidades. Após essa introdução, foi iniciado 

os tópicos sobre Relatividade, na 8ª aula foi abordado relatividade no dia-a-dia, 9ª aula 

aborda contexto histórico do desenvolvimento da Teoria da Relatividade de Einstein, na 

10ª aula Relatividade no tempo, na 11ª Relatividade do comprimento, na 12ª foram 

trabalhados exemplos e, por fim na 13ª aula, Relatividade do GPS. Antes de ter contato 

com o GPS, foram feitas atividades sobre o entendimento de coordenadas cartesianas e 

coordenadas geográficas, enfatizando a necessidade que o homem tem de se localizar. 

 Observamos que para a explicação do desenvolvimento da Teoria da 

Relatividade, foram utilizados contextos históricos baseados nos dois postulados e as 

suas consequências. Além dos postulados, foram discutidos os conceitos sobre dilatação 

do tempo e a contração do comprimento. O artigo traz uma imagem com a distribuição 

das aulas, suas respectivas atividades e quando foram realizadas. A aplicação do 

trabalho levou os alunos a fazerem uso de aparatos tecnológicos, como: slides e a 

utilização da sala digital. É citada a relevância dessas tecnologias para o entendimento 

sobre a Relatividade Restrita. Para os alunos, devido ao grau de abstração do conteúdo, 

o uso de imagens ajudou a melhor compreendê-lo. 
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 Podemos observar que o artigo faz uma boa explanação sobre como serão 

utilizadas as questões de Delizoicov e Cols. Em relação à redação do trabalho, os 

autores mostraram de forma clara e objetiva as intenções de aproximar a Física ao 

cotidiano dos alunos, principalmente no que diz respeito ao uso do GPS para 

compreensão do conteúdo da Teoria da Relatividade Restrita. É interessante também a 

relação que o trabalho faz sobre as competências do PCN+ durante o desenvolvimento 

da pesquisa. Podemos notar que o planejamento didático surgiu com o resultado das 

análises dos periódicos que mostram a escassez de trabalhos sobre a Teoria da 

Relatividade Restrita. Não houve aplicação de questionários e também relatos do que 

ocorreu durante as aulas, o que é uma limitação do trabalho. Desse modo, acredita-se 

que o intuito do trabalho em trazer para sala de aula o uso da tecnologia e aproximar a 

Física do cotidiano do aluno tenha sido alcançado. 

 

Tabela 8: Uma proposta de inserção da Teoria da Relatividade Restrita no ensino médio 

via estudo do GPS. 

 

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

 

O trabalho 5 foi desenvolvido com o intuito de identificar nos alunos as suas 

concepções em relação ao tempo e espaço. O texto aborda que são várias as concepções 

de tempo e espaço que temos em cada área do conhecimento e que os conceitos 

associados a essas duas temáticas estão acompanhados de intuição e subjetividade.    

 Ao trabalhar concepções de espaço e tempo com os alunos, observamos que há 

algumas barreiras a serem desmistificadas em relação a esses conceitos. Os alunos 
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trazem consigo intuições do cotidiano que podem interferir no processo de ensino e 

aprendizagem. Em busca de analisar essas concepções intuitivas, o trabalho faz uso dos 

obstáculos epistemológicos desenvolvidos por Bachelard. O texto relata que para 

compreensão de conceitos como o de espaço em relação a certos conteúdos da física, 

por exemplo, a noção de espaço para o estudo de astros e a posição de planetas no 

universo deve estar ancorada com o conteúdo de Gravitação e que o perfil 

epistemológico esteja associado às ideias de referencial.  Quando a ideia é chegar às 

concepções de espaço na teoria da Relatividade Restrita, o objetivo é encontrar os 

obstáculos para que haja a modificação do perfil conceitual sobre o conceito de 

referencial.  

 Quando o aluno apenas associa os conceitos novos a conceitos já existentes, isso 

é uma falsa ideia de aprendizagem, pois o conhecimento torna-se familiar por juntar-se 

a ideias do cotidiano que o mesmo já possuía. Desse modo, quando o aluno passa de 

uma região do perfil para outra, pode-se considerar um obstáculo superado. A 

observação primeira consiste no fato da primeira experiência está ligada as pessoas 

tentarem compreender o fato sem ter racionalizado, o que pode ocorrer nas concepções 

intuitivas. O segundo obstáculo trata-se do conhecimento geral, o que busca explicar 

todos os conceitos a partir de lei ou conceito geral. As leis gerais não estimulam o aluno 

a se questionar, aceitando o que é imposto. 

 Bachelard afirma que a linguagem científica se encontra em uma constante 

evolução. Dessa forma, a não identificação e a falta de uso de novos termos encaixam-

se como um novo obstáculo. Outro obstáculo a ser enfrentado é o verbal que ocorre 

quando há limitação de apenas uma palavra ou imagem para uma explicação. A 

construção do conhecimento está ligada a uma série de superação de obstáculos 

epistemológicos que se inicia no realismo ingênuo segue pelo empirismo e racionalismo 

tradicional, chegando ao surracionalismo. 

 O objetivo desse trabalho é identificar nos sujeitos da pesquisa, alunos do 1º ano 

do ensino médio, os obstáculos epistemológicos para a aprendizagem dos conceitos de 

tempo e espaço, e a partir daí poder utilizar os elementos da evolução dos perfis 

epistemológicos citados anteriormente. Enquanto os alunos tentam conceituar espaço e 

tempo, estarão sendo analisados sob as perspectivas de Bachelard, em busca dos 

obstáculos epistemológicos. A partir das respostas dos grupos de alunos, serão 

averiguados os perfis epistemológicos para os conceitos de tempo e espaço. 
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 O trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa realizada com 16 alunos de uma 

turma de 32 do 1º ano do ensino médio de uma escola estadual de Campinas na cidade 

de São Paulo. A professora fez parte do processo a fim de deixar os alunos mais a 

vontade para discutirem sobre o conteúdo. Para a obtenção de dados, o trabalho foi 

dividido em três momentos. No primeiro momento os alunos foram indagados a 

escrever em uma folha entregue pela professora sobre: o que é tempo? Como você 

descreveria o tempo? No segundo momento essas ideias foram socializadas. Outras 

questões foram surgindo nessa discussão juntamente com a presença da professora que 

gravou tudo em áudio. O terceiro momento foi entregue novamente a mesma folha aos 

alunos para que pudessem responder novamente, mas agora já com o embasamento do 

que foi discutido em classe. Através dessa segunda etapa, as concepções dos alunos 

estarão mais claras. Essa mesma metodologia foi utilizada para concepções sobre 

espaço.  

 O texto traz algumas falas dos alunos sobre as discussões em sala e que foram 

caracterizadas de acordo com os perfis epistemológicos de Bachelard: realismo ingênuo, 

empirismo e racionalismo tradicional. Foi observado nas falas dos alunos uma forte 

presença do realismo ingênuo e do empirismo, deixando a desejar o racionalismo 

tradicional. E no que diz respeito aos obstáculos epistemológicos, foram encontrados a 

observação primeira, a generalização, o obstáculo verbal e o obstáculo animista. Assim 

como ocorreu com o que foi discutido sobre o tempo, as concepções dos alunos sobre 

espaço não atingiram muito o racionalismo tradicional, permeando mais o perfil 

empirista. Em relação aos obstáculos epistemológicos, os discursos foram 

caracterizados da mesma forma que os discursos de tempo: a observação primeira, com 

a generalização, o obstáculo verbal e o obstáculo animista. 

 Foi observado que os alunos não apresentaram ideias sobre conceitos de tempo 

ou espaço relacionados com a Teoria da Relatividade. Sobre as discussões, nota-se que 

os conceitos relatados pelos alunos, o que chegou mais próximo de um racionalismo 

tradicional, foram algumas ideias sobre o tempo que ocorreram no terceiro momento. 

Foi argumentado que a realização do trabalho não permite a modificação do perfil 

epistemológico, mas age como uma forma de discutir com os alunos sobre tais 

conceitos e poder caracterizar os perfis epistemológicos dos mesmos por meio dos 

discursos espontâneos que houve durante as discussões. 

 Analisando o trabalho desenvolvido, observamos que o mesmo fez uma boa 

introdução sobre os perfis epistemológicos de Bachelard para que depois pudessem 
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adentrar com a proposta realizada em sala. Trouxe algumas falas das discussões com os 

alunos sobre espaço e tempo e as caracterizou de acordo com os perfis epistemológicos 

demonstrados. Em relação à redação do trabalho, podemos considerar clara e de boa 

compreensão.   

 

Tabela 9: Análise de concepções de tempo e espaço entre estudantes do ensino médio, 

segundo a epistemologia de Gaston Bachelard. 

 

Fonte: Inspirada em Teixeira et al., (2012). 

  

Esta pesquisa bibliográfica nos permitiu levantar o estado da arte sobre os 

trabalhos que vêm sendo aplicados em sala de aula no que diz a respeito à Teoria da 

Relatividade Restrita. Os cinco trabalhos selecionados foram expostos em tabelas 

individuais que foram apresentadas com as suas devidas características. Diante dos 

dados apresentados, observamos que durante os últimos dezesseis anos há um número 

inexpressivo de trabalhos com enfoque na Teoria da Relatividade Restrita aplicados na 

educação básica. Há, contudo, um número significativo de propostas didáticas ou 

trabalhos voltados para a Física pura. Portanto, podemos destacar que há uma escassez 

de trabalhos empíricos voltados para tal temática. 

Analisar as concepções intuitivas dos alunos é uma prática bastante utilizada 

durante o processo de ensino e aprendizagem. Alguns autores utilizaram de pré e pós-

testes; já outros colocaram em prática uma sequência didática ou aplicaram um módulo 

didático como parte de sua metodologia. Embora os artigos se distingam pelas diversas 

formas de abordagem, tais como história e filosofia da ciência e física do cotidiano, 
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todos objetivam o mesmo fim que é abordar a Teoria da Relatividade Restrita no ensino 

médio.  Os trabalhos apresentam uma boa qualidade, como discutido 

anteriormente. Mas, é importante citar que nem todos trazem um referencial teórico ou 

uma discussão mais aprofundada do processo de aplicação em sala de aula, ou até 

mesmo, os instrumentos para análise e coleta dos dados da pesquisa. Alguns artigos 

mostram detalhadamente os resultados obtidos, mas outros apresentam apenas um 

panorama do que resultou da aplicação da proposta. Seria interessante que esses 

resultados fossem um pouco mais detalhados para que fique mais claro e o leitor possa 

compreender melhor o resultado da aplicação.  

Essa pesquisa bibliográfica nos mostra a escassez de trabalhos aplicados em sala 

de aula voltados para temas de Física Moderna, mais precisamente sobre a Teoria da 

Relatividade Especial. Desse modo, será apresentado uma proposta didática 

interdisciplinar, aproximando Física e Arte. Será proposto uma analogia da TRE com o 

movimento artístico do Cubismo. Diante dos resultados da pesquisa, notamos que a 

proposta desse trabalho é inovadora, pois dentro do tempo estimado da revisão, não 

encontramos um trabalho com o mesmo intuito. A intenção é desenvolver essa proposta 

na graduação e aplicá-la no mestrado devido à escassez de estudos empíricos sobre este 

tema.    
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CAPÍTULO 2 

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

As teorias de aprendizagem são estudos teóricos com a finalidade de explicar ou 

compreender como ocorre o processo de aprendizagem do indivíduo.  A mesma surge 

sobre a perspectiva de interpretar como ocorre este processo, enfatizando os conceitos 

envolvidos e o seu funcionamento. As teorias de aprendizagem podem abranger 

diversos aspectos, citando algumas, como: psicológico, a Teoria de George Kelly1; 

afetivos, a de Novak2 e cognitiva, como a de David Ausubel3. (MOREIRA, 1999) 

Há algum tempo, acreditava-se haver aprendizagem através do comportamento 

apresentado pelo aluno. Era observado a resposta que este emitia diante de um estímulo 

externo que lhe era imposto.  Estas concepções eram apoiadas na visão estabelecida 

pelo behaviorismo. Eram estabelecidos objetivos comportamentais, que consistiam em 

uma meta que os alunos deveriam cumprir. Quando verificava-se que esses objetivos 

haviam sido cumpridos, acreditava-se haver aprendizagem. O que não era levado em 

conta pelo behaviorismo, era considerado pelo cognitivismo. (MOREIRA, 1999) 

Os cognitivistas consideram mais importante o que ocorre entre os estímulos e 

respostas, ações que não são relevantes para o behaviorismo. Esse é o momento que o 

aluno desenvolve os processos mentais, ou seja, o que está em jogo na mente do ser na 

medida em que organiza armazena informações. Desse modo, podemos observar que o 

cognitivismo foca no indivíduo. Quando passamos a considerar que o conhecimento se 

dá por meio de uma construção, chamamos isto de construtivismo. O construtivismo 

trabalha com a mudança de conceitos, o mesmo abrange as teorias construtivistas que 

estão interessadas em estudar os diversos aspectos de como o aluno organiza as novas 

informações recebidas. (MOREIRA, 1999) 

                                                           
11905 – 1966) formado em física e matemática no "Park College" e estudou sociologia educacional na 

Universidade de Kansas. Foi o criador da Teoria dos construtos pessoais. 
2 Nascido em 1932, professor de Educação da Universidade de Cornell. Um grande estudioso da Teoria 

da Aprendizagem Significativa. 
3 (1918 – 2008) professor Emérito da Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Foi formado em 

médico-psiquiatra, mas dedicou-se a psicologia educacional. Criador da Teoria da Aprendizagem 

Significativa 
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Mesmo que o construtivismo trate de vários tipos de aprendizagem, elas estão 

associadas ao que chamamos de aprendizagem cognitiva.  Há uma série de informações 

de conhecimento que o aluno recebe, essas informações recebidas organizam-se no que 

chamamos de estrutura cognitiva. É definida como um conjunto de ideias de diferentes 

áreas do conhecimento armazenadas e organizadas pelo indivíduo. David Ausubel, um 

dos representantes da teoria cognitivista, faz um estudo aprofundado sobre a estrutura 

cognitiva do indivíduo para o desenvolvimento da sua teoria. (NOVAK; CAÑAS, 2010; 

MOREIRA, 1999)  

Quando falamos em teoria de aprendizagem, podemos nos apoiar na Teoria de 

Aprendizagem Significativa de Ausubel, criada em 1963. A mesma nos dá suporte para 

que possamos organizar, desenvolver e avaliar o ensino e a aprendizagem. (LEMOS, 

2011) Essa é uma teoria que, por ser cognitivista, visa estudar a atividade mental do 

indivíduo. Ausubel sempre mostrou interesse pela aprendizagem, considerando 

primordial o que o aluno já sabe. Isto refere-se ao conhecimento prévio ou subsunçor 

que, segundo Ausubel, é o elemento essencial para que haja aprendizagem. Tais 

subsunçores servem de âncora para uma nova informação, facilitando na aprendizagem 

do aluno. (MOREIRA, 1999)    

Sob a visão de TAS, o processo de aprendizagem é algo bem peculiar.  O estudo 

é feito com base no indivíduo de um modo idiossincrático, focando na disposição do 

desenvolvimento mental do mesmo. A princípio, trata-se de uma teoria que armazena 

informações de forma não-literal (que não possui ideias livres) e não-arbitrária na 

estrutura cognitiva do aluno, isto é, segue princípios lógicos. (MOREIRA; 2009) Esses 

princípios lógicos apontam que ao ser apresentado um conteúdo ao aluno, irá relacionar-

se com um aspecto relevante da sua estrutura cognitiva, uma espécie de seleção que se 

encaixe ao material (conteúdo) apresentado. Ao ser identificado a existência do 

subsunçor na estrutura cognitiva do aluno, é necessário a organização de um material 

potencialmente significativo para que ocorra o processo de aprendizagem. (MOREIRA 

1999) 

Não podemos deixar de considerar o papel do aluno no processo. A organização 

da nova informação à estrutura cognitiva do aluno vai depender se o mesmo armazenou 

de forma não arbitrária e substantiva a nova informação. (MOREIRA, 1999) 
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Uma aprendizagem significativa aborda que os conceitos armazenados à 

estrutura cognitiva do aluno devem estar desenvolvidos de forma que para serem 

expressos não seja necessário a menção de um símbolo, signo ou palavra específica, 

como se fosse um comando. Mas, por meio de diferentes formas que possam expressar 

esses conceitos. Essa é uma das características básicas da TAS, conhecida como 

substantividade. (MOREIRA, 1999)    

Ausubel argumenta que na estrutura cognitiva do aluno as informações estão 

organizadas hierarquicamente. Essa organização vai dos conhecimentos mais 

específicos aos conhecimentos mais gerais. Podemos citar um exemplo que está exposto 

no livro de Moreira (1999) que trata sobre a questão do conceito de força e campo em 

Física. Se esses dois conceitos já fazem parte da estrutura cognitiva do aluno, então, 

servirão de subsunçores para que os alunos possam aprender, por exemplo, força e 

campo eletromagnético. A partir do momento que o subsunçor serviu de ancoragem 

para uma nova informação e ocorre a aprendizagem significativa, ele modifica-se, 

evolui e passa a servir de subsunçor para novas informações. À medida que isso vai 

acontecendo, os conceitos de força e campo vão ficando mais aprimorados.  

Para que haja a aprendizagem significativa, alguns aspectos devem ser levados 

em consideração.  Primeiramente, é essencial que o professor conheça os 

conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, aquilo que o aprendiz já sabe sobre o 

conteúdo e que estão armazenados em sua estrutura cognitiva. Esses conhecimentos 

prévios envolvem as concepções intuitivas do aluno e toda a sua bagagem cultural. As 

concepções intuitivas são explicações que se dá para certos acontecimentos baseados 

em nosso senso comum. São concepções espontâneas que nem sempre estão de acordo 

com as explicações científicas.  Em sua maioria, são resistentes à mudança exigindo, 

assim, e um maior empenho do professor para trabalhar com as concepções do aluno. 

Desse modo, o aluno passará a conviver com suas concepções intuitivas e científicas. 

