
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
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Dedico esse trabalho primeiramente a Deus, por minha existência.

A minha famı́lia por todo apoio e incentivo durante esses anos, e aos amigos que me

acompanharam.
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RESUMO

RODRIGUES, A. R. A.ABORDANDO FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NA
EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO E SUAS
APLICAÇÕES. 2019. XXf. Monografia (Graduação em Licenciatura em F́ısica) - Ins-
tituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior, Universidade Federal Fluminense,
Rio de Janeiro, 2019.

Com uma breve observação nas aulas de F́ısica do Ensino Médio, tornam-se ńıtidas
as dificuldades encontradas pelos professores ao tentar ensinar os conceitos teóricos, de
forma com que o aluno preste atenção e construa um pensamento cŕıtico. Isso ocorre
principalmente nas escolas públicas onde os recursos e instruções para aulas práticas são
escassos em sua maioria, ou deixados de lado devido às desmotivações que os profes-
sores enfrentam em seu dia a dia profissional. Por motivos financeiros, como a baixa
remuneração, os professores precisam ministrar aula em várias escolas, aumentando sua
carga-horária. Outro aspecto que contribui muito para esse quadro que é a mecanização
do sistema, onde os próprios alunos já aceitaram essa realidade e consideram a F́ısica
uma disciplina de mera aplicação de fórmulas. Com o déficit que a maioria possui em
conceitos básicos de Matemática, dificulta ainda mais a compreensão em alguns assuntos
da F́ısica estudados, e o gosto pela disciplina. Este trabalho teve como objetivo investigar
em algumas escolas públicas da região do Noroeste Fluminense, se havia o ensino de F́ısica
Moderna e Contemporânea (FMC). Aplicou-se também uma oficina com aulas práticas
de construção de experimentos de baixo custo abordando conteúdos de FMC, que podem
ser tratados nos três anos do Ensino Médio. Esta oficina foi voltada aos professores da
rede pública, com o intuito de fornecer recursos para serem utilizados nas aulas de F́ısica,
auxiliando na compreensão dos avanços cient́ıficos, a fim de estimular os alunos para que
possam se interessar mais pela disciplina de F́ısica e, quem sabe, escolherem a área de
exatas no Ensino Superior.

Palavras-chave: F́ısica Moderna e Contemporânea, Experimentos de baixo custo,

Avanços cient́ıficos e tecnológicos.



ABSTRACT

With a brief observation in high school physics classes, it becomes clear the dif-
ficulties encountered by teachers when trying to teach the theoretical concepts, so that
the student pays attention and builds critical thinking. This is especially true in public
schools where resources and instruction for practical classes are scarce, or overlooked due
to the demotivations teachers face in their day to day work. For financial reasons, such
as low pay, teachers need to teach in various schools, increasing their workload. Another
aspect that contributes a lot to this picture is the mechanization of the system, where
students themselves have already accepted this reality and consider physics as a disci-
pline of mere application of formulas. With the deficit that most have in basic concepts
of mathematics, makes even more difficult to understand in some subjects of physics stu-
died, and the taste for discipline. This work aimed to investigate in some public schools
in the Northwest Fluminense region, whether there was the teaching of Modern and Con-
temporary Physics (FMC). It was also applied a workshop with practical classes to build
low cost experiments addressing FMC contents, which can be treated in the three years
of high school. This workshop was aimed at public school teachers, in order to provide
resources to be used in physics classes, helping to understand scientific advances, in order
to stimulate students to be more interested in the discipline of Physics and, who you
know, choose the exact area in higher education.

Keywords: Modern and Contemporary Physics, Low Cost Experiments, Scientific

and Technological Advances.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -Respostas sobre o ensino de F́ısica Moderna e Contemporânea no C. E.
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INTRODUÇÃO

Durante o final do século XIX, os grandes f́ısicos da época acreditavam já terem

descobertos todos os conceitos existentes da f́ısica, área atualmente conhecida como F́ısica

Clássica. Como cita o f́ısico norte-americano Albert Abraham Michelson (1852-1931),

durante uma palestra na Universidade de Chicago, em 1894:

Embora nunca seja seguro afirmar que o futuro da f́ısica não possui

maravilhas ocultas ainda mais estonteantes do que as do passado, parece

provável que a maioria dos grandes prinćıpios básicos já tenham sido

firmemente estabelecidos e que os avanços futuros ocorram apenas na

aplicação rigorosa desses prinćıpios a todos os fenômenos que apareçam...

