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RESUMO 

O conceito de tempo é de fundamental importância para todos os campos da Física, 
mas parece ser comum que essa ideia seja considerada como conhecida pelos 
estudantes antes das aulas na escola. Mesmo assim, na escola uma reflexão mais 
profunda sobre suas características e natureza são usualmente quase nulas. No 
desenvolvimento desse conceito, os estudos de Martins (2004) e Karam, Cruz e 
Coimbra (2006) apontam para uma hierarquia das concepções dos estudantes que 
progride para a objetivação com a superação de ideias que estagnam o 
conhecimento. Dessa maneira, o presente trabalho buscou explorar as concepções 
de alunos do Ensino Médio a respeito do conceito de tempo ao final de cada etapa 
desse ciclo, assim como, fundamentado nas ideias de Gaston Bachelard, procurou 
identificar obstáculos epistemológicos no desenvolvimento desse conceito em uma 
situação que sugere uma interpretação relativística. Como instrumento de coleta de 
dados foram realizadas entrevistas com 27 alunos das três séries do Ensino Médio. 
Uma vez que as perspectivas individuais não se apresentaram preferencialmente 
nas respostas de alunos de uma série ou de outra, as análises das entrevistas não 
revelaram aspectos desse conceito que caracterizassem uma disposição hierárquica 
entre as séries. 

 
Palavras-chave: Tempo. Obstáculo Epistemológico. Ensino Médio. 

 
 



 
 

 

ABSTRACT 

The time concept is of fundamental importance for all fields of Physics, but it is 
commom for this ideia to be regarded as known by students before school classes. 
Nevertheless, at school a deeper reflection on its characteristics and nature is usually 
almost null. In the development of this concept, studies by Martins (2004) and 
Karam, Cruz and Coimbra (2006) point to a hierarchy of student conceptions that 
progresses towards objectification in overcoming ideas that stagnate knowledge. In 
this way, the present work sought to explore the conceptions of high school students 
regarding the concept of time at the end of each stage of this cycle, as well as, based 
on the ideas of Gaston Bachelard, sought to identify epistemological obstacles in the 
development of this concept in a situation that suggests a relativistic interpretation. 
As a data collection instrument, interviews were conducted with 27 students from the 
three high school grades. Since the individual perspectives did not appear 
preferentially in the responses of students of one grade or another, the analysis of 
the interviews did not reveal aspects of this concept that characterized a hierarchical 
arrangement among the grades. 

 

Key-words: Time. Epistemological Obstacles. High School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora seja um conceito fundamental em praticamente todos os campos da 

Física, o tempo não parece ser tratado com a devida importância no Ensino Médio. 

A reflexão sobre sua natureza e características costuma ser quase nula, tido muitas 

vezes como um conceito já estabelecido antes mesmo do ensino formal de Física, 

sendo normalmente abordado apenas como uma relação entre distância e 

velocidade ou um intervalo entre eventos. 

Previstas pelas Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná 

(2008) e, baseado nesse, pelo Caderno de Expectativas de Aprendizagem (2012), a 

revisão das ideias de tempo e espaço da teoria clássica com uma perspectiva 

relativística e quântica, quase sempre não tem sido abordada. Diferentemente, ainda 

no âmbito da Física Moderna, uma atenção maior é dada por parte desses 

documentos à ideia de dualidade onda-partícula da luz quando se espera que essa 

interpretação se extrapole para a matéria, tendo como exemplo o elétron. 

A mecânica newtoniana se embasa em pressupostos de um tempo e espaço 

absolutos, homogêneos e independentes entre si nos quais, com a transformação de 

Galileu, a mudança de um referencial inercial para outro é invariante e, dessa forma, 

em concordância com o princípio da relatividade de Galileu. Entretanto, 

historicamente, isso não se verificou ao tentar englobar a teoria do eletromagnetismo 

de Maxwell. Observados vários resultados experimentais nas tentativas de 

solucionar essa situação e, dentre as possíveis maneiras de resolvê-lo, Einstein 

propôs alterações na mecânica clássica. Ele apresentou dois postulados que 

fundamentaram sua teoria da relatividade, na qual, entre outras implicações, 

pressupunha um tempo e espaço interdependentes e relativos. 

Essa mudança na percepção do tempo tido como entidade absoluta e 

imutável da mecânica clássica para um tempo relativístico demanda uma abstração 

não intuitiva desse conceito em relação a que compreendemos pelo senso comum. 

Ao investigar a construção do conceito de tempo de estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio tendo como base a epistemologia bachelardiana, Martins 

(2004) aponta para uma objetivação com racionalismo crescente, fazendo também 

um paralelo com o histórico das ideias desse conceito. 
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Resultados da abordagem de uma sequência de aulas proposta para 

trabalhar o conceito de tempo juntamente com noções de relatividade, considerando 

a ideia de perfil conceitual de Mortimer, são apresentos no artigo por Karam, Cruz e 

Coimbra (2006). Dentre os resultados obtidos, é relatado êxito com a estratégia 

utilizada e a possiblidade de ser abordada a Física Moderna no Ensino Médio. 

Além dos autores citados acima, os trabalhos de Gazzinelli (2005), Mach 

(2014, original de 1883), Mctaggart (2014, original de 1908), Pessoa Júnior (2014a, 

2014b, 2014c), Roazzi e Castro Filho (2001) e Ximenes e Matos (2013) contribuíram 

para o aprofundamento no estudo do conceito de tempo, sua natureza e a reflexão 

sobre desenvolvimento desse no intelecto dos estudantes. Como consequência 

desse aprofundamento e reflexões, surgiram as seguintes questões: 

 Qual a contribuição de cada etapa/série do Ensino Médio no 

desenvolvimento do conceito de tempo? 

 Diante de um contexto que dá a possibilidade de interpretação 

relativística, quais ideias não contribuem com uma perspectiva de tempo 

relativo? 

Dessa maneira, os objetivos da pesquisa foram explorar concepções do 

conceito de tempo de alunos de ensino médio ao final de cada série e, motivado por 

estudos anteriores e a investigação de Martins (2004), identificar obstáculos 

epistemológicos no desenvolvimento desse conceito em uma situação que busca 

abordar de maneira implícita a relatividade. Com menor ênfase, buscou-se também 

observar se os estudantes tiveram contato com a Teoria da Relatividade e por quais 

meios. 

Buscando responder essas perguntas e alcançar os objetivos, foram 

realizadas entrevistas individuais com alunos das três séries do Ensino Médio, as 

quais forneceram informações para estudo. Utilizando a Análise de Conteúdo de 

Bardin (2004), foram identificadas e categorizadas, nas falas dos estudantes, ideias 

significativas relacionadas ao conceito de tempo e, posteriormente, investigados 

obstáculos epistemológicos para o tempo relativo com fundamento na teoria de 

Bachelard (1938) em uma situação hipotética abordada na entrevista. 

No capítulo seguinte, a fundamentação teórica aborda inicialmente a 

mecânica clássica e relativística, tratando historicamente da mudança de paradigma 

envolvida na evolução dos conceitos e na interpretação do tempo. Na segunda parte 

desse capítulo, são apresentados dois trabalhos de pesquisa que investigam a 
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evolução do conceito de tempo na concepção de estudantes. Na última parte, são 

apresentados os obstáculos epistemológicos de Gaston Bachelar, sendo referencial 

de análise. 

A metodologia empregada no desenvolvimento desse trabalho de pesquisa é 

apresentada no capítulo 3. Sendo assim, além da escolha do tipo de pesquisa e do 

instrumento para levantamento de dados, esse capítulo também abordada as etapas 

do desenvolvimento do estudo dos dados, tendo em vista a metodologia da Análise 

de Conteúdo. 

No capítulo 4, então, a descrição dos dados das entrevistas são 

apresentados e discutidos questão a questão, observando também alguns possíveis 

obstáculos epistemológicos ao tempo relativo identificados na pergunta número 6 da 

entrevista. 

Dessa forma, o quinto e último capítulo apresenta as considerações e 

conclusões da pesquisa, destacando resultados importantes e indicando pontos que 

poderiam melhorar, assim como sugestões de estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O TEMPO NA MECÂNICA CLÁSSICA E NA MECÂNICA RELATIVÍSTICA 

 

Como aprofundamento no estudo do conceito de tempo nas perspectivas da 

mecânica clássica e da mecânica relativística, teve-se como principal suporte teórico 

a obra de Gazzinelli (2005). 

Sendo fundamentada por vários intelectuais entre os séculos XVI e XVIII, 

mas tendo como protagonistas nesse processo Galileu Galilei e Isaac Newton, a 

mecânica clássica, ou newtoniana, tem como pressuposto um tempo absoluto, ou 

seja, que independe do observador e do objeto ou fenômeno observado, que “flui” 

de maneira regular e invariável, uniforme, isto é, homogêneo, e no qual se verifica a 

equivalência nos cursos do passado para o futuro e do futuro para o passado (mas 

existindo apenas o primeiro na mecânica clássica), sendo assim, isotrópico. 

Semelhantemente, o espaço também possui essas características, além de ser 

euclidiano (uma reta corresponde à menor distância entre dois pontos). Com esses 

pressupostos, a mecânica clássica foi fundamentada nas três leis de Newton. 

No estudo do movimento, faz-se necessária a incorporação de um sistema 

de referência, ou referencial. Em particular, um referencial é dito inercial quando a lei 

da inércia de Newton é válida para esse sistema. Gazzinelli (2005) aponta uma 

proposta útil de P. W. Bridgman como forma de identificar referenciais inerciais: 

 

Um sistema de três eixos rígidos ortogonais constitui um referencial inercial 
se três partículas, sobre as quais não atuam forças, projetadas ao longo 
deles com velocidades uniformes, continuam a se mover com velocidades 
uniformes. (GAZZINELLI, 2005, p. 3) 

 

Para as leis de Newton, utiliza-se usualmente um referencial junto às 

estrelas fixas, pois verifica-se com grande precisão que esses configuram um 

referencial inercial. 

A conservação da forma das leis da mecânica ao se trocar de um referencial 

inercial para outro foi verificado por Galileu (transformação de Galileu) e elucidado 

por ele com o exemplo da impossibilidade de determinar se um navio está em 
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repouso ou em movimento apenas por realizar experimentos de mecânica dentro de 

uma cabine, enquanto esse se desloca com velocidade uniforme em um calmo lago. 

Esse resultado ficou conhecido como princípio da relatividade de Galileu, o qual 

pode ser enunciado como: “é impossível detectar por meio de uma experiência 

mecânica o movimento de um referencial inercial” (GAZZINELLI, 2005, p. 7). 

A invariância das leis de Newton sob a transformação de Galileu mostra 

concordância com o princípio da relatividade de Galileu e, assim, unificam um 

sistema sólido de leis. Dessa maneira, os pressupostos de sua forma determinística 

foram tidos como base para outras leis físicas, o que perdurou até o início do século 

XX, e sendo utilizado hoje em dia dentro de algumas limitações. 

Ainda no século XIX, com a formulação da teoria clássica do 

eletromagnetismo, na qual também se unificou os fenômenos ópticos, buscou-se 

verificar sua concordância com o princípio da relatividade de Galileu. Entretanto, ao 

aplicar a transformação de Galileu nas equações de Maxwell, nota-se a não 

invariância dessas. Além disso, Einstein, em seu trabalho sobre a teoria da 

relatividade publicado em 1905, apontou discordância na explicação de fenômenos 

eletromagnéticos dependendo do referencial tomado. Dessa forma, a trasformação e 

o princípio da relatividade de Galileu são conflitantes com as equações de Maxwell 

para a teoria do eletromagnetismo. 

Buscando sanar essa inconformidade, muitos cientistas (entre eles, 

Michelson, Morley, Fizeau e Fresnel) realizaram experiências tentando comprovar a 

existência de um referencial absoluto para o eletromagnetismo (o éter), mas também 

modificações nessa teoria. Os resultados experimentais obtidos descartaram essas 

duas possibilidades para resolver a imcompatibilidade entre a teoria de Maxwell e as 

ideias de Galileu. 

Einstein, tendo em vista as considerações dos resultados experimentais 

apresentados até aquele momento, procurou investigar mudanças na transformação 

de Galileu e na mecânica newtoniana, de modo que a teoria eletromagnética de 

Maxwell fosse concordante com o princípio da relatividade de Galileu. Assim, propôs 

dois postulados que caracterizam a teoria da relatividade restrita. 

 

1. Postulado da relatividade 
As leis da física têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais. 
2. Postulado da constância da velocidade da luz 
A velocidade da luz é independente do movimento de sua fonte. 
(GAZZINELLI, 2005, p. 26). 
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Diante desse novo entendimento, não só a ideia de um éter se mostrou 

desnecessária, como as ideias de espaço absoluto e tempo absoluto. O segundo 

postulado se apresenta como uma consequência do primeiro, ao passo que as 

equações de Maxwell devem ser invariantes às mudanças de referências inerciais. 