(MOREIRA, 1999)  

Neste sentido, os conhecimentos prévios são considerados materiais existentes 

para a introdução de novos materiais potencialmente significativos. Os materiais 

(conteúdo) potencialmente significativos devem possuir uma natureza não literal e não 

arbitrário em relação à estrutura cognitiva do aluno. Para que haja aprendizagem, é 

necessário que na estrutura cognitiva do aluno estejam disponíveis os subsunçores 
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específicos para que possam ser relacionados com o novo material apresentado. Este 

material possui um significado lógico que deve estar interligado ao significado 

psicológico do aluno.  Ou seja, deve estar disponível o conteúdo relevante na estrutura 

cognitiva do aluno para que esse material possua um significado lógico. (MOREIRA, 

1999; MOREIRA 2009) 

Nem sempre o contato com uma nova informação pode resultar em 

aprendizagem. A interação entre a nova informação e a estrutura cognitiva determina se 

a aprendizagem foi significativa ou mecânica (conhecida como “decoreba”). Até então, 

foi argumentado sobre quais aspectos o aluno pode aprender significativamente e como 

Ausubel traz a TAS. Mas não podemos deixar de considerar a situação em que o aluno 

não aprende significativamente, isto é, quando a aprendizagem ocorre de forma 

mecânica, sendo uma das formas de aprendizagem mais comum no ensino de ciências 

(Moreira, 2009). A aprendizagem mecânica é definida por Ausubel como uma forma de 

aprendizagem que não ocorre a interação entre os conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva do aluno com as novas informações. Em linhas gerais, não há 

relação entre a nova informação e o subsunçor. (NOVAK; CAÑAS, 2010; MOREIRA, 

1999)    

Em alguns casos, é preciso que ocorra incialmente uma aprendizagem mecânica 

para que, depois, haja uma aprendizagem significativa. Isso ocorre quando não há na 

estrutura cognitiva do aluno o subsunçor necessário para ancorar a nova informação. A 

partir do momento que novos conceitos forem surgindo sobre determinada área, a 

aprendizagem passa de mecânica para significativa, pois na estrutura cognitiva do aluno 

já vão haver conceitos referentes a essa área do conhecimento, os quais servirão como 

subsunçores para o aprendizado de uma nova informação. (MOREIRA, 1999) 

Em situações como a descrita acima, Ausubel propõe a inserção de 

organizadores prévios sendo definido por Moreira (1981) como “materiais 

introdutórios, apresentados a um nível mais alto de abstração, generalidade e 

inclusividade que o conteúdo do material instrucional a ser aprendido propostos por 

David P. Ausubel para facilitar a aprendizagem significativa”. São materiais que irão 

promover uma ligação entre o que aluno já sabe e o que ele deve saber para que possa 

aprender significativamente o novo material apresentado. É importante destacar que há 

uma diferença entre organizador prévio e pseudo-organizador prévio. O primeiro facilita 
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a aprendizagem significativa de conceitos mais específicos, sendo uma espécie de 

material introdutório. O segundo, por sua vez,  refere-se a materiais utilizados para 

facilitar a aprendizagem significativa de alguns conceitos. (MOREIRA, 2008)   

Quando o aluno aprende de forma mecânica, o conhecimento adquirido pode 

não viabilizar a assimilação com novas informações, não fornecendo ao indivíduo uma 

independência intelectual para aquisição de novos conhecimentos. Mas, nem sempre a 

aprendizagem mecânica pode ser um produto final.  Isso pode ser revertido, caso o 

aluno passe a reorganizar as novas informações em sua estrutura cognitiva e promover a 

interação com os novos conceitos adquiridos. (LEMOS, 2011) 

Seja a aprendizagem mecânica ou significativa como o resultado de um 

processo, não podemos determiná-la como um produto final já que estará sempre sujeito 

a uma modificação. A intenção do aluno é uma chave para que o mesmo esteja apto a 

receber novas informações que venham a armazenar-se em sua estrutura cognitiva, 

modificando ou reorganizando essas novas informações. Observamos que a 

aprendizagem está em um constante processo, não permanece apenas de uma forma, 

seja ela mecânica ou significativa. (LEMOS, 2011)  

Segundo Ausubel, o aluno pode passar por duas formas de aprendizagem: 

recepção e descoberta. Na aprendizagem por recepção, o aluno recebe o conteúdo em 

sua forma final, sendo que na aprendizagem por descoberta não é passado ao aluno o 

conteúdo principal esperando que o mesmo descubra. Mas Ausubel só considera que o 

aluno tenha aprendido significativamente, se o conteúdo descoberto estiver de acordo 

com o subsunçor presente na estrutura cognitiva do mesmo. Caso esta nova informação 

não se adeque ao subsunçor existente, seja por recepção ou por descoberta, a 

aprendizagem não será significativa, pois a nova informação estará de forma arbitrária 

na estrutura cognitiva do aluno. (MOREIRA, 1999)  

Ausubel relata que ao invés de ocorrer uma aprendizagem significativa, pode 

ocorrer uma “simulação da aprendizagem significativa”. Moreira (1999) traz esta 

situação abordando que ao solicitarmos do aluno uma explanação de conceitos ou 

proposições, o aluno pode nos oferecer respostas que foram simplesmente 

memorizadas, ou seja, fruto de uma aprendizagem mecânica. É nesse contexto que 

podemos argumentar a favor da proposta de formulação de novas questões e novos 
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Figura 1: Esquema que representa a teoria da assimilação. 

Fonte: Moreira, 1999, p. 157. 

problemas que venham a diferenciar do material a ser utilizado. Essa é uma das formas 

de prevenir a simulação da aprendizagem significativa.  

Podemos agora definir algumas categorias de aprendizagem significativa que 

estão incorporadas à TAS. Umas das mais básicas é a aprendizagem representacional 

que é definida por atribuir significados a determinados símbolos de acordo com seus 

referentes (conceitos). Por exemplo, uma palavra se constitui como um símbolo 

adquirindo um significado, que por sua vez, irá significar determinado referente para o 

aluno, sendo este referente um conceito, objeto ou proposição. (MOREIRA 1999; 

MOREIRA 2009) 

Outra categoria é a aprendizagem conceitual, a qual está ligada à aprendizagem 

representacional, uma vez que trata de conceitos. Possui uma relação com os símbolos, 

sendo cada conceito representado por um símbolo individual. Isto é, para sair de um 

conceito de um símbolo geral para um específico, é necessário aprender qual o conceito 

que a palavra representa e aprender o que ele significa. (ibid) 

Outra forma é a aprendizagem proposicional que ocorre quando um grupo de 

palavras combinadas entre si representam um conceito. Ou seja, um conjunto de 

palavras formam uma proposição. Desse modo, notamos que a aprendizagem 

representacional e conceitual age como pré-requisito para o entendimento da 

proposicional. (ibid.) 

 Ausubel traz em sua Teoria de Aprendizagem Significativa, uma “Teoria da 

Assimilação”. Foi proposta com o intuito de facilitar o processo de organização de 

novas informações na estrutura cognitiva do aluno. A seguir, mostramos uma 

abordagem exposta em Moreira (1999, p.157) que representa essa teoria:  
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A teoria da assimilação trata-se de um processo que envolve desde a chegada de 

uma nova informação à estrutura cognitiva do aluno ao produto final gerado por essa 

nova informação. Como podemos observar, na Figura 1, um novo conceito a 

considerado potencialmente significativo é assimilado a um conceito subsunçor A 

existente na estrutura cognitiva. O produto gerado é a interação que permite modificar 

esse subsunçor, tornando-o a’A’. Nessa assimilação, os dois conceitos se modificam, 

pois, a nova informação possui novos significados, fazendo com que o subsunçor 

adquira também novos significados. (NOVAK; CAÑAS, 2010; MOREIRA, 1999) 

Em Moreira (1999), encontramos um exemplo que propicia o entendimento 

dessa teoria e que aborda novamente sobre o conceito de força, mas partindo de um 

conceito específico. Considerando que o aluno já possui o conceito de força bem 

fundamentado em sua estrutura cognitiva, um novo conceito mais específico, no caso, 

força nuclear, irá assimilar-se ao conceito de força já existente em sua estrutura 

cognitiva. Nesse caso, não só pode ocorrer a assimilação de um novo conceito de força, 

como também a ampliação desse conceito. Por se tratar de uma força de curto alcance, a 

assimilação de força nuclear propicia ao aluno a adquirir um conceito mais geral de 

força modificando o que já possuía. Então, esse conceito de força passará a ser mais 

inclusivo, pois houve uma ampliação deste conceito em sua estrutura cognitiva. 

Um outro estágio da teoria de assimilação corresponde a assimilação 

obliteradora, atuando quando ocorre de fato a aprendizagem significativa. Nesta etapa, a 

interação a’A’ passa a ser uma só, reduzindo-se em A’. Isto é, se havia algum 

isolamento entre a’ e A’, nesta etapa passa a ser nulo. Outro fator a ser considerado é 

que é possível a interação a’A’ agir com outros subsunçores existentes na estrutura 

cognitiva, dessa forma, a assimilação vai depender do quão relevante for o subsunçor. 

(MOREIRA, 1999) 

Após tratarmos sobre a assimilação iremos abordar outras categorias de 

aprendizagem de TAS.  O processo decorrente da aprendizagem significativa mostra 

que nova informação interage com o subsunçor formando um novo significado. Isso 

mostra que esse novo material é subordinado à estrutura cognitiva. Denominamos esse 

tipo de aprendizagem como subordinada. (Moreira, 2009; Yamazaki, 2008) Quando 

acontece do novo material ser um exemplo específico de um conceito já existente na 

estrutura cognitiva, dizemos que a aprendizagem é subordinada derivativa. Mas, se esse 
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novo material for uma extensão de conceitos existentes na estrutura cognitiva, 

consideramos como aprendizagem subordinada correlativa. (MOREIRA, 2009) 

Outro tipo de aprendizagem é a superordenada que acontece quando o aluno 

aprende um conceito mais geral e os conceitos mais específicos existentes na estrutura 

cognitiva passam a ser subordinados a este conceito mais amplo. A aprendizagem 

superordenada, é mais comum na aprendizagem conceitual do que na proporcional. 

(MOREIRA 2009) 

Além dessas, temos também a aprendizagem combinatória. Trata-se da 

aprendizagem de novos conceitos que não são subordinados nem superordenados com 

conceitos específicos já existentes na estrutura cognitiva. A relação existente é do novo 

conceito com conceitos mais gerais, o que se diferencia do processo de aprendizagem 

subordinada e superordenada. (MOREIRA, 2009; YAMAZAKI, 2008)  

Moreira (1999) argumenta que a aprendizagem de conceitos pode ser 

subordinada e superordenada. Isso é um exemplo que nos mostra a possibilidade de 

haver uma relação entre os tipos de aprendizagens expostos. Não é necessário que seja 

apenas um tipo isolado, mas promover a interação entre as diferentes formas de 

aprendizagem pode ser muito interessante. 

Existem dois princípios a serem considerados na aprendizagem significativa e 

que possuem ligação com os tipos de aprendizagens citados anteriormente, são eles: 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. A diferenciação progressiva, 

geralmente, está ligada a aprendizagem subordinada que consiste no novo material 

interagir com o conceito subsunçor e haver uma modificação. A continuidade desse 

processo consiste em uma diferenciação progressiva. (MOREIRA, 1999; YAMASAKI, 

2008) 

A reconciliação integrativa abrange a aprendizagem superordenada ou a 

combinatória. Promove uma reconciliação de conceitos existentes na estrutura cognitiva 

com novas informações adquiridas, podendo, assim, haver uma reorganização das ideias 

ou a atribuição de novos significados. (MOREIRA, 1999; YAMAZAKI, 2008) 

Uma ferramenta bastante conhecida para organizar e representar o conhecimento 

é o mapa conceitual. Uma proposta de Novak, em 1972, baseada na Teoria original de 

Ausubel. O objetivo era entender a mudança na maneira como as crianças 
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Fonte: Novak e Cañas, 2010, p. 10. 

Figura 2: Características de um mapa conceitual. 

compreendiam a Ciência. Os mapas conceituais apresentam círculos ou quadrados que 

possuem em seu interior conceitos designados por palavras que, por sua vez, são ligados 

a outros conceitos através de setas que possuem palavras ou frases relacionando esses 

conceitos. Em um mapa conceitual, há uma construção hierárquica que parte dos 

conceitos mais gerais (localizados na parte superior do mapa) para os mais específicos 

(localizados na parte inferior do mapa). A construção de um mapa conceitual pode 

servir para elaborar, por exemplo, uma técnica didática, um recurso de aprendizagem, 

meio de avaliação e entre outros.  Não é uma técnica trivial, pois existem uma série de 

fatores a serem considerados, os quais não iremos expor aqui. (NOVAK; CANÃA, 

2010; MOREIRA, 2012) 

Segue abaixo um exemplo de mapa conceitual, retirado de Novak e Cañas 

(2010, p. 10) que mostra as características de um mapa conceitual: 

A aprendizagem significativa nos mostra através de seus vastos conceitos que 

aprendendo significativamente o aluno adquire conceitos importantes, e, 

consequentemente, estarão disponíveis em sua estrutura cognitiva para que possam ser 

acionados no momento que receberem uma nova informação, servindo, assim, como 

âncora para um novo conhecimento. Na estrutura cognitiva do aluno estará disponível, 

inúmeras informações. (NOVAK; CANÃA, 2010)  

Diante de todos esses aspectos que fundamentam a TAS, sabemos que tudo está 

direcionado ao fato de como ensinar aos nossos alunos. Ou seja, que o foco está 
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centrado mais no aluno do que no professor, como enfatiza Lemos (2011) “O ensino, 

reforço, não é a finalidade do processo educativo, mas o meio pelo qual a aprendizagem 

do aluno é favorecida”.  Sabemos que para isso ocorrer é necessária também uma ação 

conjunta de ambas as partes. O professor deve identificar o subsunçor na estrutura 

cognitiva do aluno para que daí ele possa organizar o material potencialmente 

significativo. É necessário também um interesse por parte do aluno para organização 

dessa nova informação em sua estrutura cognitiva, de forma não arbitrária, não literal e 

substantiva de modo que ocorra aprendizagem.  

São vários os elementos necessários para que haja aprendizagem. Mas, como o 

próprio Ausubel enfatiza, o elemento primordial é considerar “o que o aprendiz já 

sabe”. A partir desse elemento, podemos investir em um processo que nos permita 

chegar ao que de fato objetivamos, a aprendizagem significativa. (MOREIRA, 1999) 
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CAPÍTULO 3 

TEORIA DA RELATIVIDADE ESPECIAL 

 

O final do século XIX e o início do século XX foi marcado com o surgimento de 

novidades que abrangeram diversos campos do saber. A Ciência trouxe transformações 

que fizeram grandes revoluções no que era até então considerado bem estabelecido, até 

então. Essas mudanças influenciaram bastante na história e na sociedade. Foi uma época 

em que as bases materiais e intelectuais sobre as quais a sociedade se erigira passaram 

por grandes transformações. Foi um período de grandes avanços teóricos e práticos 

como, por exemplo, o trabalho de Freud sobre o papel do inconsciente em nossas vidas, 

a invenção da fotografia e a descoberta do raio-X, para citar alguns. 

A Física, em particular, foi uma das disciplinas que passou por transformações, 

e, consequentemente, alguns conceitos que eram consolidados há tempos, acabaram por 

ser modificados. Esses novos conceitos surgiram com a introdução da Física Moderna 

no início do século XX. Conceitos como o de espaço, tempo, energia e massa, por 

exemplo, sofreram modificações. A Física Moderna, envolve os estudos feitos em 

escalas atômicas que foram iniciados por Max Planck, os quais deram origem a 

mecânica quântica bem como aqueles em escala astronômica que tiveram grande 

contribuição de Albert Einstein com a Teoria da Relatividade, tema de nosso interesse. 

(DOMINGUINI, 2012) No presente trabalho, iremos explorar os conceitos sobre 

espaço-tempo, de acordo com a Teoria da Relatividade Especial (TER), assim, será feita 

uma abordagem sobre os mesmos na mecânica clássica, afim de discutirmos as 

mudanças ocorridas.    

Considerado um dos maiores gênios da história, Einstein formou-se em 

Matemática e Física mas suas principais contribuições refletiram no campo da Física. 

Einstein demorou mais que o normal para começar a falar; o mesmo ouviu de um dos 

seus professores que nunca chegaria a ser alguém na vida. Aos 15 anos, não conseguiu 

obter o diploma na escola secundária, para muitos era considerado um “desistente”. Ao 

tentar o vestibular, Einstein não ingressou logo de primeira, após ingressar, não era um 

aluno que possuía frequência nas aulas, o mesmo utilizava as anotações de seus colegas 

para estudar. Após passar dois meses estudando para os exames finais, Einstein fez a 

seguinte argumentação “...depois de haver passado no exame final eu achei a 
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consideração de qualquer problema cientifico desinteressante para mim, por um ano 

inteiro”. (RESNIK, 1971) 

Dois anos depois da graduação, Einstein conseguiu um emprego como Inspetor 

de Patente em um Escritório Suíço de Patentes em Berna. Einstein, possuía muito 

interesse em problemas científicos, o mesmo adiantava seu trabalho para ficar 

resolvendo secretamente, problemas de Física; era muito curioso em relação aos 

problemas da natureza, gostava de ler e procurava seguir seus interesses intelectuais. 

Einstein não teve o reconhecimento de sua genialidade quando criança, mesmo assim, 

os problemas encontrados não foram páreos para sua genialidade. Em 1905, Einstein, 

revolucionou, colocando em questão, através da Física Moderna, conceitos que até 

então eram fundamentados. Foi também no ano de 1905, que publicou a sua Teoria da 

Relatividade Especial (TRE). (RESNIK, 1971) 

Mecânica Clássica  

Um sistema de referência consiste em um sistema de coordenadas que designa a 

posição da partícula no espaço e o instante, com a ajuda de um relógio, referente a esse 

sistema, o qual irá indicar o tempo. Em um referencial que os corpos possuem 

movimentos livres, ou seja, que não há atuação de força sobre o corpo, levando-o a uma 

velocidade constante, denominamos como referencial inercial. Quando dois referenciais 

se deslocam em movimento retilíneo e uniforme e caso um deles seja inercial, o outro 

também será. Lembrando que qualquer movimento livre nesse referencial, será um 

movimento retilíneo e uniforme. (Lifshitz, 1980) O acontecimento que ocorre em um 

sistema de referencial, denominamos como evento. Para ilustrar, um evento pode ser 

uma colisão entre duas partículas ou o acender de uma fonte de luz. Ou seja, podemos 

definir um evento como um ponto no espaço que ocorre em um determinado instante. 

(RESNICK, 1971)  

Existem corpos que a lei da inércia se aplica com grande efeito, são as estrelas 

fixas visíveis, pois as mesmas aparentam ter posições fixas no céu. Se um sistema de 

coordenadas for estabelecido em relação às estrelas fixas a lei da inércia será válida, 

mas se o sistema de coordenadas for estabelecido na terra, as estrelas estarão realizando 

um movimento circular em relação à terra ao decorrer do dia, entrando em contradição 

com a lei da inércia, pois a terra não se constitui em um sistema de referencial inercial. 

Lembrando que as leis de Galileu-Newton são válidas apenas para este sistema de 
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coordenadas. Desse modo, o princípio da relatividade de Galileu nos afirma que é 

impossível detectar-se algum efeito físico de um movimento uniforme de translação de 

um movimento físico, por experiências internas a esse sistema, ou seja, para 

experiências realizadas dentro de um sistema, seu movimento de translação, se for 

uniforme, não pode ser notado. (EINSTEIN, 1999; NUSSENZVEIG, 2002)   

Sobre a questão de posição de um corpo, Einstein (1999) traz um bom exemplo: 

supondo que uma pessoa se encontre junto à janela de um vagão de um trem, que viaja 

uniformemente, deixe cair uma pedra sobre o leito da estrada (sem que haja um impulso 

inicial) e uma pessoa que esteja situada no leito da estrada observa a pedra cair. Nesta 

situação serão estabelecidos dois sistemas de referencial inercial, um no vagão do trem e 

outro no leito da estrada. Quando a pessoa que estiver no vagão do trem deixar a pedra 

cair, a mesma verá uma trajetória retilínea da pedra, em relação à pessoa que está no 

leito da estrada, a trajetória da pedra será parabólica. 

 Podemos observar que não existe apenas uma trajetória descrita pela pedra, mas 

que a trajetória vai depender do sistema de referência que o observador estiver. 