Um f́ısico eminente comentou que as futuras verdades da f́ısica devem

ser procuradas na sexta casa decimal.(WEINBERG, 1996, p.20 apud

PEDUZZI, 2015, p.101)

Mas ainda nessa época alguns fenômenos como raios catódicos, raios-X, o elétron,

radioatividade, efeito fotoelétrico, dentre outros, não eram explicados pelos conhecimentos

desenvolvidos pela atual F́ısica Clássica. Na busca de explicações desses fenômenos com

o uso dos conhecimentos da Mecânica Newtoniana, da Termodinâmica e do Eletromag-

netismo, até então formulados, deu ińıcio a uma série de experimentações com grandes

falhas ao serem comparadas aos cálculos realizados com a literatura da época. Uma das

falhas mais famosas e que marca o surgimento de uma nova F́ısica, é conhecida como

catástrofe do ultravioleta. Dessa forma, no inicio do século XX, surge a F́ısica Moderna

com o estabelecimento de duas novas fortes teorias, a Teoria da Relatividade de Albert

Einstein (1879-1955) e a Teoria Quântica de Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947).

Com o desenvolvimento de novas teorias inseridas na F́ısica Moderna, que conti-

nuou sendo desenvolvida descrevendo fenômenos em corpos com altas energias, as pesqui-

sas desenvolvidas proporcionaram aplicações tecnológicas que fazem parte do cotidiano

em meados do século XX e atual. Deseja-se que, ao buscar conhecimento, um aluno

da Educação Básica encontre uma escola preparada para discutir e apresentar, de forma

didática, essas novas teorias e suas aplicabilidades (ARAUJO, 2018).

Desde a década de 1970, pesquisas na área de Ensino da F́ısica procuravam novas

abordagens de conteúdos em sala de aula, como a inserção da História da Ciência, F́ısica

Moderna e Contemporânea e discussões acerca da Ciência, Tecnologia e Sociedade no

Ensino Médio (ALVETTI, 1999), desenvolvendo propostas de renovações nos conteúdos

tradicionais existentes nos curŕıculos de F́ısica das escolas.

Nos últimos anos, f́ısicos, pesquisadores em Ensino de F́ısica e professores do Ensino
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Médio, estão entrando em um consentimento sobre a necessidade de tratar assuntos de

FMC nas aulas de f́ısica como instrumento para ajudar os alunos na compreensão do

mundo atual, na percepção dos avanços tecnológicos e com intuito de despertar o interesse

dos mesmos pelo ingresso em uma formação continuada cient́ıfica. Segundo Ostermann e

Cavalcanti:

[...]É fundamental também despertar a curiosidade dos estudantes e

ajudá-los a reconhecer a F́ısica como um empreendimento humano e,

portanto, mais próxima a eles. Além disso, uma boa formação cient́ıfica

faz parte de um pleno exerćıcio da cidadania (OSTERMANN; CAVAL-

CANTI, 2001).

Entre 2007 e 2017 houve um aumento de 56, 4% de matŕıculas na Educação Supe-

rior, segundo o Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Ańısio Teixeira (INEP), atingindo em 2017 quase 8, 3 milhões de alunos in-

gressantes. Desse total, apenas 24, 7% corresponde às instituições da rede pública (INEP,

2017). Mesmo com o aumento de alunos ingressantes em cursos de Educação Superior,

na atual realidade ainda são poucos os que ingressam em instituições da rede pública,

mesmo onde há poĺıticas para o ingresso de alunos vindos de escolas públicas e de baixo

ńıvel socioeconômico. Tal quadro reforça o fato de termos poucos alunos concluindo o

Ensino Médio na rede pública e, consequentemente, poucos alunos ingressando no Ensino

Superior, com a menor parcela desses, em cursos de Ciências Exatas.

Nas pequenas cidades o quadro se agrava, pois além dos problemas já conhecidos,

como apenas dois tempos de aula por semana, a baixa remuneração salarial, a falta de

recursos didáticos, entre outros fatores, possuem um número grande de professores que

ministram aulas de f́ısica sem possuirem formação na área, acarretando substancialmente

no enfraquecimento do Ensino de F́ısica e na baixa demanda de alunos por carreiras ci-

ent́ıficas, que pode ser observado no próprio campus do Instituto do Noroeste Fluminense

de Educação Superior (INFES) da Universidade Federal Fluminense, já que é disponibi-

lizado anualmente para o Curso de Licenciatura em F́ısica 40 vagas, e nesses últimos três

anos, 2017, 2018 e 2019, menos de 50% dessas vagas foram preenchidas.