A primeira reconsideração realizada tendo em mente a teoria da relatividade 

restrita foi a ideia de simultaneidade de eventos, a qual refletiu uma mudança 

fundamental na medida do tempo. Dois eventos simultâneos em um referencial 

podem não ser simultâneos em outro. 

Uma consequência se nota em um experimento imaginário no qual busca-se 

conferir intervalos de tempo entre eventos observados por referenciais inerciais 

distintos. É determinada uma diferença entre os tempos medidos nos referenciais e  

a relação matemática entre esses tempos apresenta um fator que depende da 

velocidade da luz e da velocidade relativa entre os referenciais, de modo que o 

referencial mais lento mede um tempo maior em relação ao outro. Assim se 

caracteriza o fenômeno chamado de dilatação do tempo. O paradoxo dos gêmeos 

exemplifica esse fenômeno sugerindo um experimento mental no qual um irmão 

gêmeo viaja para o espaço com uma velocidade próxima a da luz, enquanto o outro 

irmão permanece na Terra. Nessa situação, o irmão na Terra e com velocidade 

menor observaria o tempo do irmão viajante passar mais lentamente. Ao retornar, 

seria notado, então, que o irmão gêmeo viajante estaria mais jovem em relação ao 

irmão que permaneceu na Terra. De maneira semelhante, se observa no fenômeno 

da contração do comprimento. Ao comparar medidas de comprimento a partir de 

dois referenciais inerciais, um com maior velocidade relativa em relação ao outro, 

nota-se que, quanto maior for a velocidade relativa do referencial, menor será a 

medida do comprimento nesse referencial. 

Para essa nova mecânica, a transformação de Galileu é substituída pela 

transformação de Lorentz, na qual mantém invariantes as equações de Maxwell na 

passagem de um referencial para outro. 

Uma vez que os princípios da relatividade restrita modificaram de maneira 

significativa interpretações com relação a mecânica, mas que também se 

estenderam para todos os campos da Física, o início no século XX foi, então, 

marcado pela ruptura de paradigmas concebidos para o movimento dos corpos por 

Galileu e Newton desde o século XVII. 
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Gazzinelli (2005), por fim, apresenta um quadro que compara 

resumidamente a teoria clássica com a teoria da relatividade restrita (QUADRO 1). 

 

QUADRO 1 – TEORIA CLÁSSICA VS. TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA 

 Física Clássica Teoria da Relatividade 

Referencial absoluto. O éter é um referencial absoluto. Não existe referencial absoluto. 

Velocidade da luz. 

A velocidade da luz deve ser 
medida no referencial do éter e 
independe do movimento da 
fonte. 

A velocidade da luz é absoluta e 
independe do movimento da 
fonte. 

Relação espaço-tempo. 
Espaço e tempo são 
independentes e absolutos. 

Espaço e tempo são 
interdependentes e relativos e 
formam o espaço-tempo, que é 
absoluto. 

Transformação entre 
referenciais inerciais. 

É feita pela transformação de 
Galileu. 

É feita pela transformação de 
Lorentz. 

FONTE: Gazzinelli (2005). 

 

2.2 INVESTIGAÇÕES NO ENSINO DE CIÊNCIAS SOBRE O CONCEITO DE 

TEMPO 

 

Nos trabalhos de Martins (2004) e Martins e Pacca (2005), aspectos da 

construção do conceito de tempo por estudantes de ensino fundamental e médio são 

investigados a luz das noções de perfil epistemológico e obstáculos epistemológicos 

de Gaston Bachelard. Com base nesse referencial, o autor caracteriza previamente 

fundamentos de cada fase de desenvolvimento para o conceito de tempo, que são: 

 Realismo Ingênuo: Noção subjetiva e egocêntrica do tempo, relacionada 

com esforço físico ou distância (maior esforço ou maior distância, então, 

mais tempo). Tempo heterogêneo; 

 Empirismo:  Tempo homogêneo e mensurável. Entendido como medida e 

não relacionado ainda com outros conceitos; 

 Racionalismo Tradicional: Tempo integrado com os conceitos da 

Mecânica Clássica. Tempo absoluto; 

 Surracionalismo: Tempo relativo e interdependente com o espaço, 

considerando a teoria da relatividade, ou possui natureza probabilística, 

considerando a termodinâmica e a mecânica estatística. 

Na pesquisa de Martins (2004), com um total de 17 alunos, foram 

desenvolvidas uma série de atividades e de entrevistas iniciais, as quais 
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contribuíram com novas ideias e questionamentos para a elaboração de roteiros às 

entrevistas do estudo principal realizado com os mesmos alunos. 

Em suas considerações, o autor ressalta que esse processo “caminha no 

sentido de uma objetivação e de um racionalismo crescentes” (MARTINS, 2004, 

p.202). Seu trabalho aponta que o caráter heterogêneo, juntamente com atribuição a 

movimentos e eventos, torna-se mais homogêneo. A reversibilidade condiciona a 

objetivação que, por sua vez, permite a compreensão de fenômenos e medir o 

tempo. A aparente sobre-objetivação concebe o tempo como entidade absoluta e, a 

“relativização desse absoluto [...] deve ser o passo posterior desse processo” 

(MARTINS, 2004, p.202). Dessa forma, entende-se que a interpretação de um 

tempo relativo pode ser alcançada com a reflexão sobre o caráter absoluto do 

tempo. 

No trabalho de Karam, Cruz e Coimbra (2006), uma sequência de aulas (dez 

encontros de duas horas/aula cada) é realizada com alunos do Ensino Médio 

abordando conceitos de Relatividade Restrita logo após os alunos terem contato 

formal com ideias de cinemática. Tendo como aporte teórico a noção de perfil 

conceitual de Mortimer, o objetivo do trabalho foi proporcionar o desenvolvimento do 

perfil conceitual de tempo dos alunos por intermédio da organização de uma nova 

zona relacionada ao entendimento da relatividade do tempo, além do 

desenvolvimento das zonas já existentes. 

Tendo como paralelo a investigação de Martins e Pacca (2005, citado por 

KARAM; CRUZ; COIMBRA, 2006, p. 375), eles propuseram novas categorias de 

classificação para o conceito de tempo. São elas: 

 

TP - Tempo psicológico: noção da passagem do tempo dependente da 
situação e do sujeito. Realidade subjetiva. 
TC - Tempo cronológico: tempo quantificado em unidades que se repetem 
periodicamente; horas, minutos e segundos medidas pelo relógio 
(empirismo). Independente de sensações, realidade objetiva. 
TN - Tempo absoluto de Newton: o tempo flui homogênea e uniformemente 
de maneira independente do referencial e da matéria. A marcha inexorável 
do tempo. 
TQ - Tempo discreto: noção da passagem do tempo em quadros, 
pressupondo um instante como indivisível. 
TD - Tempo determinístico: noção de uma ordem pré-determinada e 
imutável, associada à concepção de destino. 
TI - Tempo e probabilidade: incerteza, particularmente quanto ao futuro. 
TR - Tempo relativístico: engloba o conhecimento da dependência da 
medida do tempo em função do estado de movimento do referencial. 
(KARAM; CRUZ; COIMBRA, 2006, p. 375) 
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Como resultado, foi percebida, assim como nas conclusões de Martins e 

Pacca (2005, citado por KARAM; CRUZ; COIMBRA, 2006, p. 375), uma disposição 

hierárquica das percepções do tempo. Observou-se que o caráter absoluto do tempo 

reforçado na abordagem da cinemática anteriormente tornou-se, para alguns alunos, 

um obstáculo na interpretação do tempo relativístico. Com relação aos efeitos de 

dilatação temporal, apesar da argumentação teórica e a referência a resultados 

experimentais que comprovam esse fenômeno, houve estudantes resistentes às 

ideias novas sobre o tempo. Ao final, constatam êxito para a estratégia utilizada, 

sendo pertinente e desejável a abordagem desse conteúdo no Ensino Médio. 

Tanto Martins (2004) quanto Karam, Cruz e Coimbra (2006) destacam a 

conveniência da escolha dos referenciais teóricos para compreensão, estruturação e 

análise dos aspectos do conceito de tempo dos alunos. 

 

2.3 OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS DE GASTON BACHELARD 

 

De acordo com Bachelard (2013, p. 17), intrinsecamente ao ato de conhecer, 

manifestam-se o que ele traz como “imperativo funcional, lentidões e conflitos”, os 

quais são responsáveis pela estagnação e também retrocesso do processo de 

compreensão de um conceito. Essas ideias que contribuem para a inércia desse 

processo são denominadas obstáculos epistemológicos. Embora a superação 

desses obstáculos não ocorra de maneira definitiva, ela promove o desenvolvimento 

do conhecimento científico. 

O primeiro obstáculo epistemológico apresentado é a experiência primeira. 

Ela se apresenta como a satisfação imediata para a curiosidade da experiência, sem 

crítica. A concordância plena com o fenômeno observado sem questionamentos. 

Dessa maneira, o conhecimento de um fenômeno não é tido pela compreensão de 

um conceito, mas apenas pela contemplação e efeitos de seu acontecimento. Em 

especial, no Ensino de Ciências, Bachelard (2013, p. 50) salienta que “experiências 

muito marcantes, cheias de imagens, são falsos centros de interesse”, sendo 

necessária a constante abordagem e tratamento abstratos dos eventos. 

A sedutora e prazerosa generalização de ideias e explicações caracteriza o 

segundo obstáculo, o conhecimento geral. Por vezes fenômenos são tratados 
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através de um conceito geral na crença de que ele é capaz de explicá-los 

satisfatoriamente. Entretanto, essa generalização apressada constitui um saber 

impreciso e, dessa forma, estagnando o desenvolvimento do conhecimento 

científico. 

De maneira similar a um conceito geral, muitas vezes se torna demasiado 

conferir a apenas uma imagem ou termo toda a interpretação e explicação acerca 

dos fenômenos. No obstáculo verbal a palavra ou imagem carrega consigo 

qualidades, atribuições e saberes os quais, por si só, bastam para explicar o 

fenômeno. Como exemplo principal, Bachelard cita a metáfora da esponja que, entre 

outros fenômenos apresentados para ela, foi utilizada no passado para explicar a 

umidade do ar, de modo que a água “penetraria na estrutura esponjosa” do ar 

(BACHELARD, 2013 p. 92). Bachelard também cita “a alavanca, o espelho, a 

peneira e a bomba” como imagens que contém características que são 

generalizadas para explicar fenômenos (2013, p. 99). 

Uma generalização de um pensamento filosófico, de maneira mais ampla, 

também se torna um obstáculo e também é uma característica do espírito pré-

científico. Os conhecimentos unitário e pragmático aparecem, então, como uma 

perspectiva geral de mundo, harmônico com princípios fundamentais de uma única 

natureza, sendo a diversidade de fenômenos variações dessa unidade. Assim, não 

são concebidas divergências da experiência, pois a natureza é correta e única. 

Juntamente com a unidade da natureza, o racionalismo pragmático teria como 

princípio buscar a verdade no que é útil, a utilidade de um fenômeno o explica, “um 

aspecto sem utilidade é um irracional” (BACHELARD, 2013, p. 115). 

O chamado obstáculo substancialista é caracterizado pela concentração de 

diversas qualidades e propriedades, às vezes opostas, conferidas em um objeto, em 

uma substância, assim como a correspondência de toda qualidade a uma 

substância. Esse aspecto do pensamento afasta-se, então, do espírito científico, 

uma vez que, de certa forma, materializa de maneira imprópria características e 

atributos da experiência. 

Associado ao substancialismo, no realismo os valores inconscientes 

atribuídos à substância transcendem da subjetividade para a objetividade, como no 

caso do ouro, o qual acreditava-se possuir virtudes que auxiliava em tratamentos 

médicos. Também se manifesta na posse daquilo que tem muito valor (avareza) 

unido em um pequeno objeto, como uma pedra preciosa, ou na valorização daquilo 
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que está no interior, no núcleo, naquilo que é necessário super camadas para se 

alcançar. Assim, com valorizações pessoais a respeito das substâncias difíceis de 

superar, a objetivação é ofuscada. 

No obstáculo animista a explicação se dá através de impressões de 

essência vital, de modo que os fenômenos da natureza sejam contidos em princípios 

gerais de crescimento e vida. “Vida é uma palavra mágica. É uma palavra 

valorizada. Qualquer outro princípio esmaece quando se pode invocar um princípio 

vital” (BACHELARD, 2013, p. 191). São exemplos, a atribuição ao reino dos vegetais 

partes do corpo humano que crescem de maneira insensível, como unhas, cabelos e 

pelos e, a matéria viva que rege a matéria morta, como o fluído elétrico. 

Até mesmo a subjetividade de desejos sexuais se tornam obstáculos ao 

conhecimento objetivo. Essas manifestações da libido são observadas nas 

distinções entre macho e fêmea para matéria inorgânica, na sexualização de formas 

e processos, nas diversas maneiras de se referir à mesma substância ou objeto e no 

tratamento da via eu-você, valorizando a subjetividade e não a objetividade (eu-

isso). 