Podemos também compreender melhor através deste exemplo, a ideia de sistema de 

referência (são dois, o leito da estrada e o vagão do trem) e de evento, que nesse caso é 

a queda da pedra. (EINSTEIN, 1999)  

Iremos explanar um exemplo encontrado no livro de Resnik (1971) que aborda a 

ocorrência de um evento em relação a dois sistemas de coordenadas, baseado na 

relatividade de Galileu. Supomos que temos dois sistemas de referencial inercial, K e 

K’. Sendo as coordenadas espaciais x, y e z, o tempo t e origem O para o sistema K e x’, 

y’ e z’, o tempo t’ e origem O’ para o referencial K’, sendo que em cada referencial 

possui um observador com um relógio e um instrumento de medida espacial (em 

metros. Consideramos que esteja ocorrendo um evento no ponto P da Figura 1 e que 

sejam estas as coordenadas deste evento referente aos dois sistemas de referencial. 

Considerando também que as medidas de tempo e espaço dos dois sistemas de 

referência estejam coerentes entre si. A questão é saber qual será a relação entre essas 

medidas de acordo com o sistema de coordenadas Galileano.   
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Figura 1: Dois sistemas de referencial inercial S e S'.  

 

Fonte: Resnik, 1971. p. 07. 

Para a Mecânica Clássica, as medidas de tempo destes dois sistemas são 

absolutas.  As medidas espaciais são relativas, como está ilustrado na Figura 1.  Para os 

observadores que as três Leis da Mecânica são válidas, chamamos de inerciais e para os 

que as três Leis não são válidas, chamamos de não inerciais (aceleração não nula). O 

espaço absoluto denominado por Newton, está associado a aceleração de um corpo, não 

em relação a outros corpos, mas em relação a um determinado espaço absoluto. 

(LIFSHITZ, 1980) 

 Lembrando que para a Mecânica Clássica, tempo e espaço são independentes 

entre si. Isso ocorre quando se trata de referenciais inerciais que estejam em repouso um 

em relação ao outro, assim como, se estiverem em movimento retilíneo e uniforme entre 

si. Para isso são utilizadas as transformações de Galileu, as quais veremos a seguir. 

(RESNIK, 1971) 

 De acordo com as transformações de Galileu, se caso esses dois sistemas 

coincidem as suas origens O e O’ em um mesmo instante em que t = t’, as 

transformações são dadas da seguinte forma. (CARUSO, 2006) 

                                𝑥′ = 𝑥 − 𝑣𝑡        𝑥 = 𝑥′ + 𝑉𝑡′                                                   𝐸𝑞𝑠. 1 

                                 𝑦′ = 𝑦              𝑦 = 𝑦′ 

                                 𝑧′ = 𝑧   𝑧 = 𝑧′ 

 O tempo independe do sistema de referência, assim, afirmamos que o intervalo 

de tempo de um evento é o mesmo para os dois sistemas. Segundo a relatividade de 

Galileu, temos que. (CARUSO, 2006)  
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   𝑡′ = 𝑡                                                             𝐸𝑞. 2 

 A relação da velocidade para estes dois referenciais segue da seguinte forma: 

𝑣′ = 𝑣 − 𝑉                                                               𝐸𝑞. 3 

Essa expressão é conhecida como a lei de Galileu de composição de velocidades. 

Observamos que para os referenciais K e K’ seguem as velocidades 𝑣 e 𝑣′ 

respectivamente. A velocidade 𝑉 corresponde a velocidade relativa entre os dois 

referenciais. (NUSSENZVEIG, 2002)   

 Existem outras grandezas que também permanecem constantes na relatividade 

de Galileu.  São elas: 

 A medida do comprimento de um objeto em um referencial K para um K’ não se 

altera de um sistema para outro. (CARUSO, 2006) 

                                                            𝑙 = 𝑙′                                                               𝐸𝑞. 4 

 Para a aceleração permanece a mesma relação. (CARUSO, 2006) 

                                                𝑎 = 𝑎′                            𝐸𝑞. 5 

Como a aceleração é invariante para a relatividade de Galileu e a massa do 

objeto permanece constante de um sistema para o outro (𝑚 = 𝑚′), desse modo, 

podemos afirmar que a Lei fundamental da dinâmica permanece invariante de um 

sistema para outro, portanto. (NUSSENZVEIG, 2002) 

                                                   𝐹 = 𝑚. 𝑎 ∴    𝐹′ = 𝑚′. 𝑎′                                      𝐸𝑞. 6 

Quando tratamos da velocidade da luz 𝑐 em relação ao princípio da relatividade 

de Galileu, observamos que a mesma  é considerada variante de um sistema de 

referencial inercial para outro. Ou seja, a velocidade da luz iria variar com a direção da 

propagação, sendo 𝑉  a velocidade relativa entre os dois referenciais, o que é mostrado 

através da seguinte equação. (NUSSENZVEIG, 2002) 

                                                  𝑐′ = 𝑐 − 𝑉                                                                  𝐸𝑞. 7 

 Contudo, veremos que a velocidade da luz é constante para todos os referenciais 

inerciais.  
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Teoria da Relatividade Especial  

  Com base no que foi discutido sobre a relatividade de Galileu, até então, 

observamos que o princípio da relatividade da Mecânica não é suficiente para expressar 

o que traz as leis da Eletrodinâmica. Partindo disso, surgiu a necessidade de uma nova 

teoria que pudesse abranger o que não era possível através da Mecânica Clássica. Desse 

modo, surgiram estudiosos como Albert Abraham Michelson e Edward Williams 

Morley com o experimento do interferômetro, mais conhecido como experimento de 

Michelson – Morley, com o intuito de comprovar a ideia de existência de um “sistema 

de éter” (sistema de referencial absoluto). Mas o experimento mostrou que não havia   

diferença na velocidade de propagação da luz de um referencial para outro, pois a 

mesma permanecia constante. Em 1905, Einstein publica um artigo em que trata “Sobre 

a eletrodinâmica dos corpos em movimento”, o mesmo aborda sobre a incoerência da 

existência de um sistema de éter para a validação do eletromagnetismo. (CARUSO, 

2006; RESNIK, 1971) 

Para a publicação deste artigo, Einstein formulou dois postulados de suma 

importância para a TRE, sendo eles. (NUSSENZVEIG, 2002) 

1. Princípio de Relatividade Restrita: As leis físicas são as mesmas em todos os 

referenciais inerciais. 

2. Princípio de constância da velocidade da luz: A velocidade da luz no vácuo, é a 

mesma em todas direções e em todos os referenciais inerciais, e é independente 

do movimento da fonte. 

Diante do que foi discutido, nota-se que o segundo princípio não está de acordo 

com a Mecânica Newtoniana.  

Observamos que a partir desse momento, em que Einstein mostra através de seus 

trabalhos que a hipótese sugerida pela Mecânica Newtoniana de um sistema absoluto 

não é válida, surge uma teoria capaz de adequar essas novidades que não condiziam 

com o que a Mecânica sugeria. Foi no início do século XX, mais precisamente em 1905, 

que Einstein apresenta à Física a sua Teoria da Relatividade Especial (TRE). 

Einstein apontou que não existia um referencial inercial privilegiado, pois como 

diz o seu primeiro postulado as leis físicas valem para todos os referenciais inerciais. 
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Essa ideia vai contra o que a Mecânica Clássica afirma, com o surgimento da TRE, 

novos conceitos surgiram, e, o que antes era absoluto, agora passa a ser relativo.   

Através de uma carta que Einstein escreveu a Mileva Marié, o mesmo falava que 

a eletrodinâmica dos corpos que era apresentada até então, não condizia com a 

realidade, mas que seria possível apresenta-la de uma forma mais simples. Essa é uma 

forma de mostrar que as ideias de Einstein foram construídas durantes anos até serem 

consolidadas. O que a relatividade trouxe além de mostrar que espaço e tempo são 

relativos, foi reafirmar que as leis da natureza independem de referenciais. (CARUSO, 

2006) 

 Podemos fazer uma análise sobre as modificações do espaço-tempo. 

Começando pela forma de mencionar os mesmos, na Mecânica Clássica os dois eram 

mencionados separadamente, pois eram considerados independentes. Com o surgimento 

da TRE e todos os novos conceitos envolvidos, espaço e tempo passaram a ser um 

termo só, pois, de acordo com a TRE um depende do outro, passando a ser chamado, 

espaço-tempo. Supondo que temos dois sistemas de referencial inercial K e K’ e que 

para estes dois valem os postulados de Einstein, ou seja, as leis da Física que valem para 

o referencial K são as mesmas que valem para o referencial K’.  

Sabemos que dois eventos são simultâneos quando dois raios luminosos, 

provenientes dos pontos A e B são equidistantes de um relógio situado no ponto C, o 

qual registra a chegada dos raios luminosos ao ponto C no mesmo instante, ou seja, 

simultaneamente. Para melhor explanar, podemos tratar sobre o conceito de tempo, a 

partir de um exemplo do livro de Einstein (1999), suponhamos que em um sistema de 

referencial inercial, caiam dois raios simultaneamente nos pontos A e B, os quais estão 

distantes um do outro e situados sobre os trilhos no leito da estrada.  Ao longo dessa 

reta entre esses dois pontos, colocamos um observador no ponto médio M, com um 

aparato que possibilite a percepção simultânea destes dois pontos, por exemplo, dois 

espelhos com inclinação de 90º um em relação ao outro. Se caso dois raios caiam sobre 

estes pontos e este observador os perceba ao mesmo tempo, podemos considerar que 

estes dois eventos são simultâneos. Outra análise a ser feita a partir desse exemplo é que 

a luz (proveniente do raio) que se desloca sobre a reta que vai de A até o ponto M, está à 

mesma velocidade que a luz que desloca de B até o ponto M. 
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No exemplo acima, descrevemos uma situação de simultaneidade de dois 

eventos que ocorrem em relação à apenas um sistema de referência. Iremos agora, expor 

uma situação, retirada também do livro de Einstein (1999), que descreve dois eventos 

em relação a dois sistemas de referência. Suponhamos que além do leito da estrada, 

tenhamos um outro sistema de referência que é o vagão de um trem. A questão é 

mostrar se estes eventos são simultâneos em relação aos dois sistemas de referencia. 

Sendo o referencial K o do leito da estrada e o referencial K’ o do vagão do trem, 

podemos considerar então M’ o ponto médio entre os dois pontos A’ e B’ do vagão do 

trem. Considerando que o ponto M’ coincida com o ponto M do leito da estrada no 

instante em que os raios caem nos pontos A e B e este trem não esteja se 

movimentando, então, podemos dizer que o observador do vagão verá os raios caírem 

simultaneamente, como mostra a Figura 1. Mas se o trem estiver a uma velocidade 𝑣 o 

observador no vagão do trem, à medida que o trem se movimenta, verá que o raio cai 

primeiramente no ponto B do que no ponto A, como está na Figura 2. A partir desse 

exemplo, podemos observar que os eventos que são simultâneos no referencial do leito 

da estrada, não são simultâneos no referencial do vagão do trem, o contrário também é 

verdadeiro.  

Figura 2: Instante em que os dois referenciais coincidem os pontos M e M' e os eventos 

são simultâneos para ambos. 

 

Fonte: Einstein, 1999, p. 27. 

Figura 3: Instante em que o referencial K' se move com velocidade v em relação ao 

referencial K. 

 

Fonte: Construído a partir de Einstein (1999, p. 27). 
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Desse modo, podemos afirmar que cada sistema de referência possui o seu 

tempo próprio, ou seja, quando nos referimos a um tempo específico, é necessário 

indicar qual o sistema de referência que este pertence. O conceito de simultaneidade não 

está ligado a um conceito absoluto, mas sim, a um conceito relativo, o que diverge ao 

que a Mecânica Clássica afirma. (EINSTEIN, 1999; RESNIK, 1971) 

Assim como o tempo, o conceito de espaço também sofreu modificações. Para 

que possamos estabelecer uma medida espacial, é necessário que estabeleçamos um 

sistema de referência em relação ao qual a medida será feita. Utilizando novamente o 

exemplo do trem, vamos supor que temos dois pontos ao longo do mesmo, um 

localizado no primeiro vagão e outro localizado no último. Para a determinação dessa 

medida espacial, será utilizado uma régua. A medida espacial entre esses dois pontos, 

será quantas vezes a régua foi aplicada para chegar de um ponto até outro ao decorrer do 

piso dos vagões do trem, para esta situação o observador está situado no trem a uma 

velocidade 𝑣. (EINSTEIN, 1999) 

Vamos considerar agora esta mesma situação só que com o observador situado 

em outro sistema de referência, nesse caso, o leito da estrada. Nos questionamos então, 

qual seria a distância espacial entre esses dois pontos do trem, medido a partir do 

sistema de referência do leito da estrada? Como o trem está a uma velocidade 𝑣, a 

distância espacial entre esses dois pontos medidos a partir do leito da estrada, não 

corresponde a mesma distância medida a partir do referencial do trem. O mesmo 

ocorreria se analisássemos quanto ao comprimento do trem. O comprimento do mesmo, 

medido a partir do referencial do leito da estrada, será diferente se for medido a partir 

do referencial do trem. (EINTEIN, 1999)  

As novas informações surgidas com a TRE não tinham como ser representadas 

através de transformações de Galileu, as quais condiziam com os conceitos da Mecânica 

Clássica. Para a TRE foram necessárias novas equações para satisfazer os novos 

conceitos. Foi, então, a partir dos postulados da TRE que as transformações de Lorentz4 

passaram a ter sentido para as medidas referente ao tempo e comprimento. Lorentz 

considerava que para suas transformações, haveria um sistema de referencial 

favorecido. Dessa forma, derivando as equações de Lorentz, Einstein deu outros 

                                                           
4 Hendrik Antoon Lorentz  Lorentz (1853 – 1928) desenvolveu trabalhos voltados para a teoria 

eletromagnética da luz e formulou as equações que são a base da teoria da relatividade especial, 

conhecidas como as Transformações de Lorentz. 
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significados ao espaço e ao tempo e denominou essas equações como as 

“Transformações de Lorentz”. A partir disso, as transformações de Galileu deixam de 

atuar e as transformações que passam a relacionar espaço-tempo nos referenciais 

inerciais são as de Lorentz. (RESNIK, 1971; CARUSO, 2006) 

A transformação de Lorentz nos permite indicar as coordenadas espacial e 

temporal de um evento em relação a um referencial K’, ou seja, x’, y’, z’, t’, caso nos 

tenham dado apenas as coordenadas referentes à apenas o referencial K, sendo elas, x, y, 

z e t. Como afirmado pela TRE, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para os dois 

sistemas de referência. Para a resolução desse problema, temos as seguintes equações da 

transformação de Lorentz. (EINSTEIN, 1999) 

𝑥′ =  
𝑥−𝑣𝑡

√1−
𝑣2

𝑐2

                                                𝐸𝑞. 8                                                 

𝑦′ =  𝑦                 𝐸𝑞. 9 

𝑧′ = 𝑧                 𝐸𝑞. 10 

        𝑡′ =  
𝑡 − 

𝑣

𝑐2𝑥

√1−
𝑣2

𝑐2

                 𝐸𝑞. 11 

Se um raio de luz se propagar ao longo do eixo 𝑥 em um determinado tempo, a 

equação que rege é. ( EINSTEIN, 1999) 

𝑥 = 𝑐𝑡                                                               𝐸𝑞. 12 

Este raio se propaga com a velocidade 𝑐 ao longo do eixo 𝑥. Ao substituirmos a 

𝐸𝑞. 12 nas  𝐸𝑞. 18 e 𝐸𝑞. 11 chegamos às equações. (EINSTEIN, 1999) 

𝑥′ =  
(𝑐−𝑣)𝑡

√1−
𝑣2

𝑐2

                                                 𝐸𝑞. 13 

         𝑡′ =  
(1−

𝑣

𝑐
)𝑡

√1−
𝑣2

𝑐2

                          𝐸𝑞. 14 

Ao dividirmos a 𝐸𝑞. 13 pela 𝐸𝑞. 14 encontramos a seguinte relação. 

(EINSTEIN, 1999): 

𝑥′ = 𝑐𝑡′                                                               𝐸𝑞. 15 
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 Essa demonstração matemática, é interessante para mostrarmos através das 

transformações de Lorentz o que o primeiro postulado da TRE nos diz: que a velocidade 

de propagação da luz é a mesma em todos os referenciais inerciais. (EINSTEIN, 1999) 

As transformações de Lorentz trouxeram consigo algumas consequências para o 

espaço e o tempo. Em relação ao espaço acontece o que chamamos de contração do 

comprimento. Se um corpo está em repouso em relação a um observador que está 

situado no mesmo referencial, chamamos de medida de comprimento própria (𝐿0) o 

comprimento deste corpo. Se em um referencial K as extremidades de um corpo sejam 

marcadas simultaneamente através de uma régua, a diferença dessas medidas será o 

comprimento desse corpo. Mas, se este referencial K, estiver submetido a uma 

velocidade 𝑣 em relação a um observador em K’, a medida do comprimento desse corpo 

será a mesma? O comprimento deste será menor em relação a K’, pois as extremidades 

do corpo corresponderão a instantes diferentes no referencial K’. (RESNIK, 1971; 

CARUSO, 2006; EINSTEIN 1999; PORTO, 2008) Portanto, 

𝐿 ≤ 𝐿0                𝐸𝑞. 16 

  Isso ocorrerá quando o corpo estiver se deslocando em relação ao eixo 𝑥 

paralelamente (𝐿|| ≠  𝐿0), nesse caso as suas dimensões serão alteradas, mas em relação 

aos outros eixos, temos as seguintes considerações, 𝑦 = 𝑦′ e 𝑧 = 𝑧′, o movimento será 

perpendicular (𝐿┴ ≠  𝐿0), as dimensões não serão alteradas e o corpo obterá a mesma 

medida para os dois observadores. O fator que rege a contração do comprimento é dado 

a partir das transformações de Lorentz. (RESNIK, 1971; CARUSO, 2006; EINSTEIN 

1999; PORTO, 2008): 

√1 −
𝑣2

𝑐2                            𝐸𝑞. 17 

Ao tornar-se relativo, o tempo também sofreu consequências das transformações 

de Lorentz, o que denominamos de dilatação temporal. Analogamente ao espaço, a 

duração temporal de um evento também depende do movimento do observador. Quando 

tratamos de um evento que ocorre em um mesmo referencial que o observador, 

chamamos de tempo próprio (𝑡0) o tempo medido por este. Supondo que em um 

referencial K’ esteja situado um relógio que está em repouso em relação a este 

referencial. Fazemos o seguinte questionamento: em relação a um observador situado 

em outro referencial K, este relógio está se movimentando com uma velocidade 𝑣, o 
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intervalo de tempo entre duas batidas desse relógio será o mesmo que no referencial K’? 

Sabemos que a velocidade entre esses dois referenciais é relativa, desse modo, para o 

observador situado no referencial K este relógio marcará um intervalo de tempo maior 

que um segundo entre duas batidas, correspondendo a: 

1

 √1−
𝑣2

𝑐2

  Segundos                        𝐸𝑞. 18 

  O intervalo de tempo entre duas batidas desse relógio em relação a K será mais 

lento do que em relação ao intervalo de tempo medido no referencial K’, nesse caso, 

podemos dizer que o tempo dilatou. Da mesma forma que esse fenômeno ocorre para o 

intervalo de tempo em relógios, também acontece com o intervalo de tempo entre dois 

eventos. (RESNIK, 1971; CARUSO, 2006; EINSTEIN 1999, PORTO, 2008) Dessa 

forma, temos que: 

𝑡 ≥ 𝑡0                 𝐸𝑞. 19 

Ao falarmos de espaço e tempo na TRE estamos nos referindo a grandezas 

relativas.  

