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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo divulgar os 100 anos da teoria da 

relatividade. Para tal, foram realizadas duas entrevistas com dois estudantes: Pedro 

Augusto Miranda, que possui 14 anos e está no 8° ano do ensino fundamental no 

ESP- Escola Sebastião Paraná; e Mariana Daga Miranda, de 19 anos, estudante do 

curso de farmácia na UFPR. É importante ressaltar que esse trabalho não tem como 

objetivo divulgar a teoria da relatividade no seu modo mais minucioso, com o 

tratamento matemática devido, mas sim, tentar explicar de maneira objetiva a 

importância de tal teoria e os impactos dela no nosso conhecimento sobre o universo. 
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" A imaginação é mais importante que o conhecimento" 

Albert Einstein 

 

1. Você sabe ou já ouviu falar sobre a teoria da relatividade? 

 

• Mariana: Já ouvi falar, porém não sei bem do que se trata. 

• Pedro: Também já ouvi e não sei muito sobre o que ela diz. 

 

2. O que você entende por tempo e espaço? É intuitivo esperar que exista 

uma relação entre os dois? 

 

 Mariana: A primeira coisa que vem à cabeça quando se ouve “espaço”, 

em penso primeiramente em universo, enquanto “tempo”, em horas. 

Mas quando eu penso nisso no quesito da física, o que eu tenho em 

mente é apenas aquilo que passam nos filmes, mas sim, acredito que 

tenham uma relação. 

 Pedro: Quando fala em espaço, remete à matéria, e em tempo, não sei 

dizer. Sim, de certa forma. 

 

Einstein apresentou há 100 anos sua teoria da relatividade geral que supõe 

que tempo e espaço não são absolutos e dependem da velocidade com a qual nos 

movemos, diferentemente da física clássica.  

 

3. Você sabe qual a maior velocidade possível no universo? 

 

 Mariana: Não tenho ideia. 

 Pedro: Sem ideia também. 

 

4. Você saberia dizer o que é a gravidade? De acordo com sua resposta, 

você consegue distinguir a gravitação universal de Isaac Newton da 

gravitação explicada por Einstein? 
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 Mariana: Uma força que nos puxa em direção à Terra, acredito, mas 

nem sabia que existia diferença. Na realidade, nem sabia que outra 

pessoa além de Newton tinha falado sobre gravidade. 

 Pedro: Pelo que eu sei, é a forma de atração de um planeta sobre os 

objetos. Não sei também, apenas ouvi falar da gravidade de Newton. 

 

Einstein formulou primeiramente a teoria da relatividade especial com o 

postulado que estabelece a maior velocidade possível no universo, a velocidade da 

luz no vácuo. Alguns anos mais tarde nascia a relatividade geral, na qual ele explicaria 

a gravidade, um fenômeno que já havia sido descrito por outro físico de renome, Isaac 

Newton, mas o funcionamento desse fenômeno ainda era pouco entendido. 

 

5. Na sua opinião, o que ocorreria se o sol desaparecesse 

instantaneamente? 

 

 Mariana: Já vi um vídeo no YouTube sobre isso, mas há muito tempo, 

e não lembro muito bem, mas acredito que ficaria escuro também 

afetaria a gravidade. 

 Pedro: Os planetas do sistema solar perderiam a órbita, como quando 

acontece ao girar um elástico e ele rompesse. 

 

De acordo com Newton a força gravitacional agia de forma instantânea, ou 

seja, na gravitação universal era ignorado o fato de que havia limite de velocidade 

cósmica. Sobre esse problema, Einstein formulou o seguinte: o que ocorreria se o sol 

desaparecesse? É sabido de acordo a lei da gravitação de Newton que os planetas 

seriam instantaneamente disparados de suas órbitas. Porém, a luz do sol demora 

aproximadamente oito minutos para chegar até a terra, ou seja, continuaríamos vendo 

o sol durante esse intervalo de tempo. No entanto, pensando nisso surge um 

questionamento: como sairíamos de órbita antes de ficar no escuro?! Ao responder 

essa pergunta Einstein construiu um modelo no qual a gravidade não seria 

instantânea, mas que também viajasse exatamente na velocidade da luz no vácuo. 

 

6. Você sabe ou já ouviu falar sobre o paradoxo dos gêmeos? 
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 Mariana: Sim. 

 Pedro: Não. 

 

O paradoxo dos gêmeos: " imagine que um homem irá viajar com uma 

espaçonave a uma velocidade comparável à da luz. Esse homem possui um irmão 

gêmeo, e ambos ajustaram os seus relógios no momento da viagem. O irmão gêmeo 

que viajou na espaçonave volta 32 anos mais tarde alegando terem passados 28 

anos." 

Foi mostrado o vídeo “Teoria da Relatividade e o Paradoxo dos Gêmeos - 

Legendado. ”, disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=azt7n_wjdDQ&feature=youtu.be>, o qual 

descreve o paradoxo dos gêmeos, por Neil de Grasse Tyson. 

 

7. Porque o tempo se contrai para um dos irmãos e para o outro não? É 

intuitivo esperar que o tempo passe de forma diferente para dois 

referenciais? 

 

 Mariana: Porque um deles chega mais perto da velocidade da luz, e 

aparentemente, quanto mais perto dela, mais devagar o tempo passa. 