No último obstáculo, o conhecimento quantitativo, as ideias qualitativas e 

imediatas não constituem conhecimentos científicos por incorporarem valores 

subjetivos. Entretanto, pensamentos quantitativos são impróprios na medida que 

nesses há um exagero por precisão. Deste modo, “pretender esgotar de uma só vez 

a determinação quantitativa é deixar escapar as relações do objeto” (BACHELARD, 

2013, p. 262). O objeto a ser medido não tem maior importância que o método 

utilizado para medir, sendo abusivo, assim, quando não se tem a reflexão apropriada 

à mensuração. Transcender o espírito filosófico para o espírito científico também 

envolve entender o que precisa ser considerado e aceitar desprezar o que é 

desprezível. 

Assim, o caminho para o espírito científico não é fácil. É árduo, pois se 

conduz na superação dos obstáculos epistemológicos, no afastamento de valores 

sensíveis e subjetivos construídos na vivência do cotidiano. A consciência do erro e 

sua reparação constituem uma etapa no progresso da objetivação do conhecimento. 

“A psicologia da atitude objetiva é a história de nossos erros pessoais” 

(BACHELARD, 2013, p. 293).  
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3 METODOLOGIA 

 

Considerando o aspecto particularmente abstrato e os vários significados 

atribuídos ao conceito de tempo (tanto objetivos quanto subjetivos) e, buscando 

investigar as concepções de alunos do Ensino Médio a respeito desse, optou-se 

pela realização de uma pesquisa qualitativa, uma vez que ela pondera um vínculo 

intrínseco e dinâmico entre o mundo concreto e os significados atribuídos pelo 

sujeito que não é possível quantificar (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20). 

Dessa maneira, como instrumento de coleta de dados, definiu-se por realizar 

e gravar em audio uma entrevista individual com estudantes do Ensino Médio, 

assim, seguindo um roteiro de perguntas conduzidas pelo pesquisador que 

abordariam o tema tempo. Deste modo, o roteiro das entrevistas foi elaborado 

buscando explorar: o contato formal com a grandeza física tempo e os significados 

atribuídos nesses estudos; aspectos sobre a natureza e passagem do tempo; 

interpretação de tempo pela Teoria da Relatividade e; o contato com as ideias de 

dilatação do tempo, contração do espaço e a Teoria da Relatividade de Einstein. As 

perguntas 2, 3, 4 e 5 da entrevista (apresentadas na sequência) tiveram como base 

as questôes 1, 2, 5 e 6 do roteiro do estudo central do trabalho de Martins (2006, p. 

126 e 127). O roteiro elaborado para conduzir as entrevistas continha as seguintes 

questões: 

1) Nos seus estudos na disciplina de física até hoje, em algum momento foi 

abordada a grandeza física tempo? O que o tempo 

representava/determinava nesses estudos? 

2) De acordo com os conceitos de tempo que você estudou, você acha que 

existe um tempo que passa independentemente para cada um? A 

passagem do tempo depende (varia) de pessoa para pessoa? 

3) Como podemos saber/perceber que o tempo está passando? 

4) Considerando sua resposta anterior e supondo que todos os relógios 

quebrassem, ainda haveria/existiria o tempo? Se todos os relógios 

quebrassem e não houvesse dias e noites, haveria tempo? (Existência do 

tempo na ausência dos fenômenos que fazem perceber o tempo) 

5) Se não existisse nenhum ser vivo na Terra, ainda existiria o tempo? 
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6) Se você estivesse viajando a uma velocidade muito grande em relação a 

uma outra pessoa parada (referencial em repouso), você acha que o 

tempo para você seria diferente do tempo para a pessoa parada? O 

tempo passaria diferente para você em relação a pessoa? O relógio da 

pessoa parada “correria” diferente do seu? 

7) Você já ouviu falar da / já estudou sobre dilatação do tempo? E sobre 

contração do espaço? E sobre a Teoria da Relatividade de Einstein? 

As entrevistas foram realizadas com alunos do Ensino Médio dos turnos da 

manhã e da noite em Dezembro de 2016 em uma escola pública da rede estadual 

em Curitiba, na qual o pesquisador foi professor naquele ano. Dessa maneira, os 

alunos entrevistados estavam terminando o ano letivo, sendo pertinente para análise 

das ideias ao final das séries/etapas. 

Foram realizadas entrevistas com um total de 27 estudantes e duraram em 

média 10 minutos. Desse total de alunos, 10 cursavam o primeiro ano do Ensino 

Médio, 5 no turno da manhã e 5 no turno da noite, 11 cursavam o segundo ano, 5 no 

turno da manhã e 6 no turno da noite, e 6 cursavam o terceiro ano no turno da noite 

(turmas de terceiro ano no turno da manhã eram previstas apenas no ano seguinte). 

Dos entrevistados, os alunos do primeiro ano tinham idades entre 15 e 25 anos, 

entre 16 e 21 anos os alunos do segundo ano e entre 16 e 18 anos os alunos do 

terceiro ano. 

Em seguida, as entrevistas foram transcritas e, posteriormente, realizadas as 

análises. Como referencial metodológico para a categorização de concepções dos 

alunos, foi empregada a Análise de Conteúdo de Laurence Bardin (2004), a qual é 

definida como 

 

... um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2004, p. 37). 

 

São, então, organizadas três etapas no desenvolvimento da Análise de 

Conteúdo, a pré-análise, a exploração do material e o tratamento e interpretação dos 

resultados (BARDIN, 2004 p. 89). A pré-análise tem por objetivo a organização e 

sistematização inicial da análise e dos procedimentos sucessivos. Essa etapa 

constituiu na revisão das entrevistas e na separação das expressões mais 



 
 

 

23 

relevantes nas falas dos alunos que caracterizassem suas interpretações a respeito 

do conceito de tempo em suas respostas, sendo realizada com leitura flutuante das 

transcrições e destaque dessas falas no texto. A exploração do material é 

caracterizada pelo desenvolvimento das operações de codificação dos materiais. O 

aprofundamento da exploração dos elementos das respostas e a categorização das 

concepções expressas pelos alunos constituíram esse momento, sendo 

organizadas, para cada questão, grupos de ideias e/ou termos semelhantes 

presentes nas diversas respostas dos estudantes. O último passo, o tratamento e 

interpretação dos resultados, é definido pela apreciação e avaliação dos resultados 

alcançados, podendo apresentar informações para outras análises. Nessa etapa 

foram, portanto, estruturadas tabelas e um gráfico e realizadas as apreciações e 

comparações dos dados, descrevendo e discutindo as respostas dos alunos, assim 

como a indentificação de possíveis evidências de obstáculos epistemológicos 

presentes nas falas dos estudantes para questão 6. 

Neste trabalho os alunos foram identificados por códigos de letras e 

números da seguinte maneira, iniciando com o número referente à série (1,2 ou 3), 

seguido da inicial do turno (“M” para manhã e “N” para noite) e por fim um número 

que o distingue dentro da série e do turno (Exemplo: Aluno 2N5, aluno da segunda 

série da noite, número 5). 
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4 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

As discussões e análises nas sessões seguintes serão, então, apresentadas 

questão a questão, sendo apresentadas juntas apenas as questões 4 e 5. 

Ao abordar cada questão, buscou-se inicialmente apresentar os dados 

gerais com relação a quantidade de estudantes para os tipos e/ou ideias de cada 

uma das respostas, assim como as quantidades dessas respostas para cada uma 

das séries. No decorrer das descrições, foram assim tratados os casos particulares 

de cada tipo de resposta, apresentando também exemplos com trechos das falas 

dos estudantes durante as entrevistas, bem como as reflexões e análises. 

 

4.1 QUESTÃO 1: O CONTATO FORMAL COM O ESTUDO DO TEMPO 

 

Com a primeira questão, buscou-se investigar o que os alunos já haviam 

estudado sobre o tempo, em especial na disciplina de Física como uma grandeza 

física. As ideias expressas referente ao estudo desse conceito e a quantidade de 

alunos que as manifestaram estão apresentadas na tabela seguinte (TABELA 1). 

Observa-se que a soma dos totais não corresponde ao total de alunos entrevistados, 

pois, na maioria dos casos, cada aluno expressou mais de uma ideia. 

 

TABELA 1 – QUESTÃO 1: IDEIAS ASSOCIADAS AO ESTUDO DO TEMPO 

Ideias Expressas 1ª Série 2ª Série 3ª Série Total 

Distância/Velocidade/Movimento 5 7 3 15 
Intervalo de tempo 5 6 3 14 
Cálculos/Operações Matemáticas 3 7 4 14 
Massa/Peso 2 1 0 3 
Ontológico 1 1 1 3 
Estações/Clima 2 0 0 2 
Som/Ondulatória 0 0 1 1 
Fuso horário 0 0 1 1 
Termodinâmica 0 0 1 1 

Não foi abordado 4 1 1 6 

FONTE: O autor (2016). 

 

Dos estudantes entrevistados, seis afirmaram não ter estudado esse 

conceito em algum momento na escola, em especial na disciplina de Física. Desses, 

a maioria expôs não lembrar de ter estudado sobre o tempo, e em um dos casos o 
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estudante afirmou não ter sido abordado esse conceito. Dois afirmaram ter mudado 

para a escola naquele ano e não lembraram ter estudado o conceito em nenhuma 

das duas instituições, e um justificou não ter tido a disciplina de Física na escola 

anterior pois cursava magistério. Mais da metade dos alunos que afirmaram não ter 

estudado esse conceito, cursavam a primeira série, momento em que 

frequentemente o tempo aparece no estudo dos princípios da mecânica newtoniana. 

Um aluno afirmou não lembrar de ter estudado em Física, entretanto, mencionou ter 

estudado nas disciplinas de Matemática (cálculos de conversão de unidades) e 

Geografia (fuso horário), então, sua resposta não contemplou a categoria “Não foi 

abordado”. Embora mecionaram não ter estudado esse conceito anteriormente, suas 

respostas para as próximas questões foram consideradas no estudo. 

Nota-se que grande parte dos outros 21 alunos mencionaram ideias 

relacionadas a conceitos de cinemática, intervalos de tempo e estudos que 

envolviam cálculos matemáticos. Foram frequentes a utilização de exemplos de 

perguntas, questões e problemas que envolviam esses conceitos. Observa-se 

também que as ideias referentes à cálculos matemáticos é a mais mencionada pelos 

estudantes das segunda e terceira séries. O trecho abaixo da entrevista com o aluno 

2M2 é um exemplo de resposta para essas categorias. 

 

Pesquisador: Para iniciar, eu gostaria de saber se na escola você estudou sobre a 

grandeza física tempo? 

A2M2:  Mais ou menos. 

Pesquisador: Mais ou menos? 

A2M2:  Sim. 

Pesquisador: Apareceu nas aulas, o tempo foi discutido? 

A2M2:  Sim. 

Pesquisador: E o que o tempo representava? O que era o tempo nessas aulas? 

A2M2:  Era... o tempo da queda, quando um objeto caía, assim. Daí você 

calculava o tempo do objeto quando caía no chão de uma determinada altura. Acho 

que foi só isso. 

Pesquisador: Então, era para calcular... 

A2M2:  O tempo de um objeto quando caía de uma altura. 

Pesquisador: Era só nessa situação? 

A2M2:  Sim. Que eu lembre, sim. 
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Pesquisador: Você não viu em algum outro tipo? Alguma outra maneira? 

A2M2:  Não. 

 

A passagem a seguir, da entrevista com o aluno 2N3, mostra também 

elementos de outras categorias. 

 

Pesquisador: Para iniciar nossa discussão, eu gostaria de saber se em algum 

momento nas aulas era discutida ou o professor abordada a grandeza física tempo? 

A2N3:  Grandeza física tempo? Acho que ele chegou a passar uma vez, mas 

faz muito tempo. É que eu escutei mais falar da grandeza física tempo na oitava 

série (nono ano). 

Pesquisador: Na oitava série? 

A2N3:  Foi, mas o básico. 

Pesquisador: E o que representava o tempo nessas discussões? 

A2N3:  Eu vou dar um exemplo, “para chegar em um tal lugar”, “para raciocinar 

o tempo que levaria com tal movimento”, ou “tal carga de peso num determinado 

carro”, essas coisas assim. 

Pesquisador: Mais alguma coisa? 

A2N3:  Esse era o que ficou marcado para mim. 

Pesquisador: Era feito, assim... o professor passava no quadro como? 

A2N3:  Ele costumava fazer desenhos e as fórmulas, era o que ele mais fazia, 

tentava dar exemplos mais. 

Pesquisador: Tinha tempo nas equações? 

A2N3:  Ele dava tempo de, tipo, cinco segundos, uma hora, por aí. 

Pesquisador: E algo mais esse tempo representava? Você está dizendo que ele era 

uma duração? 

A2N3:  Aham. 

Pesquisador: Ele representava alguma coisa além disso? 

A2N3:  Não, não que eu lembre. 