Mas ao tratarmos de intervalos, adentramos em uma definição diferente da 

relativa, passamos a nos referir à grandeza(𝑠12)2. Esta grandeza pode ter qualquer sinal 

(> 0, < 0 𝑜𝑢 = 0), o que faz desta ter um caráter absoluto. (NUSSENZVEIG, 2002)  

Supondo que dois eventos 1 e 2, que consistem na emissão e recepção de um 

sinal que se propaga à velocidade da luz, acontece em pontos do espaço-tempo em um 

referencial K. As coordenadas espaciais da emissão correspondem a 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 no 

instante 𝑡1. As coordenadas referentes a recepção do sinal corresponde a  𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 no 

instante 𝑡2. Sendo a distância percorrida pelo sinal luminoso o equivalente a 𝑐(𝑡2 − 𝑡1). 

Desse modo, temos as seguintes coordenadas espaço-temporal desses dois eventos. 

(LIFSHITZ, 1980) 

         (𝑥2 − 𝑥1)2 +  (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2 −  𝑐2(𝑡2 − 𝑡1)2 = 0   𝐸𝑞. 20 

 Ao ser analisado de outro referencial K’, estes dois eventos possuem as 

seguintes coordenadas espaço-temporal. (LIFSHITZ, 1980) 

                   (𝑥′2 − 𝑥′1)2 + (𝑦′2 − 𝑦′1)2 +  (𝑧′2 − 𝑧′1)2 −  𝑐2(𝑡′2 − 𝑡′1)2 = 0 𝐸𝑞. 21 
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Observamos a invariância da velocidade da luz nos dois referenciais inerciais. 

Desse modo, sendo o intervalo entre esses dois eventos igual a zero em um referencial, 

este mesmo evento terá seu intervalo equivalente a zero em outros referenciais. Isso nos 

reafirma que o intervalo entre dois eventos é absoluto para qualquer referencial inercial. 

Então, para o quadrado do intervalo entre dois eventos, temos a seguinte grandeza. 

(LIFSHITZ, 1980) 

        (𝑠12)2 =  [ 𝑐2(𝑡2 − 𝑡1)2(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 +  (𝑧2 − 𝑧1)2] 𝐸𝑞. 22 

Podemos dizer que,  

𝑡2 −  𝑡1 =  𝑡12     𝐸𝑞. 23 

e 

         (𝑥2 − 𝑥1)2 +  (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2 =  𝑙12
2
               𝐸𝑞. 24 

Simplificando a 𝐸𝑞. 20, temos: 

                                    (𝑠12)2 = 𝑐2𝑡12
2 −  𝑙12

2                𝐸𝑞. 25 

Como já foi afirmado, o intervalo é invariante de um referencial para outro, 

dessa forma, temos que. (LIFSHITZ, 1980) 

𝑐2𝑡12
2 −  𝑙12

2 =  𝑐2𝑡′12
2

− 𝑙′12
2
                                             𝐸𝑞. 26 

Considerando que no referencial K’, os eventos ocorram em um mesmo ponto, 

portanto, 𝑙′12 = 0. Sendo assim, temos que: 

                               (𝑠12)2 = 𝑐2𝑡12
2 −  𝑙12

2 =   𝑐2𝑡′
12

2
 > 0             𝐸𝑞. 27 

Ao tratarmos de intervalos, existem algumas observações a serem feitas. Uma 

delas é saber se em um referencial K’ os eventos podem ocorrer com um mesmo corpo 

em um mesmo ponto do espaço. Esse referencial K’ pode existir, mas com a condição 

que a grandeza (𝑠12)2  > 0, isto é, é necessário que essa grandeza seja real. Se esses 

dois eventos ocorrerem com o mesmo corpo em um mesmo ponto do espaço, chamamos 

de intervalo do gênero tempo. Como o espaço percorrido pelo corpo, entre os dois 

eventos, não pode ser maior que 𝑐𝑡12, temos que. (LIFSHITZ, 1980) 

𝑐2𝑡12
2 >  𝑙12

2                𝐸𝑞. 28 
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Ou seja, a velocidade do corpo não pode ser maior que a velocidade de 𝑐. Essa 

condição é válida para todos os referenciais. Notamos que a distância entre esses dois 

pontos, deve ser menos que a distância percorrida pelo sinal luminoso durante o 

intervalo de tempo entre estes. O intervalo do gênero tempo, traz consigo uma 

característica. Os dois eventos podem ter uma consequência de causalidade, isto é, 

como a distância percorrida pelo sinal luminoso é maior do que a distância entre os dois 

eventos, podemos dizer que é possível enviar um sinal de um evento ao outro, de forma 

que um deles seja a causa do outro. Diante do discutido, podemos afirmar, que não 

existe uma velocidade que supere a velocidade limite da natureza, a velocidade de 

propagação da luz. (LIFSHITZ, 1980).  

Analogamente ao tempo, o espaço também tem algumas consequências em 

relação a intervalos. A questão é saber se existe algum referencial em que esses dois 

eventos possam ser simultâneos. Sim, existe. Ou seja, o intervalo entre os eventos 1 e 2 

será imaginário. Para esse tipo de intervalo, denominamos de gênero espaço. 

Considerando 𝑡′12 = 0, temos que. (LIFSHITZ, 1980; NUSSENZVEIG, 2002 ) 

                               (𝑠12)2 = 𝑐2𝑡12
2 −  𝑙12

2 =  −𝑙′12 <  0             𝐸𝑞. 29 

Para esse referencial, a grandeza (𝑠12)2 < 0, isso nos mostra que existe um 

referencial em que dois eventos ocorrem em pontos diferentes do espaço e 

simultaneamente. (LIFSHITZ, 1980) 

Dessa forma, podemos afirmar que estes dois eventos estão absolutamente 

separados. Para esse tipo de intervalo gênero espaço não existe uma relação entre causa 

e efeito. Lembrando que os conceitos de simultaneidade associado aos eventos é 

relativo. (LIFSHITZ, 1980; NUSSENZVEIG, 2002 ) 

Para a TRE o tempo e o espaço já não são tratados separadamente, são grandezas 

relativas em que uma depende da outra. Mas ao tratarmos de intervalos, estamos 

tratando de grandezas absolutas que são tratadas separadamente, lembrando que seja um 

intervalo do gênero tempo ou do gênero espaço, a propriedade dos mesmos não depende 

do referencial. (LIFSHITZ, 1980). 

Na Mecânica Clássica o espaço que adequava as informações de espaço e tempo 

chamava-se espaço Euclidiano, o mesmo abrangia coordenadas apenas espaciais, já que 

para a Mecânica espaço e tempo eram independentes e o tempo não apresentava 
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tamanha relevância quanto o espaço. Com o surgimento da TRE, Einstein percebeu que 

esse espaço já não se adequava às novas informações desta teoria. O espaço que se 

adequou a essas novidades chama-se espaço de Minkowski. (EINSTEIN, 1999)  

O fato da grandeza (𝑠12)2 receber qualquer sinal, é uma característica deste 

espaço geométrico. Para Minkowski, o universo não se constitui em apenas três 

dimensões espaciais, mas sim um universo contínuo de quatro dimensões, sendo três 

coordenadas espaciais e uma temporal. O mesmo considera que para cada evento 

existente, existem inúmeros eventos próximos, os quais se diferem em suas 

coordenadas. Nas transformações de Lorentz está evidente a importância que é dada ao 

tempo, assim como no espaço de Minkowski. O mesmo já não é mais independente, 

como era considerado pela Mecânica Clássica. (EINSTEIN, 1999)  

Através da 𝐸𝑞. 11 observamos que a diferença entre dois eventos em relação a 

um referencial K’ não é nula, mesmo que o intervalo de tempo entre os mesmos seja 

nula em relação a um outro referencial K, pois haverá em relação a este referencial  uma 

distância espacial entre esses dois eventos, por consequência, uma distância temporal 

entre estes no referencial K’. (EINSTEIN, 1999)  

Para que uma lei física seja considerada uma lei da natureza, é necessário que a 

mesma satisfaça as equações de Lorentz. Desse modo, a coordenada de tempo possui a 

mesma importância que as três coordenas espaciais. Analogamente, as quatro 

coordenadas espaço-temporal, estão de acordo com as três coordenadas do espaço 

Euclidiano. (EINSTEIN, 1999) 

 Além das novidades sobre espaço e tempo que surgiram com a TRE, surgiram 

novidades referentes ao conceito de energia. No mesmo ano em que publicou o artigo 

“Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento", em 1905, o qual tratava-se a 

TRE, Einstein também publicou um artigo que tratava sobre “A Inércia de um Corpo 

Depende do seu Conteúdo Energético?".  O mesmo teve resposta para essa pergunta, 

sendo esta, positiva. Einstein concluiu que a massa de um corpo é uma medida da 

energia que está associado a ele, sendo assim, se houver uma variação na energia desse 

corpo, consequentemente a massa também sofrerá uma mesma variação. (LEMOS, 

2001) 

Aprendemos que ao movimentar-se, uma partícula adquire energia cinética (E), 

caso esteja em repouso, esta será nula. Mas através de suas análises, Einstein percebeu 
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que mesmo em repouso a partícula possui energia, a qual é proveniente da massa.  

Podemos observar em uma das equações mais famosas da Física. (VIEIRA, 2004; 

MOREIRA, 2005). 

                                                          𝐸 = 𝑚𝑐2                                                           𝐸𝑞. 30 

Einstein uniu em uma só equação as leis da conservação da massa e energia. 

Com essa nova informação, foi necessário substituir as leis clássica de conservação por 

uma que pudesse satisfazer a nova concepção, lei de conservação da energia relativística 

total. Esta lei admite que “a energia relativística total de um sistema isolado permanece 

constante”. (VIEIRA, 2004; MOREIRA, 2005).    

 A TRE surgiu modificando conceitos que perduravam por mais de 200 anos 

mantidos pela Mecânica Clássica e nos ofereceu uma nova forma de ver o mundo. 

Saímos de um espaço em que as medidas de distância e tempo eram absolutas e 

independentes e fomos para um espaço quadridimensional, espaço-tempo. Não podemos 

esquecer das contribuições que foram essenciais para que essa teoria pudesse ser 

construída, como as equações de Maxwell da Eletrodinâmica e as equações das 

Transformações de Lorentz. Mesmo a Mecânica Clássica não sendo suficiente para 

amparar muitos conceitos Físicos (como o caso da relatividade), não podemos deixar de 

considerar a grande significância da mesma para a Mecânica dos corpos celestes. 

(EINSTEIN, 1999; MOREIRA, 2005; CARUSO, 2006).    
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CAPÍTULO 4 

CUBISMO 

 

Em meio a um cenário de mudanças no início do século XIX, na Europa, a 

atenção estava voltada para o acontecimento da Revolução Industrial, a qual teve início 

na Inglaterra. Foi uma época marcada pelo processo de mudança da situação econômica 

que era baseada na agricultura e passou a ser sustentada pela produção industrial. Mas 

não houve mudança apenas na economia. Ainda no século XIX, por volta do ano de 

1874, surge um novo cenário no campo da arte, o surgimento do Impressionismo. 

(MURGUIA, 1951) 

Esse momento marcado pela Revolução Industrial, levou ao surgimento de uma 

nova Paris (primeira cidade da Europa a se modificar por conta do processo de 

industrialização), em que começam a surgir na cidade novos espaços destinados ao 

trabalho, conhecidos como: fábricas. Os trabalhadores passaram a ficar mais tempo no 

local de trabalho do que em suas próprias casas. Paris mudou totalmente a sua estrutura, 

tornando-se uma cidade bela, agradando a pintores, escritores, fotógrafos e logo mais os 

cineastas. (MURGUIA, 1951) 

A sociedade industrial dividiu-se em duas classes: a burguesia, os donos das 

fábricas, e proletariado, a classe operária. A arte impressionista é considerada uma arte 

feita para a burguesia. Em tempos em que o dinheiro predominava na mão dos 

burgueses, era interessante que a arte fosse bela aos seus olhos. Agradá-los era uma 

forma de divulgar e vender a arte, já que só os burgueses poderiam comprá-las. Um 

outro motivo para a arte Impressionista ser considerada uma arte burguesa, era a maioria 

dos pintores possuírem uma estabilidade econômica que lhes proporcionava pintar sem 

se preocupar com a vida financeira, como: Manet, Degas, Cézanne, Pissarro, entre 

outros; com exceção de Monet e Renoir que precisavam tirar da arte o seu sustento. 

(MURGUIA, 1951) 
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Os primeiros passos para o surgimento do Impressionismo contaram com a 

contribuição de diversos artistas ao reunir-se no Café Guerbois5 para discutir sobre a 

exposição que iriam realizar por conta própria, no dia 15 de abril de 1874, que abordaria 

um novo conceito pictórico. Seria um risco à suas carreiras, as quais poderiam ser 

promovidas ou destruídas. Essa exposição contava com figuras renomadas do campo da 

arte, como: Claude Monet, Paul Cézanne, Renoir e outros. (GOMPERTZ, 2013) 

A exposição foi realizada, e após quinze dias, foram publicadas críticas a 

respeito das obras apresentadas. Monet ficara profundamente irritado com as objeções 

de um crítico feito em um relato de um jornal, mas não sabendo ele que suas críticas 

fizeram surgir um novo movimento artístico com características diferenciadas que desde 

o Renascimento não se via, nascia o Impressionismo. (GOMPERTZ, 2013)    

É nesse contexto histórico que surge o Impressionismo. Mas é interessante 

sabermos como a arte estava sendo representada nas telas até então para que possamos 

entender as modificações trazidas pelo Impressionismo. Nesse sentido, iremos fazer 

uma análise do espaço pictórico a partir do ponto de vista clássico. A pintura clássica 

utiliza uma característica intrínseca que é a perspectiva geométrica, a qual é conservada 

nas telas desde o Renascimento ao Romantismo. Essa perspectiva consiste em uma 

ilusão de profundidade que temos ao contemplar uma obra. Essa sensação de 

profundidade nos remete a um ponto de fuga que fica claro ao observarmos que à 

medida que as figuras se afastam do observador os seus tamanhos diminuem. Temos 

que considerar que essa ilusão de profundidade também deve-se aos efeitos produzidos 

pelas cores na tela. A noção de distância que temos ao olhar para a tela é uma redução 

do tamanho das figuras e uma menor precisão no contorno das mesmas. Um exemplo 

que representa muito bem essa ilusão de profundidade é obra de Rafael, A Escola de 

Atenas (1510 – 1511) (Figura 1). (BARROS, 2011) 

 

 

 

                                                           
5 Com o surgimento de uma nova Paris, foram criados locais destinados ao lazer, eram 

cafés utilizados pelos intelectuais como espaço para discussões. Foi nesse local que 

surgiram os grandes pintores da arte impressionista (Gompertz, 2013). 
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Figura 1: Escola de Atenas (1510 – 1511) – obra de Rafael. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Atenas 

O Impressionismo, como o próprio nome já diz, é um movimento que consiste 

em transmitir a ‘impressão’ através da imagem e da realidade captada pela visão que 

pudessem ir além da realidade formal, tratando-se de algo mais profundo. As 

características trazidas pelo Impressionismo vão além de uma perspectiva, possuindo 

um objetivo voltado para a representação da realidade, a qual é identificada pela visão e 

interpretada pelos sentidos humanos. Outro objetivo seria uma sofisticação das cores 

utilizadas uma vez que os impressionistas queriam em suas telas um contraste entre as 

cores do mundo natural com as cores próprias do objeto. Foi a partir desses estudos 

sobre cores que muitos artistas passaram a realizar estudos sobre como conciliar os 

efeitos da luz e das cores de forma que pudessem representar na tela um contraste. 

(BARROS, 2011) 

Sabemos que o nascimento de uma nova arte surge através da contribuição de 

muitos artistas motivados por um desejo de mudança ao pincelar uma tela ou quando 

começam a expressar em uma tela realidades que, até então, não eram expostas. Monet 

e Renoir colocaram em suas telas um cenário da burguesia partindo de uma mesma cena 

das obras intituladas La Grenouillére (1869), as quais possuíam o mesmo nome, porém 

com enfoques diferentes. Renoir centrava-se no contexto social da época, tentando 

enfatizar os detalhes que pudessem descrever como era a vida de um burguês 

expressando-se de uma forma mais romântica. Monet focava suas pinceladas no que a 

natureza lhe proporcionava, tal como os efeitos da luz refletindo na água e o céu, e 

também tinha gosto por pintar ao ar livre. Tanto Monet como Renoir contaram com a 
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imensa colaboração de um artista, Paul Durand – Ruel, que fazia parte de um grupo de 

artistas que eles compunham. Durand – Ruel investiu na arte de Monet e Renoir, assim 

como na de outros artistas da época. Ele observou que por haver mudanças no contexto 

social, o mercado de arte moderna também estava mudando, o que por consequência 

seria refletido nas telas. (GOMPERTZ, 2013)   

Com o surgimento dessa nova classe social, seria interessante que as telas 

transmitissem a condição atual do homem, que refletissem os aspectos desse mundo 

moderno industrial que estava surgindo em meio a essas mudanças do meio econômico 

e social.  Nesse sentido, colocar nas telas imagens, tais como pessoas passeando em 

locais urbanos, bem vestidas e evidenciando o prazer de uma vida urbana, seria mais 

atrativo. (GOMPERTZ, 2013) 

Monet foi dando vida ao impressionismo ao produzir pinturas com aspectos 

diferenciados que refletiam a modernidade. Uma de suas pinturas que corresponde ao 

modelo de uma pintura impressionista é a Tâmisa abaixo de Westminster (1871) (Figura 

2), uma imagem dividida em planos, apresentando uma profundidade, com efeitos de 

luz que dão sentido a uma imagem nebulosa, compostas por prédios, operários, rio, 

barcos, casas do parlamento e a ponte de Tâmisa.  Essas características de uma imagem 

sem foco, difusa, era uma forma de despertar a imaginação do espectador como se fosse 

uma cena de um filme. (GOMPERTZ, 2013) 

Figura 2: Tâmisa abaixo de Westminster (1871) – obra de Monet. 

 

Fonte:  http://issoeharte.blogspot.com.br/2013/12/o-tamisa-abaixo-de-westminster.html?view=flipcard 
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Uma outra pintura impressionista que trouxe aspectos diferentes e interessantes 

foi A aula de balé (1874) (Figura 3) de Edgar Degas. A pintura nos dá uma impressão 

de uma cena que estava em movimento e que se congela no momento que bailarinas se 

alongam sob as orientações de seu professor que faz uso de um bastão para marcações 

do tempo. Uma espontaneidade na imagem é perceptível ao analisar uma bailarina que é 

cortada ao meio no canto direito da tela. A imagem mostra os planos divididos à medida 

que as bailarinas diminuem ao longo da imagem, além de uma inovação à pintura que é 

uma diagonal que atravessa do canto esquerdo ao superior direito da imagem, fugindo 

totalmente das regras da Academia.  Embora não se considerasse um impressionista 

nato, Degas fez grandes contribuições para o impressionismo, participando de quase 

todas as exposições que ocorreram durante o movimento. (Gompertz, 2013) 

Figura 3: A aula de balé (1874) – obra de Edgar Degas. 