Na verdade, foi uma curiosidade. Eu realmente não sabia disso. 

 Pedro: De acordo com o vídeo, quanto mais próximo a pessoa viaja da 

velocidade da luz, em menos tempo ela irá envelhecer. Sim. 

 

Um dos efeitos importantes da teoria de Einstein é o fato de que o tempo pode 

passar mais rápido ou mais devagar de acordo com a velocidade com a qual você 

está. Quanto mais rápido você se move mais lento o tempo passa. 

 

8. Você poderia dizer algum outro fenômeno que pode ocorrer devido 

essas ideias? Se sim, porque? 

Mariana: Não. 

Pedro: Não. 
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" A questão que minha mente formulou foi respondida pelo radiante céu do Brasil "   

Albert Einstein 

 

Umas das curiosidades que poucos conhecem é que a veracidade da teoria 

da relatividade foi realizada no Brasil. De acordo com a teoria de Einstein, a massa 

dos corpos fazia com que o espaço se curvasse, ou seja, um corpo em órbita ao redor 

do sol seria atraído para ele nesse espaço curvado pela estrela. E levando em conta 

essa teoria, era sabido também que até a luz sofreria um desvio ao passar por esse 

trecho curvado. Sendo assim, foram organizadas expedições para atestá-la 

experimentalmente. Em uma delas, realizada no dia 29 de maio de 1919, na cidade 

de sobral-CE (Brasil), buscou-se olhar para um determinada estrela durante um 

eclipse solar e observar a posição aparente dela, verificando uma possível alteração 

em relação a uma imagem padrão já disponível. Caso os fenômenos fossem 

registrados, ficaria provado uma deformação no espaço causada pelo sol. 

Foi apresentado o vídeo a seguir, com o intuito de melhorar o entendimento 

sobre o experimento: “Somos Todos Ciência - Centenário do Eclipse de Sobral”, 

disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=4bVLe6Vdl9k&feature=youtu.be>, 

explicado pela SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 

 

9. Você sabe porque foi esperado um eclipse solar para a realização do 

experimento? 

 

 Mariana: Para que pudesse verificar se a luz desviaria com a curvatura 

que a matéria proporciona. 

 Pedro: Para um melhor resultado do experimento quanto à trajetória da 

luz ao redor do astro. 

 

10. Você sabe o que é um buraco negro?  

 Mariana: Em termos técnicos não sei explicar, mas sei o que é. 

 Pedro: Já ouvi falar, mas não sei. 
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11. Já fazem alguns dias sobre a divulgação da imagem de um buraco 

negro obtido recentemente; você acompanhou a notícia? Sabe discutir 

o impacto desta no mundo científico? 

 

 Mariana: Sim. A notícia nos mostra que o mundo científico vem 

evoluindo cada vez mais, e isso é sensacional considerando o governo 

atual estar querendo cortar as pesquisas. Cada vez mais devemos 

mostrar que a área científica é essencial para a vida, e essas 

descobertas vêm para fundamentar isso. 

 Pedro: Sim. Foi um marco para a descoberta de uma grande 

quantidade de massa concentrada. 

 

Foi apresentado aos estudantes a notícia “Astrônomos apresentam a primeira 

imagem de um buraco negro já registrada”, feita pelo site do G1, disponível em 

<https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/04/10/astronomos-apresentam-a-

primeira-imagem-de-um-buraco-negro-ja-registrada.ghtml>, que expõe melhor sobre 

o “registro” de um buraco negro. 

 

12. Você sabe de alguma aplicação dessa teoria no nosso dia a dia? 

 

 Mariana: Ao começar esse trabalho, eu não saberia dizer. Mas depois 

de discussões e apresentações sobre o tema, descobri que os satélites 

geoestacionários (já então conhecidos por mim) precisam previamente 

do conhecimento sobre a teoria. 

 Pedro: Não sei dizer. 

 

Uma das aplicações mais importantes da teoria de Einstein se encontram no 

GPS. Uma diferença de apenas um microssegundo entre os relógios dos satélites e 

das estações terrestres levaria a um erro de posição de um quilômetro em seu GPS. 

As consequências de dilatação do tempo e do espaço mostram a importância 

da teoria, já que agora, tempo e espaço não são absolutos e dependem da velocidade 

com a qual nos movemos, ou seja, o tempo pode passar mais lentamente quanto mais 

rápido nos movemos. Outra importância é que sem a teoria da relatividade não seria 



10 
 

possível o desenvolvimento da eletrônica, não se entenderia as propriedades dos 

semicondutores, não haveria então, processadores como hoje muito menos a própria 

internet. Resumindo, sem essa contribuição de Einstein uma boa parte das conquistas 

tecnológicas não seriam possíveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois de 100 anos da mente brilhante de Einstein ter formulado uma das 

teorias mais revolucionárias do mundo científico, vemos que ela é pouco 

compreendida, e que uma parcela das pessoas ainda desconfia de sua veracidade. 

Isso se deve, em parte, pelo fato de que evidências experimentais da teoria estarem 

sendo obtidas a pouco tempo. Cabe aos pesquisadores, estudantes e demais 

interessados compreender melhor o trabalho de Einstein e divulgá-lo da maneira 

correta. 