 

Nesse caso, em especial, além do intervalo de tempo para o movimento de 

queda e o cálculo, também foi mencionado o “peso”, possivelmente associado com 

problemas de quantidade de movimento ou de conservação de energia. Esse aluno 

expôs lembrar ter estudado o conceito de tempo na “oitava série” do Ensino 
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Fundamental, momento em que, provavelmente, estudou conteúdos introdutórios de 

cinemática na disciplina de Ciências. 

Em menor quantidade, apenas três alunos mencionaram as ideias de 

massa/peso explicitamente e apareceram nas falas de dois alunos da primeira série, 

possivelmente por terem tido contato mais recentemente com esses conceitos. As 

ideias associadas com estações do ano e clima apareceram apenas nas falas dos 

estudantes da primeira série como perguntas sobre “qual tipo de tempo” era 

abordado, podendo estar associada ainda a uma interpretação imediata de tempo 

cotidiana nessa etapa. 

A categoria ontológica foi presente em todas as séries e refere-se a ideias 

relacionadas com as características da natureza do tempo. A expressão “o tempo 

não para” dos alunos 2N6 e 3N6 nessa questão constituíram essa categoria 

juntamente com a seguinte fala do aluno 1N5: 

 

... o tempo, assim, ele sempre está em tudo. O tempo, para falar a verdade, 

ele sempre esteve em tudo. Por isso que está até hoje, assim, a Física fala 

“se o tempo surgiu”, “de onde surgiu o tempo?”, “então, o tempo sempre 

existiu”, que o tempo, ele é fundamental em tudo. Tudo... tudo precisa do 

tempo, parece... que tudo necessita do tempo. Uma das coisas essenciais 

(Aluno 1N5, 2016). 

 

Embora as ideias referentes a som/ondulatória, fuso horário e termodinâmica 

tenham sido mencionadas uma vez cada, elas apenas apareceram nas falas de três 

diferentes estudantes da terceira série, possivelmente por esses alunos terem tido 

maior contato com esses conceitos. Os conteúdos de som/ondulatória e 

termodinâmica em Física são comumente abordados na segunda série do Ensino 

Médio, entretanto, como dito, não houve menções dessas categorias por parte dos 

alunos dessa série. 

 

4.2 QUESTÃO 2: A PASSAGEM DO TEMPO VARIA DE PESSOA PARA PESSOA? 

 

Quando questionados se a passagem do tempo depende de uma pessoa 

para outra, houve divisão nas falas em um primeiro momento. Mas, como é visto no 
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gráfico abaixo (GRÁFICO 1), em geral, a maioria dos alunos respondeu que não, a 

passagem do tempo é a mesma para todas as pessoas. 

 

GRÁFICO 1 – QUESTÃO 2: A PASSAGEM DO TEMPO VARIA DE PESSOA PARA PESSOA? 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Pode-se observar também que a divisão entre as respostas apenas “sim” (o 

tempo passa diferente) e “não” (o tempo passa igual) foi maior entre as turmas de 

primeiro ano e terceiro ano, enquanto que o segundo ano teve maior divisão entre 

“não” e “sim e não”. As respostas que se enquadraram no “sim e não” serão 

discutidas mais adiante. 

Na discussão dessa pergunta buscou-se não questionar ou mencionar 

inicialmente o tempo que passa no relógio ou as horas, de maneira que se 

conduziram essas situações apenas nos casos em que o próprio aluno trouxe 

explicitamente essas ideias. Desse modo, muitas das respostas “sim” não 

necessariamente pressupunham um entendimento de que, efetivamente, a 

passagem das horas dependa de uma pessoa para outra. 

A grande parte das respostas afirmativas buscaram justificar suas posições 

em argumentos associados com a subjetividade, baseando-se em situações 

cotidianas. De acordo com essas respostas, atividades que ocupam a atenção e/ou 

que entretêm contribuem para que não percebamos a passagem do tempo, logo, se 

tem a percepção de que ele passou rapidamente. Atividades pouco motivadoras ou 

não se ocupar com alguma atividade são associadas com a passagem lenta do 
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tempo. A fala em seguida do aluno 1N1 é apresentada como exemplo dessas 

interpretações. 

 

Pesquisador:  Você acha que existe algum tempo que passa independentemente 

para cada um? 

A1N1:  Como assim? 

Pesquisador: Você acha que o tempo é diferente para você do que para mim? O 

tempo passa de maneira diferente? 

A1N1:  Às vezes. 

Pesquisador: Às vezes. Por que às vezes? 

A1N1:  Porque como o mundo, cada um vê de uma forma. Por exemplo, eu 

posso estar distraída com um filme, o meu tempo pode passar mais devagar ou mais 

rápido. Você pode estar trabalhando e vai passar mais devagar ou mais rápido, 

independente do que você estiver fazendo, se você estiver distraído ou não. 

Pesquisador: Então, a passagem do tempo nessa situação é diferente para cada 

um? 

A1N1:  É diferente para cada um. 

Pesquisador: Então, ele depende da pessoa? 

A1N1:  Uhum. De quanto ela se desliga. 

 

De maneira semelhante, o aluno 1N2 atribuiu a diferença da passagem do 

tempo a disposição de cada pessoa, pois “algumas pessoas tem mais pressa, outras 

são mais calmas”. Em especial, o estudante 1N3 justificou sua posição afirmativa 

nessa questão referindo-se a sua crença religiosa, como mostra o trecho a seguir de 

sua entrevista. 

 

Pesquisador: Você acha que existe um tempo que passa independentemente para 

cada pessoa? 

A1N3:  Existe. 

Pesquisador: Existe? 

A1N3:  Eu acho. 

Pesquisador: Por quê? Por que você acha isso? 

A1N3:  Não pela lógica, mas sim pela minha religião, no caso. Porque na 

minha religião o tempo, ele é... ele vai para todo mundo, não só para certas coisas. 
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Pesquisador: Mas o tempo passa... 

A1N3:  O tempo passa. 

Pesquisador: ... diferentemente para cada pessoa? 

A1N3:  Sim. Eu estou aqui, estou fazendo uma lição, e você está olhando para 

fora. O tempo vai passar mais rápido para mim do que [para] você, que está fazendo 

nada. 

Pesquisador: Então, o tempo vai depender de pessoa para pessoa? 

A1N3:  Isso. 

 

Dos 13 estudantes que responderam “Não”, seis (sendo quatro da segunda 

série) compreendiam o tempo como sendo o mesmo, igual, ou um só para todas as 

pessoas, mas explicitaram não saber justificar essas convicções. A fala do aluno 

1M1 exemplifica essas situações. 

 

Pesquisador: Você acha que existe algum tempo que passa independentemente 

para cada pessoa? 

A1M1:  Como assim? 

Pesquisador: A passagem do tempo dependeria ou varia de pessoa para pessoa? 

A1M1:  Eu acho que não. Eu acho que é a mesma coisa. 

Pesquisador: E por que você acha que é a mesma coisa? 

A1M1:  Não sei dizer, mas eu acho que é a mesma coisa, o mesmo tempo 

para todo mundo. 

Pesquisador: Não dependeria, então, de pessoa para pessoa? 

A1M1:  Não. Eu acho que não. 

 

Outros dois estudantes do primeiro ano tiveram as mesmas convicções, mas 

buscaram justificar de maneira objetiva suas respostas afirmando que, além da 

passagem das horas serem as mesmas, existimos no mesmo espaço. De maneira 

menos elaborada, o estudante 3N2 assegura, “é uma passagem do tempo, vai 

acontecer”, ou seja, a passagem do tempo acontece de maneira independete. Na 

fala do aluno 1M2 apresentada na sequência como exemplo, também pode-se notar 

aspectos que se aproximam de uma interpretação de tempo absoluto, pois o aluno 

sustenta que o tempo é o mesmo independentemente dos fenômenos e que as 

horas “fluem” de maneira uniforme para todas as pessoas. 
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Pesquisador: Você acha que existe um tempo que passa independentemente para 

cada um? 

A1M2:  Eu acho que sim. Porque agora está passando o tempo. Tipo, tem um 

tempo... Ele está se passando agora, ele passou a dois minutos atrás, a dois 

segundos. Então, acho que sim. 

Pesquisador: Ok. Mas, a passagem do tempo, ela varia de pessoa para pessoa? 

A1M2:  Eu acho que não. 

Pesquisador: Não? 

A1M2:  Porque a gente está no mesmo espaço-tempo. A gente está vivendo, 

querendo ou não, o mesmo tempo. Por mais que as coisas estejam acontecendo 

diferente, a gente vive o mesmo tempo. As mesmas horas. Ninguém adiciona 

segundos ou horas no dia. A gente vive o mesmo tempo. 24 Horas. 

 

Os outros quatro estudantes restantes que responderam “não” nessa 

questão (entre eles, dois da terceira série) buscaram explicar suas posições de 

maneiras subjetivas. Nessas respostas o tempo era o mesmo ou um só, pois as 

pessoas se desenvolvem ao mesmo tempo de maneira independente, ou porque 

passam pelas mesmas fases da vida, ou aprendem coisas no mesmo tempo. 

Cinco alunos não definiram uma posição totalmente afirmativa ou negativa 

para a pergunta, justificando com argumentos para as duas situações em que a 

passagem do tempo sim, é diferente e não, é igual para as pessoas (respostas “Sim 

e Não”). Em suas respostas, reconheceram que a passagem das horas é a mesma, 

ou que o tempo é igual para todas as pessoas, mas também relataram a experiência 

cotidiana de percepções ou sensações diferentes na passagem do tempo. Após 

mencionar a passagem das horas, o pesquisador questionou sobre elas e o aluno 

1N5 respondeu: 

 

As mesmas. Vão ser as mesmas, mas para a pessoa, só a percepção com 
que ela vai passar aquelas horas que talvez vai ser diferente. Tem pessoa 
que fala “passou muito rápido”, mas tem pessoa que fala “mas esse tempo 
demorou para passar para mim hoje, hein!? Pelo amor de Deus!”. Daí tem 
aquela coisa relativa de uma pessoa para outra. Só que isso vai [depender] 
do que ela está sentindo. E com o que ela está sentindo, ela vai ter uma 
percepção do tempo, que talvez seja isso (Aluno 1N5, 2016). 
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4.3 QUESTÃO 3: FENÔMENOS ASSOCIADOS À PASSAGEM DO TEMPO 

 

As ideias expressas como forma de observação da passagem do tempo 

foram agrupadas e referidas na tabela seguinte (TABELA 3), mostrando também a 

quantidade de alunos por série que mencionaram as ideias. 

 

TABELA 2 – QUESTÃO 3: FENÔMENOS ASSOCIADOS COM A PASSAGEM DO TEMPO 

Ideias expressas 1ª Série 2ª Série 3ª Série Total 

Mudança do dia para a noite 3 8 2 13 

Relógio/Horas 6 4 1 11 

Mudança das coisas em geral 3 3 1 7 

Envelhecimento das pessoas/fisionomia 2 2 2 6 

Movimento do Sol no céu durante o dia 1 4 1 6 

Mudança de pensamento 3 1 2 6 

Mudança climática/estações/temperatura 1 4 0 5 

Lembranças 2 0 2 4 

Mudanças no ambiente 1 2 0 3 

Ocupação/realização de alguma atividade 0 2 1 3 

Mudança de fase/etapa da vida 2 0 1 3 

Movimento 1 0 1 2 

Crescer (indefinido) 0 2 0 2 

Mudança de humor 1 0 0 1 

A existência das coisas em geral 1 0 0 1 

Intuição 0 0 1 1 

FONTE: O autor (2016). 

 

Entre todos os estudantes, a ideia mais mencionada foi a de mudança do dia 

para a noite com 13 alunos. Porém, comparando os dados entre as séries, nota-se 

que oito dos alunos do segundo ano expressaram essa ideia, representando 

aproximadamente 61,5% dos estudantes que citaram a mudança do dia para a noite. 

No primeiro ano, a observação da passagem das horas no relógio foi mais 

mencionada (segunda mais citada entre todos os estudantes), representando 54,5% 

dos alunos nessa categoria. Não houve mais que dois alunos mencionando os 

mesmos conceitos entre os estudantes da terceira série, de modo que dois alunos 

referiram-se à mudança do dia para a noite e somente um à passagem das horas no 

relógio (as duas ideias mais expressas no geral). 

Sete alunos mencionaram explicitamente a ideia de mudança das coisas de 

maneira geral, não diferindo âmbito concreto e/ou subjetivo, sendo referida entre 

estudantes das três séries e a terceira ideia mais citada entre todos os estudantes. 

No caso do aluno 1M4 “a evolução das coisas [...] que vai indo, da tecnologia, essas 
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coisas” é um exemplo dessa categoria, de forma que a mudança é colocada de 

maneira ampla e apresenta um conceito abrangente como exemplo. 

