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1. Introdução

A pesquisa desenvolveu-se em duas frentes complementares: o estudo teórico
da Teoria da Relatividade Geral e Restrita e a produção de uma série de podcasts de
divulgação científica relacionados à área. As atividades possibilitaram o objetivo de
aprofundar conhecimentos individuais, indo em direção ao estudo acadêmico e
especializado nesta área da física, contudo, transbordando o campus universitário
ao compartilhar saberes em um meio coletivo de amplo acesso.

2. Metodologia

2.1 Estudo Teórico

O procedimento utilizado ao longo da pesquisa constituiu essencialmente em
revisão bibliográfica complementada pela realização de exercícios. Os esforços se
concentraram majoritariamente em torno de livros didáticos renomados,
acrescentados oportunamente por artigos científicos e aulas gravadas.

Para o estudo da Teoria da Relatividade Restrita, o livro base utilizado foi
Spacetime Physics: Introduction to Special Relativity [1], que serviu também como
fonte de exercícios. Também foram assistidas todas as aulas do curso Special
Relativity and Electrodynamics, ministrado pelo Prof. Dr. Leonard Susskind [2].

Para o estudo da Teoria da Relatividade Geral, o livro base foi Spacetime and
Geometry: An Introduction to General Relativity [3], complementado pelos exercícios
do livro Problem Book in Relativity and Gravitation [4]. Algumas palestras do curso
General Relativity, ministrado pelo Prof. Dr. Scott Hughes [5], video-aulas do canal
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DrPhysicsA, produzido pelo Prof. Dr. Robert Eagle [6], assim como referências
selecionadas dos livros General Relativity: An Introduction to the Theory of the
Gravitational Field [7] e General Relativity [8] também foram de grande valia.

Os artigos On the Electrodynamics of Moving Bodies [9] e Does the Inertia of a
Body Depend Upon its Energy-Content [10], assim como o livro The Meaning of
Relativity [11] também contribuíram como grandes estimuladores.

2.1 Divulgação Científica

A frente de divulgação científica foi concebida para que, em paralelo à
pesquisa acadêmica, fosse produzido também conhecimento popular. A
democratização do conhecimento produzido dentro das universidades enfrenta a
realidade de um sistema educacional sucateado pelo poder público; se tratando de
física, ainda há o desafio de tornar atrativa uma área recorrentemente taxada como
"chata" ou "difícil" pela opinião pública. Sendo assim, o formato escolhido para tal foi
o modelo de podcast, que vem se consolidando nos últimos tempos.

A série de podcasts foi dividida em episódios temáticos que de alguma forma
relacionam-se com a Teoria da Relatividade. O público alvo são pessoas que
concluíram total ou parcialmente o ensino médio. Produzido em forma de
monólogo, o podcast teve como características exemplos do cotidiano, gírias,
palavras utilizadas em diálogos corriqueiros e humor, empregados de forma a
facilitar o entendimento do conteúdo e estimular o interesse em física.

3. Resultados e Discussão

3.1 Teoria da Relatividade Geral e Restrita

Foi obtido um nível de familiaridade satisfatório quanto aos conceitos físicos
e formalismo matemático da Teoria da Relatividade. De forma resumida, o estudo
contemplou, na teoria restrita: sistemas de referenciais inerciais, transformações de
Lorentz, espaço de Minkowski, tempo próprio, simultaneidade, quadrivetor
momento-energia, invariância de massa, diagramas de espaço-tempo e cones de
luz, entre outros. Na teoria geral: tensores, métricas, generalizações relativísticas do
eletromagnetismo e da mecânica não-relativística, variedades, Equações de Campo
de Einstein, curvatura, entre outros.
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3.2 Podcast "Bigodinho do Einstein"

Quanto à divulgação científica, reunindo os objetivos já discutidos, foi
concebida a série "Bigodinho do Einstein", que teve seus episódios publicados nas
plataformas Spotify (https://open.spotify.com/show/5Hui5iIx64EUkLPvQmhXHf) e
Anchor (https://anchor.fm/dante-galluzzi). A arte principal do programa pode ser
visualizada pela Figura 1.

Figura 1� Ilustração principal do programa "Bigodinho do Einstein"

Ao longo do projeto, algumas habilidades essenciais começaram a se
desenvolver: criação de roteiro, técnicas de dicção, edição de som e concepção de
identidade visual. Dentre as capacidades mais palpáveis, destaca-se a familiarização
com o software Audacity, utilizado para a edição de áudio das gravações.

O retorno do público foi essencial para a melhora progressiva do programa:
vícios de linguagem, qualidade de som e escassez ou baixa qualidade de recursos
didáticos são algumas áreas que tiveram nítida melhoria.

Após as experimentações, o modelo mais agradável parece ser o de um
monólogo curto, em torno de 10 minutos, com uma cadência de fala tranquila,
seguindo um roteiro que utiliza gírias e exemplos que é concluído com perguntas
instigantes e/ou indicações de leitura.

Os temas abordados foram tempo, luz, simultaneidade, dilatação do
tempo/contração do espaço, limitações do corpo humano, as diferentes
relatividades concebidas por Newton e Einstein, entre outros.
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3.3 Conclusão Geral

Ainda há muito para se estudar em Teoria da Relatividade Geral; os próximos
passos são o aprofundamento do seu formalismo matemático aplicado à Teoria de
Perturbação, Teoria Quântica de Campos e aplicações diversas na Cosmologia.

A produção de podcasts rendeu conhecimentos didáticos e de produção úteis
e, além de tudo, foi uma atividade divertida. Termino o projeto propenso a continuar
produzindo conteúdos desta natureza, mas ampliando a temática para física no
geral, sem a obrigatoriedade de ligação com a Teoria da Relatividade.

No geral, a pesquisa se mostrou produtiva, concluindo a maior parte de seus
objetivos iniciais. Mais do que um ponto de chegada, a conclusão do projeto
constitui o início de um ainda longo estudo dentro da Teoria da Relatividade Geral e
de um envolvimento com a divulgação científica.
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