 

Fonte: http://issoeharte.blogspot.com.br/2014/01/a-aula-de-bale.html 

O Impressionismo foi o ponto de partida para que muitos artistas pudessem 

questionar o espaço pictórico e as técnicas utilizadas. esses questionamentos deram 

margem para o surgimento de movimentos da Arte Moderna.   

 Ao final do movimento impressionista, Roger Fry6, promoveu uma exposição 

com pinturas de artistas que iniciaram suas carreiras no impressionismo e aderiram a 

técnicas diferenciadas que o movimento propunha. O mesmo denominou esses artistas 

                                                           
6 Roger Fry (1866 – 1934) artista britânico, curador de artes passadas e crítico de arte. (GOMPERTZ, 

2013) 
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como pós-impressionistas, eis alguns deles: Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Georges 

Seurat e Paul Cézanne participantes deste movimento. Quando Fry resolveu fazer essa 

exposição estes artistas já não eram mais vivos. (GOMPERTZ, 2013)  

A exposição proposta por Fry foi alvo de muitas críticas da imprensa, 

descrevendo o pós-impressionismo como a “linguagem visual da imaginação” por ter 

aspectos objetivos e relacionados à vida humana. Dos pintores que compunham esse 

momento pós-impressionista, faremos uma breve abordagem sobre os dois artistas de 

renome na arte moderna: Vicente van Gogh (1853 – 1890) e Paul Gauguin (1848 – 

1903). (GOMPERTZ, 2013) 

Van Gogh foi um pintor, pós-impressionista, que inspirou um dos movimentos 

modernos, conhecido por expressionismo. Ele procurava através de sua arte uma forma 

de tocar a natureza humana de um jeito bem subjetivo. Com pouca condição financeira, 

foi financiado pelo irmão Theo para o desenvolvimento de suas obras. Queria expressar 

através de seu trabalho, uma tranquilidade, de forma que as pessoas pudessem perceber 

o quanto ele sentia profundamente e ter a mesma sensação ao contemplar as suas obras. 

(GOMPERTZ, 2013; BARROS, 2011)  

Ele encontrou no campo a inspiração para sua arte, a qual não tinha em Paris. 

Optou por desenhar camponeses, cafés, quarto e árvores, com uma sutileza que pudesse 

expor não somente a objetividade de uma vida real, mas expor profundamente a 

realidade das condições humana de uma forma mais subjetiva. Colocava na tela não 

apenas o que seus olhos pudessem ver, mas os seus sentimentos pelo que estava vendo. 

Possuía uma técnica de empastamento com a utilização de tinta óleo que propiciava 

uma percepção de terceira dimensão no espaço pictórico. Não fez sucesso em vida, mas 

sua arte passou a ser reconhecida mundialmente após a sua morte, servindo de 

inspiração e motivação para diversos pintores, inclusive Francis Bacon, o qual o tinha 

como herói artístico. Van Gogh, morreu aos 37 anos, ao atirar no próprio peito. Em sua 

obra intitulada O quarto (1888 ) (Figura 4) podemos sentir essa sutileza trazida por Van 

Gogh. (GOMPERTZ, 2013) 
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Figura 4: O quarto (1888) – obra de Van Gogh. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quarto_em_Arles 

 

Paul Gauguin, um dos considerados pós-impressionistas por Fry, possuía um 

jeito polêmico tanto em relação à arte como à personalidade. Considerava-se um grande 

artista, era amigo de Van Gogh, mas falava que ele tinha aproveitado do que havia lhe 

ensinado. Ao contemplar uma obra de Gauguin, Monet e Renoir acreditavam ser uma 

ofensa, pois discordavam da utilização de cores intensas por Gauguin quando 

representava a natureza. Gauguin de fato abusava das cores e símbolos em muitas de 

suas obras. (GOMPERTZ, 2013) 

Ao produzir uma obra conhecida por Visão após o sermão, ou Jacó em luta com 

o anjo (1888), uma obra repleta de significados que representavam o próprio Gauguin, 

recebeu o título de líder da vanguarda, deixando assim o status de pintor amador. Com o 

passar do tempo, Gauguin optou por se mudar para um lugar com aspectos mais 

selvagens e que pudesse ter paz para produzir obras simples e sem influências da 

civilização. Aos poucos,  tornou-se um pintor nativo, com suas próprias tendências e 

que produziu várias obras de paraísos tropicais. Ele foi um crítico do impressionismo 

por acreditar que esse movimento havia aderido ao naturalismo. A sua rebeldia à arte 

impressionista o fez um artista com obras voltadas para o simbolismo e com 
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características que aguçam a imaginação, isso o fez um pintor de renome e referência 

para muitas gerações (GOMPERTZ, 2013). 

Observamos que as mudanças decorrentes de um estilo para outro estão ligadas a 

fatores como: técnicas utilizadas por cada artista, o sentido que cada pintor quer dar a 

sua obra, um aspecto objetivo ou subjetivo e entre outros. Nas telas os pintores 

costumam colocar seus pensamentos, seus sentimentos e uma forma peculiar de como 

viam o mundo.  A partir de agora faremos uma abordagem sobre Paul Cézanne e sua 

influência para o surgimento do movimento cubista. 

 Considerado por muitos como o “O Pai de todos”, Paul Cézanne (1839 – 1906), 

foi um artista francês que possuiu uma enorme influência na arte. Cézanne realizou 

diversas pesquisas pictóricas para o desenvolvimento de seus trabalhos, as quais 

geraram diversas propostas artísticas, influenciando significativamente no surgimento 

de novos artistas e, consequentemente, nos movimentos artísticos modernos. Também 

considerado como um dos percussores da Arte Moderna. Em sua vida artística, Cézanne 

não fez parte apenas de um movimento, suas obras possuem características que abordam 

movimentos como: Romantismo, Realismo, Impressionismo e tendo sido considerado 

também por muitos como um dos primeiros Pós-Impressionista. Muitas de suas obras 

possuem um misto de movimentos o que torna complicado dizer a qual movimento 

pertence. As obras de Cézanne apresentavam características tão peculiares que iam além 

das características que condiziam com o Impressionismo e por ainda não haver a 

existência de uma nova escola nessa época, ele foi considerado como Pós-

Impressionista. (BARROS, 2011)  

 David Hockney7, uma vez, disse: “Ele foi o primeiro artista a pintar usando dois 

olhos”. Cézanne é conhecido pelos seus contemporâneos como “Mestre de Aix”, por ter 

escolhido a paisagem da Aix-en-Provence, no sul da França, ao invés da cidade de Paris 

para compor as suas telas. Dedicou-se, por anos, à análise da natureza, luz e cores, e 

efeitos de forma que pudesse expressar na tela o que via e sentia. (GOMPERTZ, 2013)  

 Hockney, como um artista contemporâneo e apreciador das obras de Cézanne, 

faz uma analogia a respeito dos pontos negativos da câmera fotográfica no que  diz 

respeito à arte, o que provavelmente estaria de acordo com uma opinião de Cézanne 

sobre este assunto. Faz crítica a muitos artistas por terem aderido à câmera em 

                                                           
7 David Hockney (1937) pintor britânico incorporado a movimentos de Arte Moderna. 
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substituição à arte figurativa, e por acreditarem que a câmera poderia representar melhor 

a realidade do que uma pintura ou escultura. Afirma que nada se compara a uma 

representação a partir do olhar humano, pois através da lente de uma câmera fotográfica 

sempre faltará alguma coisa. Hockney faz a seguinte analogia: a representação através 

de uma câmera leva uma fração de segundos, mas, uma pintura, mesmo sendo um 

momento estático, leva dias, meses e até anos para ser produzida, o que é uma 

composição do que artista vê, sente e estuda para poder representar. (GOMPERTZ, 

2013) 

 Uma análise interessante sobre essa abordagem de Hockney é que se 

colocássemos dez pessoas em cima de um morro contemplando uma bela paisagem, 

cada uma com uma câmera fotográfica, teríamos o resultado de dez fotos idênticas. 

Mas, se substituíssemos as câmeras por uma tela, uma palheta de cores e um pincel para 

cada uma dessas pessoas, certamente teríamos dez imagens diferentes, pois mesmo se 

tratando de uma mesma paisagem, nós não vemos exatamente da mesma forma. Ou 

seja, tudo depende do olhar do artista, a forma como o mesmo vê, sente e representa 

(Gompertz, 2013).  

 Cézanne, em suas pesquisas, procurava descobrir a precisão que um artista 

precisava possuir ao pintar uma tela no sentido de ser o mais próximo possível da 

realidade que um artista poderia observar. Bárbara Rose, uma crítica da arte, 

compreendeu melhor esse questionamento de Cézanne ao analisar que para grandes 

artistas uma pintura partia do pressuposto que “Isto é o que eu vejo”, mas para o 

‘grande’ Cézanne o que importava era “É isto o que eu vejo”. Cézanne estava sempre 

em busca de conhecimento, e vivia fazendo pesquisas sobre a forma como vemos a 

realidade. (GOMPERTZ, 2013)  

 Como já foi mencionado, ao analisarmos uma pintura clássica, como exemplo, 

Pietá (1500), uma obra de Pietro Perugino (Figura 5), sabemos que há uma perspectiva 

geométrica que define altamente os planos da imagem e nos remete a olhar para um 

ponto de fuga. Uma pintura impressionista, como Mont Sainte-Victoire (1887) (Figura 

6), obra de Paul Cézanne, embora mantenha as características de uma pintura clássica, 

em relação ao espaço pictórico, apresenta uma sofisticação nas cores mesclada com o 

efeito de luz e trazendo um enfoque voltado para a percepção da realidade através dos 

sentidos. Foi unindo essas características que Cézanne foi dando outro sentido à arte, 

uma representação da realidade, mas sem deixar de lado os sentidos. Tanto a fotografia 
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como a pintura estão distantes dos aspectos que a visão humana pode ter ao contemplar 

a realidade, vai além de perspectivas geométricas. O que está na tela é um momento 

estático da visão, pois existem fatores como luz e efeitos do ambiente natural que só a 

visão é capaz de captar. É nesse contexto que Cézanne surge com novidades que o faz 

ser um dos gênios da arte moderna. (BARROS, 2011) 

Figura 5: Pietá (1500) – obra de Pietro Perugino. 

 

Fonte: http://www.infoescola.com/artes/renascenca/ 

 

Figura 6: Mont Sainte-Victoire (1887) – obra de Paul Cézanne. 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Sainte-Victoire_(C%C3%A9zanne) 

http://www.infoescola.com/artes/renascenca/
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Embora tenhamos dois olhos, cada olho capta informações diferentes, mesmo 

que no cérebro as duas se unem e formam uma imagem. Dessa forma, quando 

analisamos um objeto, procuramos ver além de uma face, olhamos como o mesmo é de 

um lado ou de outro, de cima ou de baixo. Cézanne percebeu que na tela não estava 

sendo representada a realidade conforme nos a enxergamos, ou seja, a imagem exposta 

pelos movimentos, até então, possuía apenas uma perspectiva, sendo que enxergamos 

no mínimo sob duas perspectivas. Com base nisso, podemos dizer que abriram-se as 

portas para a Arte Moderna. (GOMPERTZ, 2013) 

 A partir dessa nova percepção, Cézanne passou a colocar em suas telas aspectos 

diferentes, como na pintura Natureza-morta com maçãs e pêssegos (1905) (Figura 7), 

colocou em prática a visão binocular que o mesmo defendia. Essa pintura foge 

totalmente das características de uma pintura clássica. As figuras não estão expostas 

apenas em um ângulo, passam a mostrar mais de uma perspectiva, como a mesa que 

compõe essa pintura, além da sua lateral, podemos ver o tampo que está sob as maçãs, 

os pêssegos e os outros objetos, como se estivesse inclinado. Assim, como o jarro que 

está sobre a cortina, não só podemos ver o seu perfil, como parte de sua boca que seria 

possível vê-la a partir de cima. Embora pareça estranho, uma imagem como aquela é 

mais real, se aproxima ainda mais da realidade que vivemos. Toda essa inovação levou 

ao que chamamos de achatamento da imagem, o que afasta do efeito da ilusão de 

profundidade da pintura clássica. (GOMPERTZ, 2013) 

Figura 7: Natureza morta com maçãs e pêssegos – obra de Paul Cézanne.

 

Fonte: http://warburg.chaa-unicamp.com.br/obras/view/4444 
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 Cézanne passa a inovar em suas obras, usando uma técnica de contorno, a qual 

chamava de modulação. Esse contorno é uma forma de limitar o objeto, mas 

conservando a sua identidade. Essas novidades apresentadas por Cézanne já condiz com 

características da Arte Moderna. Cézanne estava muito ligado a natureza, de forma que 

em seus ensinamentos sempre abordava “Devemos ver a natureza como ninguém a viu 

antes de nós”. Acreditava que o melhor ateliê para um artista é aquele que se tem a 

natureza como cenário. Outra contribuição de Cézanne, inédita, foi as formas que os 

objetos passaram a receber, por exemplo, a geometria passou a tomar conta dos quadros, 

cilindros, cones, esferas e cubos. Ele dizia que ao contemplarmos a natureza estávamos 

diante de formas. Ao objeto era dada a forma geométrica que mais o encaixara. Ao 

passo que os objetos foram ganhando formas, as imagens passaram a se aproximar 

ainda mais de uma das características que se desenvolveu totalmente na Arte Moderna, 

a abstração. (GOMPERTZ, 2013; BARROS, 2011)  

 As contribuições de Cézanne não pararam por aí, além da geometria, as cores 

tomaram conta das telas, com um novo aspecto, o volume passou a ser parte da própria 

cor, a partir de uma composição de cores que preenchem a imagem, diferentemente da 

pintura clássica, em que o volume estava no contorno das figuras por meio de uma luz 

artificial e um jogo de tons claros-escuros realçando a ilusão de profundidade. Podemos 

perceber que nessa nova fase de Cézanne, os planos ainda continuam, porém já não 

possui um único ponto de fuga, passam a existir na tela mais de um ponto de 

observação, essa foi mais uma das características aprimoradas na Arte Moderna. 

Podemos ver esses aspectos na obra Cesto de maçãs (1895) de Cézanne. (BARROS, 

2011)  
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Figura 8: Cesto de maçãs (1895) – obra de Paul Cézanne.

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_(gr%C3%A1fica) 

 Antes de partir, Cézanne deixou inúmeras contribuições que serviram como 

ensinamento e foram desenvolvidas por artistas nos movimentos seguintes, tais como 

Pablo Picasso que o considerava como um mestre e Georges Braque. Foi um homem 

que desde sempre soube que havia nascido para arte, mesmo quando seu pai não 

compreendia, mas ainda assim financiou os seus estudos. Mas, o que seria da Arte 

Moderna sem as contribuições de Cézanne? Não saberemos. Contudo, podemos afirmar 

que a sua dedicação e intelectualidade em promover inovações em relação à arte fez 

abrir as portas para a Arte moderna. Vamos, agora, conhecer um pouco da arte de 

Picasso e Braque.  

Pablo Picasso (1881-) foi um dos mentores do movimento artístico de Arte 

Moderna, o Cubismo. Nasceu em Málaga, cidade localizada no Sul da Espanha, filho de 

professor de desenho, já estava no sangue o dom pela arte. Aos 15 anos, Picasso já 

possuía o seu ateliê. Em 1904, Picasso deixou a Espanha e mudou-se para Paris que era 

considerada a capital da arte na Europa. Foi em Paris que Picasso realizou as suas mais 

diversas obras no mundo da arte, nas quais relatavam seus sentimentos e as emoções 

vividas em diversos momentos de sua vida. Era um boêmio que casou-se mais de uma 

vez e apaixonou-se intensamente diversas vezes. (EMIDIO et. al, s.n.t.)  

Entre os anos de 1901-1904, Picasso passou pelo que é conhecido como a sua 

fase azul, sendo um momento em que utilizava em suas pinturas os tons de azul para 

retratar a marginalidade que se passava na sociedade. Sua outra fase foi a rosa, vivida 

entre os anos de 1905-1907, suas obras passaram a ter uns tons diferenciados voltados 
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para o rosa e vermelho com um caráter mais lírico. Muitos diziam que a direção artística 

de Picasso era direcionada pelos romances que o mesmo vivenciava. Isto é, o 

surgimento de uma nova mulher em sua vida, levava-o a uma mudança na forma de 

pintar. (EMIDIO et. al., s.n.t.) 

Por volta de 1907, Picasso realizou um trabalho intitulado Les Demoiselles 

d’Avignon (Figura 9) que se trata-se uma imagem composta por cinco prostitutas, o 

nome Avignon corresponde a uma rua de Barcelona, tal pintura apresenta aspectos 

completamente novos em comparação àquelas que, até então, haviam sido produzidas. 

Essa obra gerou uma revolução no meio artístico, pois configurou-se como uma 

demolição do vocabulário plástico e é considerado o primeiro sinal de um novo 

movimento artístico. Desse modo, o contato que Picasso tinha com a escultura negra e a 

inspiração que teve ao Memorial de Cézanne, provocou nele uma inspiração para seguir 

a linha deixada por Cézanne na arte. Ele estava inseguro devido à fama que Matisse8 

estava na época. A obra de Les Demoiselles d’Avignon deu início ao surgimento de 

uma nova forma de pintar, gerando, assim, um novo movimento. Essa obra gerou 

rejeições de diversos artistas por conta de suas características altamente diferenciadas da 

arte até então. (GOMPERTZ, 2013; EMIDIO et. al)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Henri Matisse (1869-1954) foi um artista francês que fez parte de movimentos artísticos da Arte 
Moderna. Era considerado um dos rivais de Picasso no início do Cubismo. 
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Figura 9: Les Demoiselles d’Avignon (1905) – obra de Pablo Picasso. 