Diferenciada em outra categoria, seis alunos especificaram a mudança de 

pensamento, que corresponde às mudanças de princípios, valores e atitudes do 

indivíduo ao longo do tempo. Essa ideia também foi citada nas três séries, com 

maior número de alunos do primeiro ano. Como exemplo, na fala do aluno 1N4, 

“quando a gente vai amadurecendo as ideias, [...] vai perdendo a inocência, [...] vai 

entendendo outras coisas” é uma forma de perceber o tempo passar. Nesse caso, 

percebe-se que o tempo passou com a mudança de interpretação e compreendendo 

algo novo, ocasionando a modificação de valores e atitudes. 

Seis estudantes mencionaram também o envelhecimento e o movimento do 

Sol no céu. No primeiro caso, dois alunos de cada série expressaram essa ideia. No 

caso do movimento do Sol, quatro dos seis alunos eram da segunda série e apenas 

um da primeira e um da terceira série. 

Mudanças relacionadas com as estações, climáticas e de temperatura são 

fortemente relacionados às experiências de senso comum e foram mais citadas 

pelos alunos da segunda série. Nenhum aluno do terceiro ano mencionou essa 

ideia. 

A percepção da passagem do tempo através da comparação da vivência 

ocorrida no passado com a experiência no presente foi referenciada por quatro 

estudantes e categorizadas como lembranças. Três alunos também citaram 

perceber o tempo passar através de objetivos alcançados e da mudança de 

momentos ao longo da vida. Essa categoria poderia ser agrupada juntamente com a 

ideia de lembrança visto que as duas relacionam estados diferentes na vida dos 

indivíduos (na lembrança, o passado diferente do presente e, na mudança de etapas 

da vida, a diferença de um momento para o outro na vida). Entretanto, optou-se por 

mantê-las separadas tendo em vista a ênfase como alguns alunos se referiam ao 

passado e outros ao mencionarem as mudanças. 

No caso do aluno 1M5, a ideia de lembrança foi explícita com a fala 

“lembranças, tipo foto, essas coisas, ‘como esse tempo passou’”. Outro exemplo 

dessa categoria foi presente na fala do estudante 3N1 quando disse “eu tenho um 

filho, eu lembro de dois anos atrás como se fosse ontem”, tendo, além do 

envelhecimento da criança (explícito em outra fala), a percepção da vivência do 

passado como uma experiência recente. Como exemplos de mudanças de etapas 
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na vida, citam-se a fala do aluno 1M1 quando menciona “passando de ano na 

escola”, e também o trecho seguinte da fala do aluno 3N2. 

 

Eu vejo por mim, eu acabei reprovando ano passado por falta porque minha 
mãe faleceu, mas passei na Federal e tudo mais. Então, eu vejo meus 
amigos a frente do tempo do que era para ser meu determinado tempo. Mas 
não quer dizer que ele não vai chegar, só que eu teria atrasado, se a gente 
pode classificar, eu estaria atrasado no tempo (Aluno 3N2, 2016). 

  

Nesse caso, o estudante nota a passagem do tempo exemplificando que, a 

fase “passar de ano” foi “atrasada” comparando-se com outros colegas e, prevê uma 

nova etapa após o Ensino Médio quando menciona “passei na Federal". 

A realização de atividades demoradas do cotidiano que ocupam a atenção, 

que exigem concentração ou que entretêm foram mencionadas por dois alunos da 

segunda série e um aluno da terceira como maneira em que eles percebem o tempo 

passar. Para o estudante 2M2, “quando... você está fazendo alguma coisa... [...] um 

trabalho, não sei. Aí você demora muito no trabalho [e] você vê que o tempo passou. 

Se você demora muito ou não”. A seguinte fala do estudante 3N4 também 

exemplifica essa categoria. 

 

Quando eu gosto daquilo, quando eu me identifico naquilo, quando eu estou 
fazendo aquilo eu gosto e pode passar horas que… parece minutos. [...] 
Quando eu estou assistindo [...] um filme, aí se aquele filme for legal, acaba 
o filme parece que foi dois minutos e o filme é duas horas (Aluno 3N4, 
2016). 

 

Três estudantes fizeram referências às mudanças associadas ao ambiente, 

sendo exemplos o crescimento de uma árvore (alunos 2N5 e 2M4) e um local antes 

ocupado por árvores as quais foram derrubadas e não existem mais lá (aluno 1N2). 

Expresso por um aluno da primeira série e por outro da terceira, o 

movimento também nos faz perceber a passagem do tempo. Para o estudante 1N5, 

“tudo sempre esteve em movimento. E, se tudo esteve sempre em movimento é 

porque tem um tempo”, de forma que já se menciona a existência do tempo por 

perceber o movimento de maneira geral. No caso do aluno 3N2, a ideia de 

movimento foi expressa na exemplificação da resolução de uma questão de Física, 

quando ele busca “imaginar o que está acontecendo” e representa mentalmente que 

um objeto “‘deslocou daqui até aqui’, ‘então outro objeto daqui até aqui num certo, 

determinado tempo [...], em certa velocidade’”. 
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Trechos das falas de dois alunos do segundo ano caracterizaram a categoria 

crescer (indefinido), pois mencionaram perceber a passagem do tempo através do 

crescimento deles mesmos de maneira indistinta, não especificando uma mudança 

efetiva ou subjetiva, ou até mesmo as duas. O aluno 2M1, no decorrer da discussão, 

afirmou que “sempre você vai perceber que o tempo está passando... no decorrer 

que você vai crescendo, [...] na vida”. Nesse caso, além de negar a possibilidade de 

não perceber o tempo passar, a ideia de “crescer” é colocada de maneira ampla e 

indefinida, com a expressão “na vida” evidenciando sua abrangência. Similarmente, 

o aluno 2N5 responde para essa questão: “o exemplo de mim mesmo. Se eu olhar 

para mim eu estou vendo cada dia que o tempo está mudando”, de maneira que 

uma avaliação de si mesmo – a qual não foi explícita – o faz saber que o tempo 

muda, o tempo passa. 

A mudança de humor foi mencionada de maneira explícita apenas uma vez 

por um aluno da primeira série. Da mesma forma, somente um estudante também da 

primeira série manifestou a existência das coisas como percepção de que o tempo 

está passando. Nesse caso, de acordo com o aluno 1N5, “a própria existência [...] 

das coisas animadas, inanimadas, a percepção das coisas” é algo que nos faz 

perceber que o tempo está passando. A intuição foi mencionada apenas uma vez 

por um estudante do terceiro ano como forma de saber que o tempo esta passando. 

Em sua fala, o aluno 3N5 expõe que à noite “a gente tem meio que uma percepção 

sobre o tempo, eu estou parado ali, mas eu já pensei tanta coisa que eu falo ‘passou 

esse tanto de tempo’, daí eu vou ver, tem meio que mais ou menos”, de forma que 

uma “quantidade de pensamento” corresponde à uma “quantidade de tempo” 

decorrido. 

A multiplicidade de ideias expressas foi maior entre os estudantes da 

primeira série em comparação às outras. Embora tivessem quase o dobro de alunos, 

a diversidade de ideias expostas pelos alunos da segunda série foi menor em 

relação aos alunos da terceira série. 
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4.4 QUESTÕES 4 E 5: SOBRE A EXISTÊNCIA DO TEMPO 

 

A existência do tempo foi abordada tendo em vista a percepção da 

passagem do tempo (se o tempo não fosse percebido, ele existiria?), na questão 4, 

e a dependência do tempo com a vida (se não existisse vida, o tempo existiria?), na 

questão 5. A tabela seguinte (TABELA 4) apresenta a quantidade de alunos que 

responderam “sim, o tempo existiria” e “não, o tempo não existiria” para essas duas 

questões. 

 

TABELA 3 – QUESTÕES 4 E 5: SOBRE A EXISTÊNCIA DO TEMPO 

 Questão 4 Questão 5 
 Sim Não Sim Não 

1ª Série 6 4 7 3 
2ª Série 10 1 8 3 
3ª Série 5 1 4 2 

Total 21 6 19 8 

FONTE: O autor (2017). 

 

Nas duas questões, a maioria dos estudantes nas três séries (com uma 

menor diferença entre os alunos do primeiro ano) afirmaram que “sim”, o tempo 

existiria. Entretanto, houve casos em que a resposta afirmativa na questão 4 não se 

manteve na questão 5, assim como, tiveram respostas negativas de alunos na 

questão 4 que foram afirmativas na questão 5. Dentre os 21 alunos que 

responderam “sim” na pergunta 4, 17 também responderam “sim” na questão 

seguinte e quatro responderam “não”. Dos 6 alunos que responderam “não” para a 

questão 4, quatro também tiveram uma resposta negativa para a existência do 

tempo na ausência de vida e apenas dois responderam ”sim”. 

Na questão 4, em grande parte das respostas afirmativas os estudantes 

buscaram justificar a existência do tempo, na ausência de fenômenos que nos fazem 

perceber a passagem do tempo, recorrendo a outros fenômenos e até mesmo, os 

próprios citados na questão 3. Um exemplo dessa situação é elucidada no trecho 

abaixo da entrevista com o aluno 2M3 ao responder essa pergunta. 

 

Pesquisador: Se você não tivesse essas situações, esses fenômenos para perceber 

o tempo passar, você acha que o tempo ainda existiria? 

A2M3:  Aham. Acho que sim. 
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Pesquisador: Mesmo se você não tivesse o Sol, se você não conseguisse observar o 

Sol, o céu, você acha que o tempo continuaria passando? 

A2M3:  Sim. 

Pesquisador: Por que você acha que ele continuaria passando? 

A2M3:  Porque dá para perceber que a gente vai envelhecendo. Eu acho, sei 

lá. 

Pesquisador: E numa situação em que você, por exemplo, não tivesse a percepção 

de estar envelhecendo, você ainda acha que haveria tempo? Ainda existiria? 

A2M3:  Acho que sim. Só não sei te explicar por que, mas acho que sim. 

Pesquisador: O que te faz pensar que ele continuaria existindo? 

A2M3:  Porque eu iria ver uma flor desde o nascimento até ela morrer e dá 

para observar a natureza, essas coisas. 

 

O mesmo ocorreu – com menor frequência – em algumas respostas à 

questão 5, quando justificaram a existência do tempo na ausência de vida 

remetendo-se a outros fenômenos, como no caso do aluno 1M1 mostrado a seguir. 

 

Pesquisador: Se, por exemplo, não existisse nenhum ser vivo na Terra. Você acha 

que o tempo ainda assim existiria? 

A1M1:  Eu acho que sim. As condições climáticas ainda existiriam. 

Pesquisador: Ainda existiriam? 

A1M1:  Alguma ainda existira. Poderia não ter tanta variação, mas ainda 

existiria alguma. Sei lá... só a noite. 

Pesquisador: Então você ainda acha que o tempo existiria mesmo se não tivesse 

vida? 

A1M1:  Sim. Eu acho que sim. 

 

Entre os fenômenos mencionados para justificar a existência do tempo na 

questão 4, foram citados: a passagem do dia e da noite; o movimento dos seres e 

objetos; o ciclo da vida / tempo de vida (nascer, crescer e morrer); o envelhecimento; 

o crescimento de uma árvore e de uma flor. Já na questão 5, foram citados: as 

mudanças climáticas; a passagem do dia e da noite; o movimento; a mudança das 

coisas em geral. A presença dessas justificativas com fenômenos recorrentes foi 

mais frequente nas respostas dos alunos do segundo ano para a questão 4. Entre os 
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alunos do terceiro ano, não houve justificativas com recorrência a outros fenômenos 

para a questão 5 e um estudante explicitou não saber outro fenômeno para perceber 

o tempo que justificasse sua existência na questão 4. 

Ainda se tratando das respostas afirmativas para essas duas perguntas, 

vários alunos nas três séries também consideraram que o tempo continuaria 

existindo justificando que ele não seria percebido e/ou apenas não teríamos o 

conhecimento de sua existência. Esse pode ser um aspecto que se aproxima de 

uma concepção de tempo absoluto, uma vez que se compreende o tempo como 

entidade independente da vida e dos fenômenos naturais. O trecho seguinte da 

entrevista com o aluno 2N3 mostra essa situação para a questão 4. 

 

Pesquisador: Considerando essas formas que você vê o tempo passar, você acha 

que sem percebê-las o tempo ainda existiria? 

A2N3:  Eu acho que existira, mas a gente não saberia, se não tivesse para 

mim, pelo menos. 

Pesquisador: Se não tivesse, por exemplo, o relógio, se não tivesse o Sol passando, 

o tempo ainda existiria? 

A2N3:  Existiria, mas eu não iria saber que ele existiria. É como se existisse 

alguma coisa agora e ninguém soubesse ainda, mas ela existe, tipo isso. 

 

Entretanto, para a questão 5 a resposta não é a mesma. 

 

Pesquisador: Se não existisse os seres vivos na Terra. Você ainda acha que o tempo 

existiria? 

A2N3:  Acho que não. 

Pesquisador: Não? 

A2N3:  Não. Para mim, não. Porque se não existisse seres vivos ou qualquer 

outra coisa, não existiria tempo. Eu acredito que não. Não faria sentido existir. 

Pesquisador: Então o tempo, a existência do tempo, dependeria de existir os seres 

vivos? 

A2N3:  Uhum (sim). 

 

Dessa maneira, o tempo parece não apenas ter dependência com a 

existência de vida, mas também com a importância de sua existência. Nesse caso, a 
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vida parece ser necessária por dar motivo para a existência do tempo. Os seres 

vivos, como expresso pelo aluno 1N1, “sentem” o tempo. Essa reflexão sobre o 

tempo não ter importância sem a vida foi exposta também em respostas afirmativas 

para essa pergunta, como pode ser observado no trecho seguinte da conversa com 

o estudante 1M2. 

 

Pesquisador: Se não tivesse nenhum tipo de vida na Terra. Você acha que o tempo 

ainda assim existiria? 

A1M2:  Nenhuma forma de vida, tipo planta? 

Pesquisador: Não. 

A1M2:  Nada? 

Pesquisador: Nenhum tipo de vida. 

A1M2:  Nossa... agora... é... porque, querendo ou não, o tempo passa com a 

gente. A gente está fazendo as coisas, o tempo vai passando. Mas eu acho que se... 

não iria ter importância o tempo se não tivesse nenhuma forma de vida na Terra. 

Não teria o por quê o tempo passar, sendo que não tem nada. 

Pesquisador: Mas, assim... A importância do tempo, okay. Mas você acha que ele 

ainda assim existiria, ou não? 

A1M2:  Eu acho que sim. 

Pesquisador: Existiria? O tempo, então, passaria, mas você acha que... 

A1M2:  Mas ninguém iria observar. Ninguém estaria vendo. Mas o tempo não 

para. Ele iria continuar. 

Pesquisador: Então, o tempo existir não depende de alguém percebê-lo? 

A1M2:  Não. Porque o tempo... ele... é que, na verdade, uma pessoa 

descobriu... vamos dizer assim... mas eu acho que, a gente olhando para o tempo 

ou não, ele vai continuar existindo, ele vai continuar passando. Só a gente que não 

vai ter essa perspectiva de que ele passou. 

 

Nota-se nesse caso que o tempo parece inicialmente ser vinculado com as 

atividades realizadas pelos seres vivos, e por isso teria importância e/ou motivo para 

existir. Contudo, justifica a resposta afirmativa para a existência do tempo como algo 

independente, que “não para”, manifestando, como discutido a pouco, uma possível 

interpretação de tempo absoluto. 
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As ideias expressas que se aproximaram de um tempo absoluto nas 

questões 4 e 5 foram, de modo geral, referentes à característica de independência 

do tempo em relação ao observador e o objeto ou fenômeno observado. Além dos 

casos dos alunos 2N3 e 1M2 citados anteriormente, outros estudantes manifestaram 

essa concepção com falas como: “[o tempo] existiria mesmo sem tudo” (aluno 1N5); 

“existiria o tempo, sim, independente das atividades ou dos fatores” (aluno 2M6); “o 

tempo vai continuar independente do que vai acontecer ou não” (aluno 2N4). Em 

especial, na questão 5, dois estudantes, um do primeiro e outro do terceiro ano, 

justificaram a existência do tempo independente da vida utilizando como exemplo a 

passagem do tempo durante a evolução do universo e da Terra antes dos seres 

vivos. 

Embora a medida do tempo não tenha sido abordada diretamente nos 

enunciados dessas questões, houve casos em que ela foi citada pelos alunos. Ela 

foi relacionada de maneira que, sem perceber o tempo, sua medida seria impossível 

ou diferente e, sem a vida, simplesmente o tempo não seria medido. Essa 

perspectiva pode revelar a importância atribuída pelos alunos à medida do tempo na 

reflexão da natureza desse conceito. 

As atividades cotidianas não apareceram apenas na percepção de uma 

passagem de tempo diferente ou não de uma pessoa para outra, mas também como 

um argumento para a própria existência do tempo. A fala do aluno 1N1 a seguir 

exemplifica essa situação que apareceu em poucas entrevistas na questão 4. 

 

Pesquisador: Considere essa mudança do dia para a noite que você falou, ou as 

horas do relógio que você também comentou. Você ainda acha que o tempo existiria 

se você não pecebesse esse fenômeno ou não existisse os relógios? 

A1N1:  De alguma forma iria existir. 

Pesquisador: Existiria? 

A1N1:  Existiria. 

Pesquisador: Por quê? 

A1N1:  Porque... hoje em dia... um exemplo de hoje em dia. A gente tem que 

fazer um monte de coisas no dia a dia. Uma hora para cada um. Cada coisa tem um 

tempo para fazer. Então, existiria tempo. 
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Dessa forma, havendo a realização de cada e qualquer atividade, é razão 

para o tempo existir. Em uma perspectiva semelhante, o aluno 2M2 pressupôs que 

ainda haveriam questionamentos sobre períodos de tempo, exemplificando com as 

perguntas: “Quanto tempo fiquei aqui?”; “[Em] quanto tempo eu fiz isso?”. Essas 

ideias buscam justificar a existência do tempo nas experiências e indagações de 

senso comum sobre a passagem do tempo. Isso pode ter acontecido devido a 

hipótese (não perceber o tempo) ter sido concebida de maneira limitada. No entanto, 

em uma das entrevistas o estudante foi mais resistente em relação a essa hipótese. 

Como mostrado no diálogo com o aluno 2M1 na sequência, além da suposição não 

ter sido considerada, a mudança das coisas é citada como fenômeno para a 

percepção da passagem do tempo. 

 

Pesquisador: Você acha que o tempo ainda existiria se não percebesse esses 

fenômenos que você falou? O tempo continuaria passando? 

A2M1:  Acho que sim. 

Pesquisador: É? 

A2M1:  Uhum (sim). 

Pesquisador: Por quê? 

A2M1:  Por causa que... é como se eu não percebesse, você quer dizer? 

Pesquisador: Isso. Você ainda acha que existiria tempo mesmo se você não 

percebesse que ele está passando? 

A2M1:  Eu acho que sim, professor. Porque eu acho que não tem como... eu 

acho que não tem como você não perceber que o tempo está passando. 

Pesquisador: Então, supondo uma situação um pouco diferente. Se não tivesse 

nenhum ser vivo na Terra, por exemplo. Você acha que ainda existiria tempo? 

A2M1:  Sim. 

Pesquisador: Existiria? 

A2M1:  Sim. 

Pesquisador: Por que você acha que existiria? 

A2M1:  Porque eu acho que não tem como não existir o tempo. E eu acho 

difícil você não perceber que o tempo está passando, porque sempre vai... alguma 

coisa vai mudar e você vai perceber. 
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Nas discussões da questão 5, apenas um aluno do segundo ano explicitou 

não saber justificar sua resposta afirmativa e outro do terceiro ano não justificou. 

Nas três séries, em respostas negativas na questão 4, houve situações em 

que a existência do tempo teria relação de dependência com ele ser percebido. No 

entanto, em algumas dessas respostas essa relação foi estabelecida no âmbito do 

sujeito e não de maneira geral. Deste modo, se o indivíduo não tem consciência do 

tempo, logo, o tempo não existe para o indivíduo, desconsiderando o mundo 

externo. É o caso da resposta do estudante 1M3 apresentado abaixo. 

 

Pesquisador: Você acha que não tendo essa percepção da mudança... se não 

tivesse essa percepção da mudança que você falou, mesmo assim o tempo 

existiria? Ou não? 

A1M3:  Aí depende. 

Pesquisador: Depende? Depende por quê? 

A1M3:  Depende de cada um saber. No meu caso, eu acho que eu não 

perceberia... que o tempo existiria ou que existiria o tempo. 

Pesquisador: Mas você perceber o tempo, okay. Mas se você não percebesse, você 

acha que ele existiria? Mesmo se você não percebesse? 

A1M3:  Eu acho que não. 

Pesquisador: Não existiria o tempo, daí? 

A1M3:  Se eu não percebesse, pra mim não existiria. 

 

Já na questão 5, houve casos no segundo e no terceiro ano em que essa 

ideia foi associada com a vida, sendo a vida necessária para perceber o tempo e, 

por ser percebido, ele existe. 

Nas falas de poucos alunos da primeira série, e na de um aluno da terceira, 

a não percepção do tempo teria como consequência a não evolução das coisas, um 

contínuo imutável, e assim, o tempo não existiria. O trecho seguinte da entrevista 

com o aluno 1M4 para a resposta da questão 4 exemplifica essa ideia: “eu acho que 

seria mesma coisa, sempre. Sempre. Seria, sei lá... sempre claro, seria todo mundo 

igual, mesma hora, sempre. Mesmo tempo, sempre.”. Ou, no caso do aluno 3N4 na 

pergunta 5, sem a vida “não tinha motivo para existir o tempo, porque iria estar tudo 

parado”, isto é, a vida proporciona o movimento das coisas e, dessa forma, traz 
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relevância para a existência do tempo. Semelhantemente, o aluno 1N2 entende que 

não há tempo sem vida, pois o tempo seria uma criação do homem. 

Observou-se em algumas situações que, o tempo existir dependente ou não 

dele ser percebido, não possui relação com a existência ou não de vida para haver 

tempo. São casos em que as respostas concluem não haver tempo sem que ele 

fosse percebido, mas ele existiria sem que houvesse vida para percebê-lo. As 

respostas do aluno 3N1 para essas questões são apresentadas a seguir e mostram 

um exemplo dessa situação. 

 

Pesquisador: Considerando essas possibilidades que você falou sobre a passagem 

do tempo, supondo que você não percebesse a mudança, ou que você não 

percebesse alguém crescendo, você acha que o tempo passaria? 

A3N1:  Não acho. 

Pesquisador: Acha que não passaria? 

A3N1:  Acho que não passaria. Sem perceber, acho que não passaria. 

Pesquisador: E você acha que o tempo existiria? 

A3N1:  Pensando dessa forma, é difícil pensar quando se o tempo existiria. 

Pesquisador: Você acha que, colocando naquilo que você respondeu, a existência do 

tempo vai depender de alguém perceber? 

A3N1:  Sim. 

Pesquisador: Sim? 

A3N1:  Sim. 

Pesquisador: E por que você acha isso? 

A3N1:  Porque sem percebermos, eu não acho que existiria o tempo, não faria 

sentido o tempo. 

Pesquisador: E, por exemplo, naqueles fenômenos que você disse lá nas equações 

de Física, aquele tempo existiria? Ele passaria se a gente não percebesse? 

A3N1:  Ele não existi[ria]... Não, não perceberíamos. Não existiria para a 

gente. Não existiria. 

Pesquisador: E agora uma situação mais extrema, se não existisse nenhum ser vivo, 

então, na Terra, se não existisse ninguém. Você acha ainda que o tempo existiria, 

ou não existiria? 

A3N1:  Existiria, sim. 

Pesquisador: Existiria? 
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A3N1:  Existiria. 

Pesquisador: Por quê? Como você pensa sobre isso? 

A3N1:  Agora, posso citar um pouco da Bíblia? Eu acredito nisso por ser crente 

mesmo, porque eu escutei muitas histórias e isso me fez pensar que existiria, sim, 

como existiu, como dizem que existiu. 

Pesquisador: Independente de existir alguém vivo ou existir alguma forma de vida, 

você acha que o tempo existiria? 

A3N1:  Sim. 

 

Neste caso, em especial, para o estudante, na questão 4, é essencial que 

alguém perceba o tempo, pois, desse modo, o próprio tempo teria motivo para sua 

existência. Contudo, justifica que o tempo existiria sem a vida com base na doutrina 

religiosa. A crença na doutrina religiosa também foi mencionada pelo aluno 1N3 

como razão para a não existência do tempo nessas duas questões. 

 

4.5 QUESTÃO 6: OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS AO TEMPO 

RELATIVÍSTICO 

 

Com a questão 6 buscou-se apresentar uma situação que pudesse sugerir 

uma interpretação relativística a respeito do tempo e, diante disso, investigar as 

concepções dos estudantes com relação a esse conceito. Sabendo que nem todos 

os estudantes entrevistado teriam estudado na escola os conceitos físicos da Teoria 

da Relatividade, as ideias analisadas e apresentadas a seguir procuraram mostrar 

possíveis obstáculos epistemológicos a serem enfrentados em uma eventual 

abordagem dessa teoria no âmbito da Física. 

Inicialmente, o contexto da situação (uma pessoa que se move com 

velocidade muito grande / extremamente alta e outra pessoa parada) foi enunciado 

aos estudantes  e questionado se nela haveria diferença na passagem do tempo 

para duas pessoas. Depois de uma primeira resposta, o pesquisador acrescentou 

dois possíveis relógios no mesmo caso (um relógio com a pessoa que se move e 

outro com a pessoa parada) e, dessa maneira, questionou se eles (os relógios) 
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“andariam”, “correriam” ou passariam as horas de maneira diferente quando 

comparados, obtendo novas respostas. 