 

                    Fonte: http://issoeharte.blogspot.com.br/2014/01/les-demoiselles-davignon-picasso.html 

 

Em outro âmbito estava George Braque (1882 – 1963), nascido na França. Fazia 

parte de uma família de pintores. Assim como Picasso, também visitou o Memorial de 

Cézanne e ficou encantado com as obras que havia produzido. Braque conheceu a obra 

de Picasso Les Demoiselles d’Avignon, embora tenha a achado diferente, Braque 

retornou a Picasso e ofereceu-lhe sua ajuda. Foi o início de uma grande parceria que 

iniciara no ano de 1908. Picasso e Braque queria promover mudanças no campo da arte, 

mas, para isso, seria necessário um financiamento para alavancar um novo movimento 

artístico. Foi quando surgiu na vida desses dois artistas um empresário chamado 

Daniell-Henry Kahnweiler, um corretor da bolsa de valores de Londres, que não via 

sentindo naquilo que fazia. Em prol disso, resolveu buscar outra forma de viver na arte 

marchand. Kahnweiler ficou encantado ao conhecer a obra de Picasso Les Demoiselles 

d’Avignon quando fez uma visita a seu ateliê. Por ser um homem de negócios, resolveu 

financiar a carreira do artista. Em seguida, conheceu Braque, e sabendo da parceria com 

Picasso, e resolveu também financiá-lo. Com a estabilidade financeira garantida, os dois 

artistas começaram a produzir. (GOMPERTZ, 2013)  

Tanto Picasso como Braque sofreram influências de Cézanne nessa nova fase de 

suas carreiras. Picasso iniciou mostrando essa influência ao pintar Les Demoiselles d’ 

Avignon e Braque ao produzir, em 1908, Casas em L’ Estaque (Figura 1). Braque, por 

muitas vezes, resolveu pintar ao ar livre em L’ Estaque, cidade que Cézanne utilizava 
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como ateliê. Nesse lugar, produziu várias obras que apresentavam técnicas de Cézanne, 

envolvendo as cores que o mesmo mais utilizava em sua paleta, verdes e marrons. A 

obra Casas em L’ Estaque, corresponde a uma cena bem aproximada de uma paisagem 

dessa cidade, como se fosse uma espécie de zoom feito em uma câmera. (GOMPERTZ, 

2013) 

Ao submeter Casas em L’ Estaque para um salão de artes, a obra foi rejeitada e 

alvo de diversas críticas. Matisse julgou a obra de Braque como uma pintura “feita de 

cubinhos”, foi nesse sentido que nasceu o movimento artístico, Cubismo. Esse novo 

movimento teve como mentores, Braque e Picasso, pois foram os primeiros a 

construírem obras que caracterizavam esse movimento. Estes dois artistas queriam 

expressar através do Cubismo como a realidade está para nós. Picasso e Braque 

produziram muitas obras durante os períodos conhecidos como Cubismo analítico e 

sintético. Essa parceria durou algum tempo e rendeu belíssimos trabalhos. Iremos agora 

fazer uma abordagem de Picasso e Braque no movimento cubista (GOMPERTZ, 2013) 

O início do século XX foi marcado por grandes mudanças intelectuais, culturais 

e políticas. Na Ciência, Einstein publicou a Teoria da Relatividade Restrita 

apresentando modificações sobre o espaço-tempo. Descobriu-se também que o átomo 

não era a parte final da matéria e através de um estudo mais aprofundado a estrutura do 

átomo passou a ser definida. Em outro âmbito, a repercussão sobre a possibilidade de 

ocorrer um dos maiores acontecimentos do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Na 

arte, um novo movimento estava surgindo, com características totalmente diferenciadas 

dos movimentos que existiam até então.  

Como podemos ver, muitos acontecimentos surgiram nessa época, mas o nosso 

interesse é estudar como foi o movimento artístico conhecido por Cubismo e suas 

características. Ao falarmos em Cubismo, duas pessoas nos vêm à mente: Picasso e 

Braque. Graças às suas ideias, atitudes, coragem e intelectualidade, podemos conhecer 

um dos maiores movimentos artísticos da Arte Moderna, o qual influenciou 

significativamente na configuração do espaço pictórico. O Memorial de Cézanne, em 

1907, foi o ponto de partida para que a influência de Cézanne agisse sobre Picasso e 

Braque. A partir dessa exposição, passou haver uma parceria entre esses dois artistas. 

Outro fator que contribuiu para o surgimento desse movimento foi o contato de Picasso 

com a escultura negra. (ARGAN, 1992) 
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O Cubismo surgiu como uma mudança no vocabulário artístico, observamos 

essa diferença ao analisarmos uma pintura Clássica e uma Cubista. Em uma pintura 

Clássica, o espaço pictórico possui uma configuração tridimensional, os planos são 

altamente definidos e a imagem é direcionada a um ponto de fuga. O ponto de fuga nos 

fornece uma ilusão de profundidade na tela. Como já foi mencionada anteriormente, 

essa noção de profundidade também é reforçada pela diminuição dos elementos da 

imagem e os contornos que são feitos em torno destes. Essa configuração perdurou em 

torno de uns 400 anos, desde o Renascimento. (ARGAN, 1992) 

Algumas mudanças já passam a ocorrer no Impressionismo. Questionava-se, por 

exemplo, o espaço pictórico através das pinturas de Cézanne, mas sem realizar uma 

modificação tão impactante. Também houve uma mudança nas técnicas utilizadas, 

principalmente nos tons das cores que os artistas passam a utilizar. Outra característica 

foi a representação da realidade, os Impressionistas estavam ligados à “impressão” 

captada pela visão e representada pelos sentidos humanos. No Pós-Impressionismo, 

como vimos, as mudanças passam a ser ainda maiores. Os tons das cores tornam-se 

ainda mais fortes e Cézanne começa a modificar a configuração do espaço pictórico. Os 

planos já não são definidos pelos contornos, mas pela mistura de cores que passam a 

tomar conta das telas. Também já não há aquela alta definição dos planos, Cézanne já 

começa a trazer alguns elementos para a “frente da tela”, assim como, deixa de haver 

apenas um ponto de fuga e passam a existir vários pontos de observação. Cézanne 

deixou aberta as portas para o modernismo, Braque e Picasso deram continuidade. 

(BARROS, 2011) 

As formas geométricas começaram a surgir nas telas, tornando-se perceptíveis 

alguns detalhes que se assemelham a triângulos e losangos. Perdeu-se muito a noção de 

profundidade, é como se as mulheres estivessem “saltado” para a frente da tela. Picasso 

quis retratar um passado de muitos artistas que viviam em meio a uma vida de boemia e 

prostituição. Tais artistas, em alguns casos, vieram a pagar com sua própria vida como 

consequência em viver daquela forma. Ao tornar-se parceiro de Picasso na arte, Braque 

passou a produzir suas telas. A primeira tela foi a Casas de L’ Estaque em 1908, Braque 

se apossou das formas geométricas, transformando os elementos da paisagem em cubos. 

A ideia de profundidade deixou de ser nos contornos e passou a ser parte da própria cor. 

Cézanne já havia perdido um pouco dessa definição dos planos, Braque a reforçou 

trazendo os elementos da imagem “todos para frente”. Após a crítica de Matisse a essa 
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obra de Braque, ao julgar uma pintura feita de cubinhos, o nome do movimento nasceu. 

(GOMPERTZ, 2013) 

A partir dessas pinturas, o Cubismo passou a tomar forma. Uma das suas 

principais características é devolver à tela o seu caráter bidimensional, sem aquela 

ilusão de profundidade.  Foi através da cubificação que Picasso e Braque deixaram de 

lado a ideia de apenas um ponto de fuga e passaram a olhar para um objeto por todos os 

ângulos. Gompertz (2013) traz muito bem essa característica ao falar que a intenção de 

Picasso e Braque seria como pegar uma caixa de papelão e abri-la de forma que 

pudéssemos olhar todos os seus lados ao mesmo tempo, o que ele chama de plano chato. 

Esses pedaços seriam rearranjados na tela de forma que pudesse apresentar o objeto 

tridimensional em duas dimensões. Desse modo, o observador estaria diante da 

verdadeira identidade do objeto. Essa percepção levaria o espectador a analisar a 

imagem de forma que pudesse compreender essa nova forma de representar o objeto. O 

espaço pictórico clássico já não era suficiente para apresentar as novidades que surgiram 

no Cubismo. Era necessário, portanto, um “novo” espaço pictórico que pudesse 

abranger essas novas percepções. (ARGAN, 1992; GOMPERTZ, 2013) 

Para Picasso e Braque, essa era uma maior aproximação com a realidade, a partir 

do momento que um objeto fosse representado da forma que realmente vemos. Braque 

deixa esses aspectos bem claro em sua obra Violino e Paleta (1909) (Figura 2), a qual 

foi construída na primeira fase do Cubismo, conhecida por Cubismo analítico que 

ocorreu entre os anos de 1908 e 1911. Essa pintura trata-se de um violino e todas as 

suas faces, em que cada face representa uma perspectiva diferente. Braque utilizava tons 

marrons e verdes, pois como já se tratava de uma imagem com várias perspectivas, 

acoplar um misto de cores tornaria uma imagem totalmente confusa. Por isso era 

essencial fazer uso dos tons de cores que Cézanne já fazia. Passaram a utilizar em suas 

telas uma técnica que limitava a passagem de um ponto de vista para outro, através de 

uma linha reta e mudanças nos tons para mostrar essa mudança. Picasso denominou 

esse conjunto de novas técnicas e dessa nova percepção como “pintura pura”, ao passo 

que agora a pintura passa a ser um conjunto de cores, linhas e formas. Nessa obra, 

Braque adiciona um prego que prende uma paleta à parede. A interpretação para esta 

atitude seria colocar na imagem algo que pudéssemos nos atrair e analisar a pintura 

minuciosamente. (ARGAN, 1992; GOMPERTZ, 2013). 
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Ao analisarmos uma pintura Cubista a primeira impressão que temos é a de um 

objeto desmembrado, inicialmente é confuso. Mas ao passo que vamos observando com 

mais atenção podemos perceber que em uma tela bidimensional está sendo apresentado 

todas as faces de um objeto, o qual podemos vê-lo de cima, de baixo e dos lados ao 

mesmo tempo. Essa percepção de todas as faces do objeto passa a ser simultânea. Isso 

nos remete a uma analogia espaço-tempo, uma ideia de quarta dimensão, a qual temos 

múltiplas faces de um objeto em um espaço e que nos proporcione visualiza-las 

simultâneamente. Dessa forma, passamos a ter uma pintura planificada, mostrando 

através de uma imagem desmembrada todas as faces de um objeto que é possível vê-las 

simultaneamente em uma tela bidimensional. Tanto Braque como Picasso sentiam a 

necessidade de representar na tela uma pintura realista, sem caráter ilusório, mostrando 

os objetos como de fato são. (ARGAN, 1992; GOMPERTZ, 2013) 

Não podemos negar que o cubismo nos remete a uma abstração. Picasso e 

Braque argumentavam que não era a intenção produzir pinturas abstratas, por esse 

motivo, suas obras eram com base em elementos que faziam parte da vida humana. Os 

artistas propunham uma representação da realidade, mas na arte cubista não se é 

proposto uma representação que seja idêntica à realidade aparente. Ou seja, a intenção é 

que através de uma imagem desmembrada, planificada, mostrando simultaneamente 

múltiplas faces e apresentando um aspecto abstrato, proporcione uma aproximação 

maior com a realidade. Mas é notável que a forma que uma pintura cubista é organizada 

em uma tela, nos remete inicialmente a uma abstração, justamente por não 

identificarmos o objeto tão rapidamente. Percebemos que nesse contexto a abstração se 

aproxima da realidade. O objeto está disposto na tela da maneira que o vemos, mas a 

forma como está organizado não nos permite uma rápida e fácil identificação, o que 

caracteriza uma abstração. Com o tempo, estes dois artistas concordaram que suas 

pinturas estavam ficando cada vez mais complexas, embora a abstração não fosse 

objetivo dos mesmos. (ARGAN, 1992; GOMPERTZ, 2013) 

A divulgação do Cubismo, no Salão dos Independentes em 1911, não contou 

com a participação dos dois mentores desse movimento, foram as obras de artistas 

como: Fernand Léger, Albert Gleizes, Jean Metzinger e Juan Gris que aderiram a esse 

novo estilo que foram expostas. A partir de 1911, Picasso e Braque inovam ainda mais 

esse movimento, quando resolvem agregar a tela elementos como palavras que 

indicavam alguma ligação com a imagem representada, como está exposta em Ma Jolie 
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(1911-1912), ver Figura 12, obra de Picasso. Foi uma atitude encorajada inserir na tela 

palavras já que sempre era um espaço, até o momento, destinado a imagens. Logo após, 

em 1912, mais elementos passaram a surgir na tela, tornando-se a fase que conhecemos 

por Cubismo Sintético. Braque e Picasso levaram para as telas elementos reais, como 

estampados, papéis, madeiras e entre outros. Estes dois artistas haviam inventado a 

colagem. (GOMPERTZ, 2013) 

A parceria de Picasso e Braque foi intensa durante o movimento. Produziram 

muitas obras juntos, muitas se assemelhavam bastante a ponto de serem confundidas. O 

movimento do Cubismo não durou muito tempo, em torno de uma década. O cenário 

para que essa parceria chegasse ao fim foi a explosão da Primeira Guerra Mundial. 

Braque foi convocado para servir à Guerra, assim como outros artistas da época. Picasso 

permaneceu em Paris. Braque retornou da Guerra, mas já não era “o parceiro” de 

Picasso. Os dois continuaram a pintar suas telas e seguindo suas carreiras na arte, 

separadamente. Como movimento criado por Picasso e Braque o Cubismo teve um fim 

com o início da primeira guerra mundial, mas como movimento o Cubismo teve muito 

desdobramentos, por exemplo, no cinema e na literatura. (GOMPERTZ, 2013) 

Em 1937, Picasso produziu uma obra conhecida por Guernica (Figura 13), essa 

obra relata o sofrimento humano vivido durante um bombardeio em Guernica, cidade da 

Espanha. Nessa obra, Picasso faz o uso das técnicas Cubista, como se fossem colagens, 

sem recorrer a elementos concretos, mas fornecendo à imagem uma ideia de recortes 

rearranjados e pincelados em tons de preto e cinza. O Cubismo foi um movimento que 

surgiu sem manifestos, mas com o desejo de dois artistas movidos pela necessidade de 

representar em uma tela os objetos da forma que o vemos, sem qualquer efeito de 

ilusão. Podemos concluir então, que o Cubismo cumpriu seu legado. (GOMPERTZ, 

2013; D’ALESSANDRO, 2006)  

 

 

 

 

Seguem abaixo algumas pinturas Cubistas e seus respectivos criadores:     
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Figura 10: Casas L' Estaque (1907), obra de George Braque. 

 

         Fonte: http://issoeharte.blogspot.com.br/2014/01/casas-em-lestaque-georges-braque.html   

       

 Figura 11: Violino e Paleta (1909), obra de Georges Braque. 

 

             Fonte: http://issoeharte.blogspot.com.br/2014/01/violino-e-paleta-georges-braque.html 



77 
 

Figura 12: Ma Jolie (19), obra de Pablo Picasso. 

 

Fonte: http://issoeharte.blogspot.com.br/2014/01/ma-jolie-pablo-picasso.html 

 

Figura 13: Guernica (1937). Obra de Pablo Picasso.  

 

Fonte: D’Alessandro, E.A.P. 2006. 
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CAPÍTULO 5 

ANALOGIA ENTRE TRE E CUBISMO 

 

 Novas visões de mundo surgiram no início do século XX. As novidades que 

surgiram levaram intelectuais de diferentes áreas interpretá-las à sua maneira, como na 

Física e Arte, áreas de nosso interesse. Essas duas áreas do conhecimento nos permitem 

fazer considerações que visam aproximá-las, pois as mesmas se assemelham em muitos 

aspectos. Em Física iremos abordar a Teoria da Relatividade Especial (TRE) e na Arte o 

movimento artístico do Cubismo. Tratam-se de dois temas que dialogam entre si. 

Primeiramente surgiram na mesma época, início do século XX, ou seja, são 

acontecimentos modernos. A TRE provocou profundas mudanças no conceito de espaço 

físico, na arte, o Cubismo surge revolucionando o espaço pictórico. 

 Essa foi uma época marcadas por grandes mudanças em todas as áreas do 

conhecimento humano. Com relação à Física, o conceito de espaço físico tal como 

introduzido por Newton na Mecânica Clássica, se mostrou inadequado para expressar as 

novas ideias trazidas pela TRE. Tornava-se claro que a geometria euclidiana já não era 

suficiente para descrever os eventos físicos. Com a TRE, foi necessário a introdução de 

um novo espaço que ia além de coordenadas puramente espacias; se fazia necessário o 

uso de um espaço quadridimensional que incorporava uma nova coordenada temporal, o 

que levou a introdução do conceito de espaço-tempo. Outro conceito fundamental que 

foi revisto pela TER foi o conceito de tempo. A Mecânica Clássica considerava o tempo 

como absoluto para todos os referenciais inerciais. Einstein mostrou que a 

simultaneidade entre dois eventos é um conceito relativo, i.e., será diferente para dois 

observadores inerciais. Isso levou a uma profunda mudança desses conceitos. Enquanto 

na Mecânica Clássica o espaço e o tempo são tratados separadamente, na TER de 

Einstein o espaço e o tempo tornam-se dependentes, o que explica a necessidade de se 

utilizar um novo espaço (o espaço-tempo) para descrever os eventos físicos. (REIS et 

al., 2006) 

 Na Arte, as mudanças são mais perceptíveis  com o Impressionismo. Monet em 

suas obras, começa a questionar as ideias sobre o tempo na pintura ao perceber que seria 

interessante fazer um quadro várias vezes no mesmo local do espaço, porém em 

momentos diferentes. Ele argumentava que o objeto modificava de acordo com o tempo, 
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tanto em diferentes períodos do dia horas como em diferentes estações do ano. Um 

exemplo é a  sua obra Montes de feno, o mesmo pintou essa paisagem diversas vezes 

para analisar suas modificações. Essa ideia de Monet nos proporciona uma relação do 

espaço e tempo ao mostrar que as paisagens existem tanto no espaço quanto no tempo. 

(REIS et al., 2006)  

 Com o Cubismo, as mudanças do espaço pictórico intensificaram-se ainda mais. 

A geometrização também passou a fazer parte das telas, muitos objetos tomaram formas 

geométricas das quais melhor o representavam. Nas telas cubistas, são expostas todas as 

faces de um objeto, as quais não podemos ver de uma só vez. Tornam-se imagens 

desmembradas, definidas em um só plano, não há mais a distinção de vários planos e a 

ilusão de profundidade que havia na pintura clássica. Esse aspecto de podermos 

contemplar todas as faces do objeto de uma só vez, nos dá a noção de simultaneidade do 

tempo. Essa noção temporal iniciou-se com Paul Cézanne e foi aprimorada por Picasso 

e Braque. Observamos que é possível fazer novamente uma analogia da Física e Arte, 

no Cubismo o espaço mudou e juntamente com ele o tempo também, o que nos remete 

aos conceitos de dependência do espaço-tempo, um espaço quadridimensional, o espaço 

de Minkowski. (REIS et al., 2006)  

   A partir desse contexto, percebemos que a Arte e a Física dialogam entre si. A 

TRE traz os novos conceitos de espaço-tempo que condizem com a nossa realidade, 

embora pensar em um espaço quadridimensional seja algo muito abstrato. Quando 

analisamos obras do Cubismo, nos deparamos com pinturas que não nos proporciona 

uma fácil compreensão, precisamos de uma maior atenção para entender aspectos da 

imagem. São expostos na tela todas as faces do objeto da qual podemos ver, esse 

aspecto torna a imagem mais real, porém a forma como essas faces são estruturadas na 

tela nos leva a uma abstração, devido ao não reconhecimento rápido da imagem. Desse 

modo, observamos que a abstração faz parte dessas duas áreas do conhecimento e, de 

forma aparentemente paradoxal, descrevem novos aspectos da realidade.  