No primeiro momento, antes de serem mencionados os relógios, 10 dos 

estudantes entrevistados expressaram entender que sim, o tempo seria diferente 

para as duas pessoas na situação apresentada. Entre eles, seis eram da segunda 

série, três da primeira e apenas um da terceira. Questionados novamente, agora 

sobre as horas nos relógios, desses 10 alunos que responderam “sim” inicialmente, 

seis responderam “não” nesse momento, sendo dois da primeira série, três da 

segunda e um da terceira. 

As justificativas das respostas desses seis estudantes para  a questão 6, de 

modo geral, buscaram expressar que a passagem do tempo seria percebida de 

maneira diferente entre as duas pessoas devido o fator velocidade ou movimento de 

uma delas, mas que a passagem das horas observadas nos relógios não seria 

diferente por causa desse fator. Ao menos quatro deles mencionaram que a 

percepção do tempo seria diferente e, também estabelecido por alguns, que o tempo 

passaria mais rápido quando em alta velocidade ou em movimento e mais devagar 

para quem estivesse parado. Como exemplo, abaixo é apresentado um trecho da 

entrevista com o estudante 1N4. 

 

Pesquisador: Mudando um pouco o contexto. Suponha que você estivesse viajando 

a uma velocidade muito grande em relação a uma outra pessoa parada, você acha 

que o tempo para você seria diferente do tempo da pessoa? 

A1N4:  Eu acho que sim. 

Pesquisador: Você acha que sim? 

A1N4:  Eu acho que seria. 

Pesquisador: Como diferente? 

A1N4:  Porque [eu] iria estar correndo e a pessoa iria estar parada. Para ela o 

tempo iria ser diferente porque... por ela estar parada, iria passar de uma forma mais 

devagar o tempo. E como eu iria estar correndo, não tenho tempo para parar para 

perceber o que está acontecendo ao meu redor, o tempo para mim iria estar 

passando mais depressa. 
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Pesquisador: Supondo então, que... na mesma situação, vocês dois tivessem um 

relógio. Você acha que o ponteiro do teu relógio iria andar diferente do ponteiro do 

outro? 

A1N4:  Não. Daí, não. 

Pesquisador: Não? Então, o tempo ali no relógio... 

A1N4:  No relógio, iria ser o mesmo, mas na cabeça iria ser diferente. A 

percepção da pessoa. 

 

Nota-se nesse caso que, “estar correndo” é relacionado com “estar 

concentrado” em uma atividade, logo, a mudança que possivelmente ocorre em volta 

não é percebida e, por isso, se teria uma percepção de que o tempo passaria mais 

rapidamente. 

Concebido na experiência do cotidiano, esse tempo que passa mais 

rapidamente ou mais lentamente na percepção do sujeito devido o movimento ou a 

alta velocidade, mas que não se verifica diferença nos relógios, é generalizado para 

a interpretação da situação apresentada na questão. Para esses casos, observa-se 

que a experiência sensível do tempo percebida pelo sujeito é explicada com a 

convicção de que a passagem das horas observadas no relógio é a mesma para 

todas as pessoas. E, como no realismo, o tempo no relógio é valioso, pois é 

concebido como um tempo que contém precisão. Dessa forma, essas interpretações 

da podem ser dificultadoras para uma abstração de um tempo relativo à medida que 

são reforçadas na experiência diária com o mundo concreto. 

Dos entrevistados que responderam “sim” inicialmente, apenas quatro 

mantiveram o “sim” após ser acrescentado os relógios na situação, sendo um 

estudante do primeiro ano e três do segundo ano. Entre eles, o aluno 2N2 teve como 

referência a ficção para sua resposta, como mostrado na sequência no trecho de 

sua entrevista. 

 

Pesquisador: Agora, uma situação um pouco diferente. Se você estivesse viajando 

numa velocidade muito grande e tivesse outra pessoa parada. Você acha que o 

tempo para você seria diferente do tempo dela? 

A2N2:  Eu acho que seria. 

Pesquisador: Seria? 

A2N2:  Aham. 
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Pesquisador: Por que você acha que seria? 

A2N2:  Porque ela estando parada e eu estando em movimento é diferente, eu 

vou estar em um tempo e ela vai estar em outro. 

Pesquisador: Então o tempo de vocês... 

A2N2:  É diferente. Seria diferente. 

Pesquisador: Então... supondo assim. Se você tivesse um relógio e se movendo 

numa velocidade muito grande, e a outra pessoa também tivesse um relógio. O 

relógio “andaria” diferente para as duas? 

A2N2:  Nossa... eu acho que andaria. 

Pesquisador: Andaria? 

A2N2:  Aham. 

Pesquisador: Por que você acha que andaria? 

A2N2:  Porque... eu vou me basear por um filme que eu assisti. A pessoa, ela 

viajava pelo espaço. Eu acho que é pelo espaço. E aqui na Terra o tempo passava 

em um momento diferente. Enquanto ele (personagem do filme) já estava lá na 

frente, a Terra ainda estava atrás, entendeu? Acho que o tempo no espaço é mais 

rápido que o tempo na Terra. 

Pesquisador: Você lembra o nome do filme? 

A2N2:  Nossa, não vou lembrar agora. 

Pesquisador: Tendo [em vista] essa ideia que o filme trazia, você acredita nessa 

possibilidade? 

A2N2:  Aham. Sim. 

 

 Inicialmente, o aluno buscou explicar que, devido um dos sujeitos estar 

parado e o outro em movimento, eles “estariam” em tempos diferentes, tal como se 

estivessem fisicamente “dentro” de tempos diferentes por causa de suas condições 

diferentes de movimento. Pode-se entender que, de certa forma, se atribui ao 

movimento a propriedade de “estar” em um outro tempo. Assim, é materializado de 

modo equivocado um tempo no qual pode-se “entrar” estando em movimento, sendo 

uma característica do substancialismo. Ao referenciar um filme como fundamento 

para a resposta, se tem uma situação em que a experiência primeira estabelecida na 

observação de uma obra de ficção foi aceita como verdadeira, não demonstando 

maiores reflexões sobre o fenõmeno nesta situação e generalizando para o caso 

apresentado na questão. 
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A velocidade da luz foi explicitamente citada por dois alunos dentre os 

estudantes que responderam que os tempos também seriam diferentes nos relógios. 

Para eles, o tempo no relógio de quem estivesse em movimento passaria 

efetivamente mais lentamente devido ao fator velocidade, o que indicou proximidade 

com aspectos da interpretação relativística da situação. Um deles (do primeiro ano) 

revelou nesse momento já ter estudado sobre a Teoria da Relatividade sozinho 

anteriormente, e o outro (do segundo ano) apenas demonstrou ter tido alguma 

aproximação ao expressar sobre a velocidade da luz. 

O quarto e último aluno que afirmou que os tempos também seriam 

diferentes nos relógios, não fundamentou sua resposta de maneira conclusiva, 

justificando apenas que seriam diferentes “porque um (indivíduo) iria estar em 

movimento e o outro iria andar” (Aluno 2M5). 

Do total de estudantes, 17 responderam inicialmente que o tempo não seria 

diferente para as duas pessoas na situação apresentada nessa pergunta, sendo ele 

o mesmo ou igual para elas independente do estado (em movimento ou parada). 

Entretanto, dois dentre esses 17 estudantes,  alegaram que no relógio o tempo seria 

ou poderia ser diferente. Um deles (aluno da primeira série) exprimiu que o tempo 

passaria igualmente para as duas pessoas de maneira independente das atividades 

desenvolvidas por elas, o que se aproxima de uma ideia de tempo absoluto. 

Contudo, o tempo entendido como sendo absoluto também pode caracterizar um 

obstáculo a ser superado para o tempo relativo, visto que, na maioria dos casos aqui 

pesquisados, é atribuída ao tempo a característica de independência com os 

fenômenos, assim como sua homogeneidade em seu “fluxo”. Dessa forma, pode-se 

entender como uma substancialização do tempo, sendo concentradas qualidades 

em sua “substância”. Este mesmo estudante também referenciou a ficção quando 

buscou explicar por que acreditava que o tempo nos relógios “mexeriam” diferente, 

sendo outro caso de experiência primeira como abordado a pouco. O outro aluno (da 

segunda série) explicou que a passagem do tempo seria a mesma, entretanto, no 

relógio seria “talvez um pouco mais devagar” para quem estivesse em movimento. 

Nesse caso não foram claras as concepções do estudante em razão da falta de 

informações em suas expressões, deixando-as inconclusivas. 

Dos 15 demais estudantes, seis eram da primeira série, quatro da segunda e 

cinco da terceira. Eles manifestaram, assim como os dois últimos citados, 

compreender que não, o tempo seria o mesmo ou igual para as duas pessoas na 
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situação em questão. Porém, exprimiram que no relógio o tempo também seria o 

mesmo ou igual. Quase todos esses alunos buscaram explicar de forma explícita 

que o tempo não dependeria da velocidade, com alguns mencionando também que 

ocorreria apenas uma percepção diferente da passagem do tempo, seja ela mais 

rápido ou mais devagar, ou que apenas as velocidades seriam diferentes. Como 

exemplo desses casos, abaixo é apresentado um trecho da entrevista com o aluno 

3N5. 

 

Pesquisador: Mudando um pouco o contexto. Supondo que você estivesse se 

movendo numa velocidade muito grande e tivesse outra pessoa parada. Você acha 

que o tempo para você e para essa pessoa seriam diferentes? 

A3N5:  Não sei. Como eu posso dizer? Basicamente eu acho que o tempo 

seria o mesmo, só que eu iria fazer os negócios tão rápido que para mim teria 

impressão que estaria tudo mais devagar, no caso, porque eu estaria rápido, mas 

não que o tempo estaria mais devagar. Então eu acho que, independente da minha 

velocidade, o tempo seria o mesmo ainda. 

Pesquisador: O tempo seria o mesmo para os dois? 

A3N5:  Uhum. 

Pesquisador: Então supondo que você tivesse um relógio na mão e a pessoa 

também. O tempo para vocês dois no relógio iria ser... iria se mover do mesmo jeito, 

ou diferente? 

A3N5:  Eu acho que seria igual, mas só que eu estaria tão rápido que, 

enquanto eu faço um negocinho em um segundo, eu faria oito coisas em um 

segundo e a pessoa faria uma, mas o tempo seria o mesmo ainda. 

Pesquisador: O tempo ali no relógio não mudaria? 

A3N5:  Não, não mudaria. 

Pesquisador: Não mudaria? Se movesse um segundo para você, para ela também 

moveria um segundo? 

A3N5:  Uhum, exatamente. 

 

Identifica-se nesse caso que o “se movendo em velocidade muito grande” foi 

interpretado como “realizando atividades em velocidade muito grande”. Como os 

casos mencionados anteriormente, a experiência com o mundo concreto revela que 

a passagem das horas no relógio não depende da velocidade com a qual nos 



 
 

 

50 

movemos, pois é uma característica do tempo substancializado e absoluto não 

estabelecer relação de dependência com a velocidade dos objetos. O aluno 3N6, em 

particular, mesmo mencionando explicitamente imaginar o movimento na velocidade 

da luz, não estabeleceu relação de dependência do tempo com a velocidade. Dessa 

maneira, esse entendimento impossibilita a compreensão de um tempo relativo. 

Ao contrário do que o aluno 2N2 mencionou, alguns poucos estudantes 

relataram que as duas pessoas estariam, de certo modo, fisicamente “dentro” do 

mesmo espaço e/ou “dentro” do mesmo tempo, e por isso a passagem do tempo 

seria a mesma no relógio também. O movimento de uma pessoa é realizado no 

“interior” do mesmo espaço que a outra e não alteraria o tempo, pois as duas 

pessoas “pertencem” também ao mesmo tempo. Há uma relação de independência 

entre o espaço e o tempo, sendo característica da interpretação clássica. Como 

substâncias distintas nas quais estamos “inseridos”, espaço e tempo são 

independentes entre si e absolutos, ao contrário da compreensão relativística que 

estabelece espaço e tempo interdependentes e relativos que constituem o espaço-

tempo absoluto. 

Houve apenas um estudante da terceira série que relatou que o tempo seria 

o mesmo para as duas pessoas e nos relógios porque “o tempo não para”, e enfatiza 

que “o tempo nunca para” e “vai continuar seguindo” para as duas pessoas. Essa 

característica também substancializa o tempo, pois confere a ele a propriedade de 

ser uniforme, sendo necessária sua superação para a abstração de um tempo 

relativo. 

 

4.6 QUESTÃO 7: CONTATO COM IDEIAS DA TEORIA DA RELATIVIDADE 

 

Com a última questão procurou-se estudar não somente a familiaridade dos 

estudantes com conceitos e ideias associados à relatividade, mas também as fontes 

pelas quais proporcionaram essas aproximações e o que sabiam sobre esses 

conceitos. A tabela seguinte (TABELA 5) mostra o número de alunos que afirmaram 

(“sim, já ouvi/estudei”) e negaram (“não, nunca ouvi/estudei”) ter tido contato com 

cada conceito e ideia questionados. 
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TABELA 4 – QUESTÃO 7: CONTATO COM IDEIAS DA TEORIA DA RELATIVIDADE 

 Dilatação do Tempo Contração do Espaço 
Teoria da Relatividade 

de Einstein 
 Sim Não Sim Não Sim Não 

1ª Série 4 6 3 7 8 2 
2ª Série 8 3 1 10 10 1 
3ª Série 2 4 2 4 6 0 

Total 14 13 6 21 24 3 

FONTE: O autor (2017). 