 O físico norte-americano, Arthur Miller, professor de história e Filosofia da 

Ciência da University College London, no Reino Unido, realizou um estudo 

aprofundado sobre a vida e obra de Einstein e Picasso, e, sobre os pontos que os 

mesmos se encontram. Como resultado desse estudo, o mesmo publicou um livro 

intitulado: Einstein & Picasso: space, time, and the beauty that causes havoc. O 

professor veio ao Brasil em 2005 para uma entrevista sobre o seu trabalho, 
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Fonte: http://www.wikiart.org/pt/georges-braque 

argumentando que Einstein e Picasso não se tratam de uma coincidência, mas que os 

dois realizavam seus trabalhos conforme as mudanças que surgiam no início do século 

XX. Podemos destacar um dos principais pontos que as ideias desses dois gênios se 

tocam, as mudanças ocorridas nos conceitos referentes ao espaço-tempo, na Física 

Clássica e na Arte Clássica. (REIS, 2006) 

Einstein queria mostrar como o espaço e o tempo se alteram quando há 

movimento relativo entre dois referenciais inerciais, levando em conta a constância de 

velocidade da luz para esses observadores. A partir disso ele mostrou que a 

simultaneidade temporal é relativa. Picasso queria “expressar uma quarta dimensão no 

espaço pictórico”. O problema central do cubismo, e, portanto, de Picasso e Braque, era 

a de como representar em um espaço pictórico bidimensional (a tela) sem utilizar a ideia 

de profundidade introduzida na pintura pelo renascimento. Cada um representava a sua 

intelectualidade conforme a sua área. Einstein desenvolveu trabalhos voltados para a 

noção de simetria na Física e Picasso inseriu na Arte a geometrização das formas. Na 

entrevista, Miller aborda que por viverem durante a mesma época, Picasso e Einstein 

tiveram acesso às novidades trazidas pela Ciência, de forma que Picasso pudesse refleti-

las na Arte e Einstein na Física. (REIS, 2006) 

Vale ressaltar que essa é uma primeira aproximação ao tema proposto. Desse 

modo, será necessário um tempo maior para a realização de mais leituras que 

proporcione uma analogia mais aprofundada. 

 

ANÁLISE DAS PINTURAS 

Figura 1: Natureza morta com Taça de Frutas – 1908/1909, obra de Georges Braque. 
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 Após sair da fase do fauvismo em 1907, Georges Braque iniciou a sua carreira 

no Cubismo desenvolvendo juntamente com Picasso as características desse 

movimento. Esta obra de Braque já apresenta as principais características do cubismo. 

Trata-se de uma natureza morta composta por uma taça repleta de frutas. Observamos 

que Braque ainda faz uso de alguns tons diferenciados, pois essa é uma fase inicial do 

Cubismo analítico. Há a presença de tons alaranjados, cinzas, marrons e verdes, mas em 

um equilíbrio de claro-escuros para que a imagem não fique totalmente confusa. Braque 

já aplica a ideia semeada por Cézzane, de colocar nas telas a realidade com a qual nos 

enxergamos. Ou seja, o mesmo começa a expor os objetos e suas múltiplas faces vista 

por vários ângulos.  

Se compararmos essa natureza morta com uma natureza morta da pintura 

clássica, é muito mais fácil identificarmos os elementos que compõem a da pintura 

clássica. Analisando essa obra de Braque, as frutas que estão “logo mais à frente” da 

tela não possuem o tamanho tão diferenciado das que estão “logo mais atrás”, isso é 

devido á perda de profundidade, os planos já não são tão definidos como antes, passam 

a se misturar, por isso essa dificuldade de compreender os elementos da obra. 

No Cubismo as técnicas são bem diferenciadas. A geometrização começa a fazer 

parte da tela, já não há aquela distinção bem elaborada dos planos, passam a ter mais de 

um ponto de perspectiva e a diminuição de cores nas telas. Estes aspectos estão 

presentes nessa obra. Outra característica é que por já não ser tão fácil identificar os 

elementos da imagem, começa a surgir um pouco de abstração nas telas, mas essa 

característica vai aflorando ainda mais durante o Cubismo. 
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Figura 2: Retrato de Ambroise – 1909/1910 – Pablo Picasso 

 

Fonte: http://www.wikiart.org/pt/pablo-picasso. 

Essa é uma obra de Picasso, intitulada Retrato de Ambroise Vollard, produzida 

nos anos de 1909/1910, através da técnica de óleo sobre a tela. Atualmente a obra 

pertence ao Museu Pushkin, situado em Moscou, na Rússia. Está entre um dos 

primeiros quadros do Cubismo analítico. Foi a época em que as características do 

Cubismo estavam florescendo cada vez mais. Diante das obras produzidas pelo 

Cubismo, percebemos que essa ainda nos permite um primeiro reconhecimento do que 

vem a ser a imagem. Ao contemplarmos a obra, logo percebemos que trata-se da 

imagem de um homem, o mesmo apresentando um semblante triste, com a cabeça um 

pouco baixa. Ressalta na pintura a utilização de tons preto, cinza e marrons, ou seja, de 

cores frias e que se assemelham dificultando a visualização da imagem, com exceção da 

cabeça do personagem na qual foi utilizada cores mais claras, como se houvesse uma 

luz incidindo sobre ele. De qualquer modo, vemos uma imagem desmembrada, com 

suas partes organizadas através das limitações de linhas, que equilibra os tons das cores 

utilizadas.  

Outra característica é a falta de profundidade na tela, já não há uma alta 

definição dos planos na pintura. Se olharmos a imagem minuciosamente, conseguimos 

identificar alguns elementos que só percebemos com uma análise mais profunda.  Por 

exemplo, o dedo do homem que está localizado um pouco abaixo do seu rosto, assim 
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como uns traços que nos dão ideia da limitação do seu ombro no lado direito e um 

elemento que mostra ser um livro, localizado logo no canto direito superior da imagem.  

Em uma pintura clássica não seria possível ver simultaneamente todos esses 

elementos, esse é um dos diferenciais da pintura cubista, mostrar todas as faces de um 

objeto. Nesse caso, estão expostas todas as faces desse homem e devido à falta de 

profundidade torna-se confuso distinguir as faces do fundo da imagem. Como os planos 

estão misturados entre si é possível visualizar as múltiplas faces da imagem 

simultaneamente.  

Figura 3: Moça com Bandolim – Pablo Picasso- 1910. 

 

Fonte: http://www.wikiart.org/pt/pablo-picasso. 

A Figura mostra a obra intitulada Moça com Bandolim, um óleo sobre tela 

realizado em 1910 por Pablo Picasso. É um trabalho bastante representativo do estilo 

conhecido o qual foi produzido no Cubismo analítico. A obra apresenta uma jovem 

tocando bandolim, retratada da cintura para cima, com a cabeça ligeiramente inclinada 

para a esquerda. Apesar de ser relativamente fácil reconhecer a cena, ela é descrita em 

termos que possuem formatos geométricos (quadrados, retângulos, cilindros e 

combinações dessas formas). Essas formas estão arranjadas de forma que nos permitem 

ver diferentes pontos de vista do corpo da modelo simultaneamente, o que é uma 

característica marcante das obras cubistas desse período. 
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Outra caraterística igualmente marcante é a perspectiva utilizada. Não há ilusão 

de profundidade. Todo o cenário é também composto de formas geométricas e é até 

mesmo difícil diferenciar a moça e o seu bandolim do fundo da pintura. Desse modo, 

temos uma visão integral do conjunto; há uma integração entre figura e fundo os quais 

se diferenciam pelas tonalidades das cores utilizadas. 

Esse aspecto deve ser enfatizado. As cores utilizadas na pintura são tons de 

marrom claro, amarelo e verde oliva. Não há cores quentes. E isso é fundamental. É o 

uso de tons marrons que possibilita a construção de um espaço pictórico equilibrado e 

coerente que apresenta uma composição muito agradável de se ver, independentemente 

de a primeira vista, a cena não ser reconhecível. 

Figura 3: Violino e Paleta – 1910, obra de George Braque 

 

Figura 4: http://www.wikiart.org/pt/georges-braque.. 

 George Braque em suas obras sempre procurou aproximar-se do real, nesta obra 

ele representa em pequenos fragmentos todas as faces de um violino e uma paleta. A 

obra foi produzida durante o Cubismo analítico, observamos as características dessa 

fase predominante nessa pintura. Não há uma variedade de cores na tela, é 

predominante os tons marrons e verdes que se assemelham e muitas vezes nos oferecem 

uma dificuldade de identificar a imagem. Não podemos deixar de observar as formas 

geométricas presentes (quadrados e retângulos), além das linhas que são utilizadas para 
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limitar os fragmentos da imagem. As múltiplas faces do objeto estão presentes na 

pintura, as quais estão fragmentadas e distribuídas de forma que não é fácil identificá-

las, porém podemos visualizá-las simultaneamente.  

Como característica do Cubismo a pintura já não possui apenas uma perspectiva, 

temos agora vários pontos de perspectiva na imagem, outra característica notável é a 

falta de ilusão de profundidade, pois nessa fase já não se mantinha esse aspecto 

proveniente da pintura clássica, desse modo, a novidade é que a profundidade está 

presente nas cores dos objetos da imagem, de forma que os tons se encaixam. 

                Figura 4: Acordeonista – 1911, obra de Pablo Picasso. 

 

Fonte: http://www.wikiart.org/en/georges-braque/the-violin-valse-1913 

 Quando fazemos uma breve comparação dessa obra de Picasso à da Figura 2, 

Retrato de Ambroise, notamos que com o passar do tempo o Cubismo aproximou-se 

mais da abstração. As pinturas fragmentaram-se ainda mais, os tons ficaram cada vez 

mais próximos, dificultando a identificação dos elementos da imagem. Essa obra de 

Picasso, realmente é muito complexa, as características do Cubismo estão presentes de 

forma bem avançada.  

Observamos que a superposição de planos é uma característica intrínseca do 

Cubismo, todos os planos misturaram-se em apenas um. As formas geométricas estão 

presentes e as limitações dos fragmentos e dos tons utilizados são feitos pelas linhas 
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retas. Os tons utilizados são cores frias e pálidas, pois o foco da imagem cubista não 

está nas cores, mas no espaço pictórico, nas formas geométricas, nas múltiplas faces dos 

objetos e na representação da realidade. Não podemos deixar de observar os efeitos que 

são produzidos pela luz nas múltiplas faces dos objetos. 

  O Cubismo é um movimento que procura aproximar-se da realidade, porém essa 

realidade pode ser um tanto complicada de ser identificada. Pois o abstrato é mais real. 

Analogamente à Teoria da Relatividade Restrita, os conceitos dados a essa teoria 

possuem uma natureza mais complexa do que a Mecânica Clássica. Imaginar um espaço 

quadridimensional não é trivial, da mesma forma que compreender o espaço pictórico 

utilizado pelo Cubismo. Percebemos que tanto a TRE como o Cubismo precisaram de 

“novos espaços” para representarem as suas novidades.  

Figura6: Valse – 1912 – Georges Braque 

 

Figura 5: http://www.wikiart.org/pt/georges-braque. 

 O Cubismo passou por duas fases, a analítica e a sintética, que ocorreu em um 

curto período de 1912-1914. O Cubismo sintético surgiu com inovações propostas por 

Braque e Picasso, como colocar nas telas elementos presente em nosso cotidiano, 

inicialmente começaram a pintar letras nas imagens, logo depois surgiram as 

“colagens”; papéis, estampados, pedaços de madeiras e outros utensílios passaram a ser 
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colados nas telas. Eles acreditavam que a presença de letras ou de objetos poderia tornar 

as imagens menos abstratas por conter elementos da nossa realidade.  

Nessa pintura, Braque inovou colocando uma letra de uma música em meio aos 

fragmentos da imagem, a qual a obra recebe o nome, Valse. Percebemos que existe uma 

modificação no formato da tela, as bases da pintura passam a ser no formato oval. 

Predominam as mesmas características do Cubismo analítico, geometrização das formas 

(quadrados, retângulos e cilindros), simultaneidade das múltiplas faces do objeto, tons 

de cores pálidas, mas sujeitas ao efeito da luz, limitação dos fragmentos pelas linhas 

retas, superposição de planos e uma imagem altamente desmembrada.  

 

COMENTÁRIOS FINAIS SOBRE A ANALOGIA CUBISMO E TEORIA DA 

RELATIVIDADE 

No Cubismo há uma cuidadosa elaboração formal do espaço pictórico. Isso se dá 

através da articulação racional dos elementos visuais (planos, cores, linhas, etc) que são 

construídos a fim de mostrar um grande número de faces de um dado objeto (frutas, 

violinos, uma paisagem, etc). Essa é uma das razões que tornam uma pintura cubista 

difícil. 

A nova perspectiva utilizada pelos cubistas, apesar de a primeira vista parecer 

estranha, revela aspectos novos e múltiplos do objeto apresentado de uma maneira que a 

perspectiva tradicional, com seu ponto de vista único, não conseguiria. De forma 

semelhante, é no espaço-tempo de Minkowski que os novos aspectos do tempo e do 

espaço, introduzidos pela teoria da relatividade, são revelados e representados de uma 

maneira que o espaço euclidiano da mecânica clássica não poderia fazer. 

Ao mostrar diferentes aspectos simultaneamente de um objeto, os cubistas 

encontraram uma solução formal para o problema de fornecer o máximo de informação 

visual de um tema, utilizando uma tela bidimensional. Nas palavras de Gombrich (1981, 

p. 458) 

“Sabemos que artistas de todos os períodos tentaram apresentar suas 

soluções pessoais para o paradoxo essencial da pintura: a 

representação da profundidade numa superfície plana. O cubismo foi 
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uma tentativa não de encobrir esse paradoxo e sim de exprorá-lo para 

a obtenção de novos efeitos”.  

Desse modo, observamos que com o cubismo e seus múltiplos olhares de 

diferentes ângulos sobre um objeto, temos uma visão muito mais ampla. 

A sobreposição de planos com contornos bem definidos “interrompem” o fluxo 

contínuo do tempo. Em outras palavras, o tempo deixa de fluir “sem relação com 

qualquer coisa externa”. Somos quase que forçados a parar na região que limita dois 

planos. Isso significa que, no espaço cubista, o próprio tempo é dotado de uma certa 

espacialidade. É essa a razão fundamental porque, mesmo sendo um espaço sem 

profundidade, mesmo sendo um espaço plano, podemos encontrar profundas analogias 

entre o espaço cubista do período analítico e o espaço-tempo quadridimensional da 

TRE. 
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METODOLOGIA DE ENSINO: PROPOSTA DIDÁTICA 

 

Esta proposta didática foi construída para ser aplicada em uma turma de 3º ano 

do Ensino Médio, pois é o momento em que os alunos passam a ter contato com 

conteúdos de Física Moderna e Contemporânea. Elaboramos 14 aulas para serem 

aplicadas em 08 semanas, o que corresponde a 02 aulas de Física por semana. Como 

pressupostos pedagógicos foram utilizados os três momentos pedagógicos de Angotti e 

Delizoicov, sendo eles: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento. 

Na problematização inicial será o momento em que o professor irá apresentar 

uma situação problema que faz parte ou do cotidiano dos alunos ou do tema que será 

ensinado em sala de aula de modo que as concepções dos mesmos sejam expostas e o 

professor tome conhecimento. É, assim, uma forma do professor conhecer os 

subunçores dos seus estudantes em relação ao tema da aula. Nesse sentido, além de 

contribuir para o professor conhecer o que os alunos já sabem, a problematização inicial 

também pode ser uma forma de despertar a sua curiosidade, ir mais além e obter novos 

conhecimentos proporcionando um melhor entendimento de situações problemas. 

(GEHLEN et.al., 2012; MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014)  

O segundo momento consiste na organização do conhecimento. É um momento 

em que o professor irá sistematizar o conteúdo que está relacionado coma 

problematização inicial. Trata-se de um processo de passagem do conhecimento do 

aluno para o conhecimento científico do mesmo. O professor irá utilizar estratégias de 

ensino para abordar o conteúdo: seja CTS, história e filosofia da ciência, experimentos e 

entre outros. (GEHLEN et.al., 2012; MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014) 

No último momento, aplicação do conhecimento, o professor irá desenvolver 

atividades de forma que os alunos possam utilizar o conhecimento científico 

sistematizado na organização do conhecimento. Os alunos poderão retornar aos 

questionamentos iniciais no intuito de discuti-los com base no que foi abordado sobre o 

conteúdo em sala de aula. Além do mais, nesse momento de aplicação as situações 

problemas, o professor pode ir além das situações cotidianas que foram expostas na 

problematização inicial, explorando, por exemplo, situações mais gerais. (GEHLEN 

et.al., 2012; MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014) 
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A seguir, apresentamos uma proposta pedagógica para ensinar Teoria da 

Relatividade Restrita através de uma analogia com o Cubismo, fazendo, assim, uma 

ponte entre duas culturas – Física e Arte.  

 

Sistematização das aulas 

1º encontro: 01 aula 

 Nesse primeiro encontro, o professor iniciará a aula com a apresentação de três 

obras: uma pintura Clássica Renascentista, uma pintura Impressionista e uma do 

Cubismo Analítico. Sugestão de pinturas: Pietá (obra de Pietro Peruginobra - 1500), 

Tâmisa abaixo de Westminster (obra de Claude Monet -1871), Ma Jolie (obra de Pablo 

Picasso - 1912) respectivamente (ANEXO A, B e C). Esse é um momento de 

problematização dos temas que serão trabalhados. O professor poderá fazer os seguintes 

questionamentos para o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos através 

dessas pinturas:  

1. Fazendo uma análise de cada pintura, quais são as diferenças entre elas? 

2. É possível promover uma relação entre Física e Arte? Em outras palavras, há 

como relacionar essas pinturas com a Física? 

3. Essas pinturas nos possibilitam fazer uma discussão sobre tempo e espaço? Na 

opinião de vocês, como tempo e espaço estão sendo expressos nas obras?  

4. Analisando as pinturas, é possível fazer uma análise geométrica? De que modo? 

As respostas dos estudantes servirão como base para o professor planejar os 

conteúdos das próximas aulas. Como esse contato inicial com as pinturas pode ser algo 

novo, é importante que o professor valorize qualquer manifestação dos alunos de modo 

a direcionar as discussões sobre o tema, seja de forma oral ou escrita. O professor deve 

colocar em prática o seu papel de mediador promovendo a discussão entre os alunos e 

“provocando” questionamentos sobre as suas compreensões a respeito das pinturas. É 

importante o professor destacar a relevância da interdisciplinaridade, evidenciando as 

relações que podemos promover com os diversos campos do saber, em questão sobre 

Física e Arte. 

Nesse primeiro momento, acontecerá o levantamento   do que Ausubel chama de 

subsunçores. Conhecer os subsunçores ou concepções espontâneas dos estudantes (o 
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que o aluno já sabe) é essencial para que ocorra aprendizagem significativa. Os 

conhecimentos prévios dos alunos servirão de âncora para as novas informações que 

irão receber ao longo dessas 12 aulas, os quais facilitam na aprendizagem do aluno. 

Sugestão de leitura para próxima aula: Cenário Histórico do Movimento 

Impressionista. Disponível em:   

 http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp24art02.pdf 

 

2º Encontro: 02 aulas 

Conhecendo as concepções dos alunos, o professor poderá discutir através de 

uma abordagem histórica o Impressionismo e suas características, relacionando-as com 

o que os alunos falaram na aula anterior e através da leitura do material sugerido. O 

professor poderá problematizar a partir de: 

1) Quais as características perceptíveis que surgiram com o movimento 

Impressionista? 