 

Observa-se inicialmente que quase metade do total de alunos afirmaram ter 

escutado ou estudado o conceito de dilatação do tempo, havendo grande divisão 

entre eles com respeito a essa ideia. Não ocorreu o mesmo para os casos da 

contração do espaço e da Teoria da Relatividade de Einstein. Apenas seis 

estudantes relataram nunca ter tido contato com o conceito de contração do espaço. 

Ao contrário desse, grande parte dos alunos alegaram já ter escutado ou estudado 

algo a respeito da Teoria da Relatividade de Einstein, dentre eles, todos os seis 

estudantes do terceiro ano. 

Apesar da dilatação do tempo ter revelado grande divisão no total das 

respostas, nota-se que apenas no caso dos alunos da segunda série ocorreu um 

maior número de relatos afirmativos para o contato com esse conceito, de modo que 

somente três estudantes mencionaram nunca o ter escutado. 

Considerando os dados entre as turmas para a contração do espaço, 

metade dos alunos que afirmaram já ter tido contato com esse conceito eram do 

primeiro ano. Mesmo em menor número, mais estudantes da terceira série 

responderam “sim” (já ouviram ou estudaram) para esse conceito em comparação 

com os alunos do segundo ano. 

Os meios pelos quais os estudantes mais citaram ter contato com essas 

ideias foram: na maioria dos casos, através das aulas formais na escola; através da 

televisão, seja por documentários, séries, filmes, etc.; na leitura de livros; pela 

internet; em eventos, como feiras, palestras, seminários; cursos; ou através de 

conversas com outros colegas. 

Ainda que a maioria dos alunos tenham exposto que tiveram proximidade 

com esses conceitos em aulas na escola, alguns deles expressaram não ter sido em 

aulas da disciplina de Física ou, até mesmo, em aulas no Ensino Médio, mas no 

Fundamental. Ao menos dois estudantes citaram ter estudado em algum momento 
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sobre a Teoria da Relatividade em aulas de Filosofia, e um estudante relatou ter 

visto essa teoria no sexto ano do Ensino Fundamental. 

O papel das redes de telecomunicação, como os citados programas de 

televisão e internet, também se mostrou importante nesse momento, uma vez que 

houve casos em que os estudantes não tiveram contato com esses conceitos na 

escola, mas apenas por essas redes. Entretanto, como visto na questão 6, em 

alguns desses casos foram concebidas como verdadeiras as maneiras como os 

fenômenos apareceram na ficção, não demonstrando julgamento de sua veracidade. 

Citados por poucos alunos, os documentários mostraram-se como veículos para 

despertar a atenção e o interesse sobre esses conceitos. Ao considerar a rede de 

internet, poucos foram os alunos que relataram ter pesquisado nela a respeito 

desses conceitos. Em especial, o estudante 1N5 expôs ter buscado maiores 

informações sobre esses assuntos na internet e em livros por interesse próprio. 

Menos referidos que a televisão e as aulas na escola, os livros também foram 

mencionados como meios os quais alguns alunos tiveram contato com os conceitos. 

Três alunos, dois do primeiro ano e um do segundo, disseram ter participado 

de eventos em que os conceitos foram abordados. Outros dois estudantes, um do 

segundo e outro do terceiro ano, também estudaram em algum momento sobre a 

Teoria da Relatividade em cursos fora da escola (um de elétrica e outro para 

conclusão do Ensino Médio). 

Poucos alunos relataram ter contato com esses conceitos em conversas 

com outros colegas na escola, e poucos também foram aqueles que disseram não 

lembrar o meio pelo qual escutaram ou viram esses conceitos. 

Quando questionados sobre o que os conceitos abordavam, a grande 

maioria dos estudantes respondeu não lembrar, não saber ou não saber explicar. 

Apesar disso, alguns estudantes se referiram a ideias que consideravam estabelecer 

relações com esses conceitos. No caso da dilatação do tempo, um aluno da primeira 

série mencionou ter relação com a velocidade e outro referiu-se ao estudo do 

universo e espaço-tempo. Já para a contração do espaço, um estudante do primeiro 

ano citou ter relação com o devio da luz para o vermelho e para o azul (fenômeno 

verificado ao observar o espectro luminoso de um objeto quando esse se afasta ou 

se aproxima do observador). No terceiro ano, um aluno associou  esse conceito com 

estudos em astrofísica, sobre o surgimento dos planetas e buracos negros. Outro 
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estudante do terceiro ano mencionou ter estudado a contração do espaço na 

disciplina de Ciências, estando relacionado com a contração do Sol. 

A Teoria da Relatividade de Einstein foi o conceito que os estudantes mais 

relataram ter tido contato e, dessa forma, também teve mais ideias expressas com 

relação ao que ela aborda. Começando pelo segundo ano, apenas um estudante 

pressupôs que a teoria tem relação com viagem no tempo. Na terceira série, três 

alunos expressaram ideias sobre o que a teoria trata. Um deles suspeitou ser sobre 

relações com o espaço. Outro relatou que a teoria está relacionada com a maneira 

com que Einstein “pensava, a forma que ele via as coisas” (Aluno 3N6). O último 

estudante presumiu estar relacionada com a consequência das próprias ações com 

a frase “tudo o que você faz [tem] uma reação” (Aluno 3N5). Na primeira série 

ocorreram mais ideias sobre a Teoria da Relatividade em comparação com os outros 

anos. Quatro estudantes manifestaram ideias a respeito da teoria. Um primeiro aluno 

supôs que ela estaria relacionada com um tempo imutável. A consequência das 

ações também foi compartilhada pelo estudante 1N3 ao questionar “que tudo o que 

você faz tem um... tem uma consequência?”. Outro apenas especulou que teria 

relação com o espaço. O aluno 1N5 havia exposto que já teria realizado pesquisas a 

respeito da Teoria da Relatividade e, entre outras ideias, mencionou que a ela teria 

teve implicações na Mecânica Quântica e nas leis cósmicas. Além disso, expressou 

entender essa teoria estando relacionada com a dependência do referencial do 

observador no estudo de um fenômeno, dando um exemplo da observação de um 

avião (Mais longe, menor e mais lento. Mais perto, maior e mais rápido). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Comumente, no ensino formal, as ideias a respeito do tempo não são 

tratadas de maneira que busque uma maior reflexão sobre sua dimensão ou sua 

natureza. Embora seja previsto por documentos oficiais, o estudo desse conceito 

limita-se, por muitas vezes, a uma mera abstração numérica que caracteriza 

intervalos entre eventos ou em relações entre distância e velocidade. 

A interpretação relativística do tempo abordado na Teoria da Relatividade de 

Einstein constitui uma pequena parte (mas de grande importância) dos 

conhecimentos de Física Moderna desenvolvida no século XX, a qual muito 

contribuiu para nossa sociedade tecnologicamente desenvolvida de hoje. 

A abordagem dessa concepção relativística de conceitos, em especial o 

tempo e o espaço, se mostra importante ao considerar a superação das limitações 

encontradas na mecânica clássica com uma nova teoria proposta. Dessa forma, 

elucidando tanto um aspecto amplo de mudança e construção no desenvolvimento 

do conhecimento científico, quanto às diferenças específicas nos conceitos entre as 

teorias. 

Embora o determinismo da mecânica clássica possua grande rigor e 

abstração, o tempo nessa perspectiva, tido como absoluto, homogêneo e isotrópico 

reflete, de certa maneira, uma interpretação intuitiva de senso comum da realidade. 

Como apontam Karam, Cruz e Coimbra (2006), na escola, a aproximação das 

concepções e pressupostos apenas na perspectiva newtoniana desse conceito 

reforça esse aspecto de entidade absoluta, imutável e independente do tempo, 

podendo dificultar uma interpretação mais abstrata e menos intuitiva. 

A ideia de tempo concebida pela relatividade restrita se coloca em oposição 

a esse aspecto absoluto. Em consequência disso, uma reflexão profunda e que se 

distancia a respeito desse aspecto se faz necessária para uma percepção 

relativística dessa ideia, favorecendo, como coloca Martins (2004), uma objetivação 

e racionalismo crescente. Da mesma maneira, a dilatação do tempo e a contração 

do comprimento também não se mostram facilmente assimiladas, sendo 

questionadas, sobretudo, a respeito de sua veracidade. 

Sendo um dos objetivos da pesquisa o estudo da perspectiva de tempo entre 

estudantes do Ensino Médio que estivessem concluindo o ano letivo, de maneira 
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que fossem consideradas as noções desse conceito concebidas em cada série, a 

abordagem através de entrevistas com os alunos para coleta de informações 

mostrou-se propícia. Com os diálogos se tornou possível obter qualidades, sentidos 

e interpretações significativas a respeito do tempo que eram atribuídas pelos 

estudantes. 

Estabelecido também como objetivo, a identificação de concepções que 

dificultem a compreensão do tempo relativo em uma situação que sugerisse essa 

interpretação teve como fundamentação para análise as ideias de Gaston 

Bachelard. Sua visão sobre do desenvolvimento do conhecimento científico e, em 

especial, a caracterização de obstáculos epistemológicos foram convenientes na 

análise dos pensamentos e percepções que estagnam e atravancam a abstração do 

tempo relativo. 

Embora os trabalhos referenciados apontem para uma hierarquia de 

concepções a respeito do tempo entre os estudantes, os aspectos desse conceito 

identificados nessa pesquisa não revelaram diferenças relevantes que 

caracterizassem uma disposição hierárquica entre as séries. As perspectivas 

individuais dos sujeitos, apesar de manifestarem abstrações diferentes na 

interpretação do conceito de tempo, não se apresentaram preferencialmente nas 

respostas de alunos de uma série ou de outra. 

É importante ressaltar a marcante presença de percepções subjetivas 

atribuídas não só ao tempo, mas também ao movimento, que são constituídas na 

experiência sensível com o mundo concreto. Percepções essas que obstaculizam a 

assimilação de um tempo objetivo e relativo. Não menos importante, observou-se 

também que a ficção também forma opiniões e, sem maiores olhares críticos, é 

concebida como verdadeira, como ouvir sons de explosões no vácuo do espaço 

(onde não existe meio material para a propagação da onda sonora). Essas são 

formas de obstáculos que opõe ao tempo relativo e suas superações são 

necessárias para um entendimento objetivo desse conceito.  

Embora a maioria dos alunos que tiveram contatos com as ideias da Teoria 

da Relatividade relataram ter essa aproximação através da escola, poucos foram 

aqueles que se manifestaram para dizer sobre o que ela tratava. Alguns poucos 

alunos revelaram ter buscado estudar por conta própria a respeito dessa teoria, 

demonstrando interesse e motivação. As menções de alunos que estudaram sobre a 

Teoria da Relatividade em outras disciplinas, como Filosofia, evidencia o importante 
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papel dessa teoria não só para as Ciências da Natureza, mas também para outras 

áreas do conhecimento. Esse aspecto mostra-se fundamental no desenvolvimento 

da postura crítica dos estudantes na compreensão de uma teoria como 

conhecimento científico que conduziu o avanço da tecnologia e como conhecimento 

histórico e filosófico que rompeu paradigmas com mudanças conceituais. 

Como pontos que poderiam ser melhor encaminhados, a realização de 

apenas uma entrevista para a coleta de informações não pareceu ser suficiente, 

uma vez que considerou pensamentos e percepções dos estudantes em apenas um 

momento durante poucos minutos. A investigação do desenvolvimento do conceito 

poderia ser melhor adequada realizando outras intervenções buscando considerar 

outras percepções manifestadas em outros momentos. 

Uma adequação dos termos a serem enunciados nas questões, assim como 

uma estruturação mais adequada da situação descrita na questão 6, também foram 

observações pertinentes. Em alguns casos, os termos utilizados na realização das 

entrevistas sucedeu em interpretações inesperadas por parte dos estudantes, as 

quais distanciaram dos objetivos das perguntas. Nota-se também que as recorrentes 

perguntas que buscavam a reafirmação ao contrário da razão das respostas já 

expressas denunciaram o conflito entre o ofício de professor com o papel de 

entrevistador/pesquisador. 

Como possíveis perspectivas de estudos futuros, o conceito de tempo 

também pode ser pesquisado no âmbito do ensino de nível superior, em especial 

com estudantes que iniciam o curso de Física, considerando sua grande importância 

no decorrer da graduação e provavelmente em sua carreira profissional. Outros 

referenciais teóricos podem ser utilizados como fundamentação para obter outras 

perspectivas na compreensão do mesmo conceito. 
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