Esse estudo sobre o Impressionismo é importante para que os alunos entendam 

as mudanças que ocorreram no espaço pictórico da arte Clássica para a arte Moderna. A 

abordagem feita sobre a pintura clássica pode ocorrer no decorrer da discussão sobre o 

Impressionismo, pois com o Impressionismo já é possível mostrar que o espaço 

pictórico começou a ser questionado (CAPÍTULO 4).  

Pode-se dizer que a discussão sobre Impressionismo servirá como organizador 

prévio (material introdutório e potencialmente significativo) para que os estudantes 

compreendam as mudanças ocorridas no espaço pictórico com o surgimento do 

movimento Cubista.  

Neste encontro, a organização do conhecimento poderá ser feita através da 

discussão de pinturas clássicas e impressionistas para mostrar destacar as diferenças 

entre elas, tais como: a perspectiva nas imagens e dos tons de cores utilizados e artistas 

que se destacaram no movimento impressionista. A discussão pode ser levada até o Pós-

impressionismo (CAPÍTULO 4). Sugerimos a utilização de pinturas para ilustrar tal fase 

do movimento. Para essa aula, é interessante que os alunos mobilizem seus subsunçores 

sobre a Revolução Industrial de forma que proporcione um melhor entendimento acerca 
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do contexto em que o Impressionismo surgiu. A importância de se estudar o 

Impressionismo antes de abordar o Cubismo é que os alunos possam compreender o 

processo de mudança do espaço pictórico.  

Como aplicação do conhecimento, o professor poderá formar grupos de até 05 

pessoas, entregar duas pinturas para cada grupo – uma clássica e uma impressionista –e 

solicitar que cada grupo faça a sua análise e logo após socialize com a turma. Para a 

próxima aula, o professor irá entregar para os alunos uma charge (ANEXO D) e 

solicitar que os mesmos façam a suas observações por escrito para discutir no próximo 

encontro. Com a charge estima-se que o aluno saiba identificar em relação a qual 

referencial o corpo está em repouso ou em movimento.  

 

3º Encontro: 02 Aulas 

Esse encontro, será basicamente uma revisão do que os alunos já viram nas aulas 

de Física sobre conteúdos de Mecânica Clássica. O professor poderá problematizar o 

conteúdo solicitando que os alunos exponham as suas ideias sobre a charge entregue na 

aula anterior, e, a partir de seus conhecimentos prévios, fazer uma revisão sobre 

referencial inercial, o qual servirá como âncora para o entendimento do espaço e tempo 

na TRE. O professor poderá fazer perguntas como: 

1) O que vocês entendem por referencial inercial? 

2) Analisando a charge, em relação a quem Cascão está em repouso? 

3) E em relação a quem Cascão está em movimento? 

 O professor poderá trabalhar com outras ilustrações que mostrem a distinção de 

referenciais inerciais. Exemplos referentes ao nosso dia a dia podem ser citados, como: 

uma pessoa passando dentro de um ônibus (referencial inercial K) e uma pessoa no 

ponto de ônibus (referencial K’), por ser uma situação comum, pode proporcionar uma 

melhor compreensão (CAPÍTULO 3).  

Após essa revisão sobre referencial, para a organização do conhecimento o 

professor abordará a Mecânica Clássica dando ênfase aos conceitos de espaço e tempo. 

O mesmo pode iniciar fazendo um levantamento das concepções de tempo que os 

alunos possuem (CAPÍTULO 3): 
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1. Qual o conceito de tempo vocês possuem? 

2. Como podemos medir o tempo? 

E ainda abordar: 

3. E na Física, como podemos utilizar o conceito de tempo? 

4. O que vocês entendem por evento? 

A partir das respostas dos alunos pode-se iniciar uma discussão mais específica 

sobre o tempo com base nos conhecimentos prévios apresentados. Lembrando que esse 

é um momento de revisão, pois são conceitos que os alunos já viram ao abordar 

conteúdos de mecânica no ensino médio. O professor pode questionar sobre o tempo na 

Mecânica Clássica e propor uma analogia em relação ao tempo nos referenciais 

inerciais. Falar sobre tempo e espaço separadamente é importante, pois os alunos 

precisam saber a relevância do tempo na Física, o qual muitas vezes não é dado a devida 

importância.  

Após a discussão sobre o tempo, o professor falará sobre espaço. Primeiramente 

levantando as concepções prévias dos alunos analogamente como feito sobre o tempo 

(CAPÍTULO 3): 

1. O que vocês entendem por espaço? 

2. Quando tratamos de sistemas de coordenadas espaciais, o que vocês entendem? 

Esse é um momento que o professor irá fazer uma revisão sobre a concepção de 

espaço na Mecânica Clássica abordando e mostrando aos alunos as transformações de 

Galileu (CAPÍTULO 3), as quais serão explicadas mediante a abordagem sobre o 

espaço e o tempo. A definição de espaço de acordo com a Mecânica é importante para 

que os alunos entendam a diferença que haverá no conceito de espaço na TRE. É 

relevante também a abordagem ao sistema de coordenadas espaciais citando o espaço 

Euclidiano, pois este será um subsunçor para o entendimento do novo espaço utilizado 

pela TRE. Essa revisão é de suma importância para a abordagem do conteúdo nas 

próximas aulas. 

Sugere-se que os alunos vejam o vídeo Entenda seu mundo na Discovery Channel: 

Entenda seu mundo (volume 5) - Tempo. Disponível em: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xcUOzx2AGC0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcUOzx2AGC0
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E a leitura do seguinte texto: Uma questão de ponto de vista. Disponível em: 

 http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/uma-questao-de-ponto-

de-vista 

 

4º Encontro: 02 Aulas 

Essa aula será voltada para uma abordagem histórica da Teoria da Relatividade 

Restrita. Com base na leitura dos textos anteriores, o professor pode iniciar a aula 

problematizando sobre o artigo e o vídeo passado na aula anterior: 

1) Quais as novidades apresentadas por Einstein em 1905?  

2) Qual foi o princípio relacionado à velocidade da luz que Einstein 

apresentou? 

As discussões desse encontro podem ser pautadas nos seguintes tópicos: 

 O contexto em que a TRE surgiu; 

 Sobre a publicação da teoria de Einstein; 

 Experimento de Michelson e Morley; 

 Equação de Einstein  𝐸 = 𝑚𝑐2. 

Na organização do conhecimento, o professor pode falar sobre o experimento de 

Michelson e Morley e a sua importância para a TRE em seguida, o professor pode 

prosseguir com o conceito de observador na relatividade restrita e a sua importância, 

pois servirá como subsunçor para o entendimento da relatividade da simultaneidade e da 

contração espacial. Como nas aulas anteriores discutimos sobre sistemas de referência, 

este servirá como subsunçor para o conceito de observador.  

Outro conceito importante para esse momento de organização do conhecimento 

é a velocidade da luz. O professor pode falar sobre a Relatividade Clássica e a 

incompatibilidade com a invariância da velocidade da luz e abordar os postulados da 

Relatividade Especial (CAPÍTULO 3). No contexto da relatividade, é importante falar 

sobre uma das equações mais famosas da Física, a equação de Einstein 𝐸 = 𝑚𝑐2. O 

professor pode fazer uma abordagem conceitual e histórica sobre essa fórmula, 

abordando essa grande descoberta de Einstein e a sua importância para Física 

(CAPÍTULO 3). 
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Observamos que essa é uma aula que podem surgir inúmeras discussões, pois 

será pautada na história da Ciência. Estes conceitos serão importantíssimos para que os 

alunos compreendam a abordagem da aula posterior. Como aplicação do conhecimento, 

o professor poderá solicitar um resumo do que foi discutido em sala e pedir para que os 

alunos acessem uma animação curta referente à velocidade da luz. Desse modo, os 

mesmos poderão compreender melhor essa velocidade limite (ANEXO E) (disponível 

em: http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?181_lua.swf)  

Para próxima aula, será solicitado que os alunos assistam o seguinte vídeo e 

façam suas observações. A intenção é que os alunos possam fazer uma reflexão sobre o 

tempo olhando por diferentes âmbitos o qual é mostrado no vídeo. 

 https://www.youtube.com/watch?v=0M7z1t4kdPM 

 

5º Encontro: 2 aulas 

 Será incialmente discutido o vídeo indicado na aula anterior, o qual traz uma boa 

explanação sobre a noção de tempo na Relatividade Restrita e como Einstein passou a 

tratá-lo. O professor poderá fazer uma problematização sobre o tempo incialmente de 

forma bem conceitual, a partir de perguntas como: 

1) A partir do material sugerido, como podemos agora definir o conceito de tempo 

a partir de diferentes âmbitos? 

Como já foi visto em aulas anteriores sistemas de referência e o conceito de 

observador, nesse momento, o professor fará uso desses conceitos para o momento de 

organização do conhecimento, tratando sobre a relatividade da simultaneidade, um 

conceito novo para os alunos. Pode ser utilizado como uma forma de facilitar a 

visualização do fenômeno, o vídeo “Demonstração da relatividade do conceito de 

simultaneidade”, trata-se de um vídeo curto com apenas 1:01 minutos de duração, o 

mesmo está disponível na página do youtube (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1vSsvHFhv8). Em seguida pode ser iniciada a 

discussão sobre dilatação do tempo (CAPÍTULO 3).  

Após o momento de organização do conhecimento, poderá ser passado aos 

alunos uma animação curta (ANEXO F), porém bem explicativa sobre a dilatação do 

https://www.youtube.com/watch?v=0M7z1t4kdPM
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tempo – O trem de Einstein (disponível em 

http://revistaescola.abril.com.br/swf/animacoes/exibi-animacao.shtml?181_trem.swf). 

Muitas discussões poderão ser levantadas com base nessa animação que proporciona um 

melhor entendimento do fenômeno.  

 Da mesma forma que o tempo sofreu modificação, o espaço também 

compartilhou de novas mudanças (CAPÍTULO 3). Esse momento será uma explicação 

sobre o que vem a ser a contração do espaço. O professor pode abordar o conteúdo com 

base no exemplo disponível no CAPÍTULO 3, que faz uso de réguas, de forma que os 

alunos compreendam que há uma diminuição do tamanho do objeto quando este é 

submetido a uma velocidade em relação a um observador, e, por ser um instrumento de 

medida poderá facilitar o entendimento. Após falar sobre a contração espacial, será 

discutido as equações das transformações de Lorentz que mostrarão o que foi abordado: 

sistemas de referência, sistemas de coordenadas, a invariância da velocidade da luz, 

dilatação do tempo e a contração do comprimento. Será um momento de organizar o 

que foi estudando, até então, sobre a Relatividade Restrita (CAPÍTULO 3). Como 

aplicação do conhecimento, poderá ser solicitada ao aluno uma reflexão por escrito 

sobre as diferenças entre a Mecânica Clássica e a TRE vistas até então. Por não haver 

tempo dentro da carga horária dessa proposta didática, fica como sugestão para o 

professor abordar a definição de Intervalos (CAPÍTULO 3). 

Como sugestão de atividade para a próxima aula, será solicitado aos alunos que 

façam anotações sobre as pinturas disponíveis nos ANEXOS G, H e I, a intenção é que 

os alunos possam identificar as diferentes características que envolvem as três pinturas, 

como o espaço pictórico, os tons utilizados nas cores e a geometria. A outra atividade 

sugerida é que os alunos façam uma pesquisa sobre o movimento artístico do Cubismo, 

a pesquisa é interessante, pois espera-se que os alunos possam compartilhar o que 

entenderam sobre o Cubismo e que essas informações possam ser compartilhadas 

durantes durante as discussões.  

 

6º Encontro: 02 Aulas 

Essa aula será pautada na arte Cubista discutindo o contexto histórico, seus 

criadores, suas características. Para a problematização do conteúdo, serão expostas as 

pinturas que foram solicitadas as análises na aula anterior para que possam ser 
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levantadas as discussões, sendo uma clássica, uma impressionista e uma cubista. O 

professor poderá fazer os seguintes questionamentos: 

1. Com base nas três pinturas quais diferenças foram listadas? 

2. A palavra Cubismo dá ideia de que? 

Esse será o momento de levantar as concepções dos alunos sobre as observações das 

pinturas, visto que, sobre pinturas clássicas e impressionistas, já houve discussões em 

aulas anteriores. A intenção é que os alunos comecem a perceber as modificações que 

surgiram com o movimento do Cubismo. No momento de organização do 

conhecimento, será discutido a influência de Cézanne para o surgimento do Cubismo 

(CAPÍTULO 4), e a influência do mesmo sobre Pablo Picasso e Georges Braque. 

Durante a organização do conhecimento, será contextualizado a importância de Picasso 

e Braque como fundadores do Cubismo (CAPÍTULO 4) e contextualização do 

movimento abordando seu surgimento, sua importância para a arte do século XX, as 

suas fases enfatizando o Cubismo analítico e suas características revolucionárias 

(CAPÍTULO 4). Para esse momento de organização, o professor poderá fazer uso de 

pinturas cubistas para mostrar as características desse movimento.  

Como sugestão de aplicação do conhecimento, podem ser expostas pinturas de 

diversos movimentos para os alunos e solicitar que os mesmos identifiquem quais 

destas pinturas são cubistas. Após identificá-las, pede-se que descrevam as suas 

características. 

 Para a próxima aula, sugere-se que os alunos leiam uma entrevista feita físico 

norte-americano, Arthur Miller, professor de história e Filosofia da Ciência da 

University College London, no Reino Unido, realizou um estudo aprofundado sobre a 

vida e obra de Einstein e Picasso, disponível em: 

 http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v13s0/12.pdf  

E que assistam ao vídeo exibido pelo programa da emissora de televisão Globo, Globo 

Ciência, disponível em: 

 http://redeglobo.globo.com/globocidadania/videos/v/o-tempo-como-nova-

dimensao-albert-einstein-integra/1763983/ 
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O vídeo aborda o que foi visto nas aulas anteriores, mas traz a analogia sobre o 

Cubismo e a Relatividade Especial.  

  

7º Encontro: 02 aulas 

Essas duas aulas serão destinadas ao momento crucial de toda essa proposta 

didática sobre a Teoria da Relatividade e o Cubismo. Primeiramente, o professor pode 

discutir as ideias dos alunos sobre o material indicado na aula anterior e problematizar 

fazendo perguntas, como: 

1) É possível fazermos uma analogia da TRE com o movimento cubista? 

2) Se sim, a partir de quais aspectos podemos fazer essa analogia? 

3) De qual forma podemos fazer uma análise do espaço físico com o espaço 

pictórico? 

4) E em relação ao conceito de tempo, como podemos promover um paralelo entre 

essas duas visões de mundo? 

No momento de organização do conhecimento, o professor pode iniciar falando 

sobre o contexto histórico que a TRE e o Cubismo surgiu, ou seja, trata-se de 

movimentos modernos que surgiram em uma época repleta de muitas mudanças em 

diversos campos do conhecimento. O professor pode prosseguir abordando sobre o 

espaço físico utilizado na TRE (CAPÍTULO 3), ou seja, para representar as novidades 

provenientes da TRE foi necessário um novo espaço físico. Analogamente a TRE, o 

Cubismo passou pelo mesmo processo, a modificação do espaço pictórico para 

expressar as suas novidades. Outro fator a ser abordado é a simultaneidade do tempo na 

Relatividade e nas pinturas do Cubismo. Observe que a intenção é fazer um paralelo 

entre TRE e Cubismo nos pontos que estes se tocam.  

Após essa explanação, o professor irá expor pinturas cubistas e mostrar através 

dessas pinturas toda essa discussão feita anteriormente sobre espaço-tempo 

(CAPÍTULO 5). Essa analogia consiste em uma abordagem conceitual acerca das 

modificações ocorridas com o espaço-tempo dentro da TRE e do Cubismo, sem deixar 

de lado a abordagem da geometria que envolve a pintura Cubista e as técnicas utilizadas 

nas cores. 
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Ainda na organização do conhecimento, o professor poderá argumentar sobre 

outro ponto de contato da TRE e do Cubismo, a abstração, a qual é uma característica 

que aproxima esses dois temas da realidade humana. 

Como aplicação do conhecimento, o professor poderá solicitar que os alunos 

sejam os “pintores” da vez. Será solicitado que os alunos produzam uma obra com as 

características do Cubismo, representando elementos ou pessoas que estejam ligados ao 

seu cotidiano.  

 

8º Encontro: 01 aula 

  Esse é o encontro final da sequência didática, será solicitado que os alunos 

produzam um relato por escrito respondendo a seguinte pergunta: 

 Diante do que foi abordado durante esses encontros, faça uma analogia da 

Teoria da Relatividade Restrita e o Cubismo, considerando os pontos que os mesmos se 

tocam. 

Nesse relato, espera-se os alunos possam expor as suas compreensões durantes esses 

oito encontros, abordando a importância desses conteúdos e como podemos estar 

promovendo uma interdisciplinaridade, no caso Física e Arte, através da TRE e do 

Cubismo. 

 Esse poderá ser um dos instrumentos de avaliação pelo professor, além dos que 

foram solicitados ao decorrer das aulas, como: 

 Participação das discussões em sala; 

 Fichamento das leituras indicadas; 

 Pesquisas; 

 Confecção das pinturas; 

 Relato. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com este trabalho, acreditamos ter contribuído para o ensino de física já que 

desenvolvemos um material didático sobre TRE e cubismo para o uso do professor em 

sala de aula. Uma das dificuldades relacionadas com a não inserção de temas de FMC 

no ensino médio é justamente a falta de material instrucional para o professor. No caso 

do ensino TRE na educação básica, conforme discutimos na revisão de literatura, esse é 

um tema pouco explorado tanto na pesquisa em ensino de física quanto na elaboração de 

proposta didática.  

Por ser uma proposta interdisciplinar, sugerimos que os professores de física 

trabalhem em colaboração com professores de arte e história de modo que possam 

discutir acerca do contexto histórico de desenvolvimento do TRE e cubismo no início 

do século XX.  

Com a aplicação da proposta pelo professor do ensino médio, espera-se que os 

alunos possam compreender esta essência do trabalho: a analogia entre o espaço-tempo 

da TRE com o espaço pictórico representado no Cubismo. Neste sentido, os alunos 

poderão compreender as novas noções de espaço-tempo trazidas pela TRE, bem como o 

modo pelo qual a pintura Cubista causou uma modificação do vocabulário plástico, 

aprendendo, assim, conceitos de física e arte.  

É importante destacar que este trabalho é uma primeira aproximação ao tema, o 

qual será mais bem aprofundado e desenvolvido durante o mestrado. A ideia é aplicar a 

nossa proposta didática no 3º ano do ensino médio de uma escola pública de modo que 

possamos avaliar a sua potencialidade em termos de aprendizagem por parte dos alunos.  
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ANEXOS 

Anexo A - Pietá - obra de Pietro Perugino (1500) 

 

 

 

 

 

 

Anexo B – Tamisa abaixo de Westminster (1871) 
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Anexo C – Ma Jolie, obra de Pablo Picasso (1912) 

 

  

Anexo D – Charge da Turma da Mônica 
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Anexo E – Animação: velocidade da luz 

 

 

 

  

Anexo F – Animação: Dilatação do tempo 
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Anexo G – Escola de Atenas, obra de Rafael (1511) 
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Anexo H – Aula de Balé, obra de Edgar Degas (1874) 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Violino e Paleta, obra de Georges Braque (1909) 
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