Atualmente, devido a utilização de ferramentas matemáticas para soluções de pro-

blemas f́ısicos, o atual Ensino de F́ısica no Brasil têm sido mecanizado através de séries

de exerćıcios quantitativos, deixando de lado a problematização, que é a base do conhe-

cimento cient́ıfico e f́ısico estudado. É fundamental rever a metodologia utilizada para

contextualizar os assuntos de maneira com que o aluno possa compreender e refletir sobre o

que é estudado. A F́ısica é uma ciência interdisciplinar que abrange toda construção do co-

nhecimento humano, provendo avanços tecnológicos, assim como uma formação cient́ıfica

e cultural do homem moderno. Para tornar isso viśıvel ao aluno se torna imprescind́ıvel a

utilização de recursos didáticos e lúdicos, como a experimentação, garantindo com que o
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aluno participe de forma direta na interpretação do que está acontecendo, abrindo assim,

espaço para discussões e a construção do conteúdo que explica o fenômeno observado.

Outra questão importante que deve ser levada em conta é a realidade socioe-

conômica da escola e região de ensino. Assim sendo, deve-se levar em consideração o

aluno que dorme durante as aulas porque trabalhou o dia todo ou a noite devido a baixa

renda familiar, assim como os que se atrasam por morar em zonas afastadas da escola,

como zonas rurais. Grande parte desses alunos constroem seus pensamentos de futuro em

torno da urgência de gerar capital trabalhando para sustentar a casa ou conquistar algum

bem financeiro, deixando de lado planos de ingressar em uma educação de ńıvel superior.

O professor, que também possui suas dificuldades devido a sua vivência pessoal, precisa

ter em mente que para muitos alunos as aulas de f́ısica no Ensino Médio são provavel-

mente o último contato formal que os mesmos terão com os conceitos de f́ısica, caso seus

interesses pela ciência não sejam estimulados.

A FMC proporciona ao aluno uma compreensão de conteúdos básicos que garan-

tiram o funcionamento dos avanços tecnológicos do mundo em que ele vive. A partir

do momento, em que o aluno consegue enxergar um fator que facilita o alcance de sua

urgência, como os avanços tecnológicos, é esperado que o mesmo passe a interpretar a

f́ısica como uma ferramenta que também estará ao seu alcance, para produzir pesquisas

que proporcionem tal efeito. Para Terrazzan:

Neste ńıvel de escolaridade devemos estar formando um cidadão, pronto

para sua participação na sociedade. Sua formação deve ser global, pois

sua capacidade de intervenção na realidade em que está imerso tem

relação direta com sua capacidade de compreensão desta mesma rea-

lidade. No mundo complexo em que vivemos, industrializado e informa-

tizado, a f́ısica desempenha papel privilegiado ao fornecer instrumental

extremamente importante para essa compreensão. Cabe a nós essa tarefa

(TERRAZZAN, 1992).

Durante o desenvolvimento de pesquisas bibliográficas para esse trabalho, foi posśıvel

notar que mesmo no século XXI, em sua maioria, muitos tópicos da F́ısica do século XX

ainda não são trabalhados nas aulas de F́ısica no EM. Aumenta então, a necessidade de

apresentar planos de aula com os conteúdos de FMC contendo experimentações de baixo

custo - trazendo para a realidade das escolas públicas da região do Noroeste Fluminense

- e aplicações tecnológicas. A oficina aplicada atende conteúdos listados pela pesquisa

da técnica Delphi (OSTERMANN; MOREIRA, 2000) e ao que é sugerido por alguns

programas nacionais da educação como a Lei de Diretrizes e Bases (LBD), a Base Na-

cional Curricular Comum (BNCC), o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e

o Curŕıculo Básico fornecido pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro

(SEEDUC).

No decorrer desse trabalho iremos abordar como foi estabelecido e como tem sido
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o Ensino de F́ısica na Educação Básica da rede pública, mais especificamente o ensino

de F́ısica Moderna e Contemporânea, de acordo com as leis e os parâmetros de ensino.

Em seguida, busca-se uma série de embasamentos para frisar a importância do uso de

experimentações nas aulas de f́ısica, afim de justificar o seu uso nas oficinas. Para finalizar,

trataremos de toda metodologia e resultados obtidos na aplicação desse trabalho, seguido

das conclusões alcançadas.
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1 O ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

1.1 As Leis base da educação (LDB desde 1930, PCN’s e DECNEM)

A prática de ensino de f́ısica, assim como as demais disciplinas, é constrúıda até os

dias atuais. Essa ciência explica os avanços cient́ıficos ligado aos conhecimentos históricos

vividos pela sociedade, que proporcionaram os avanços tecnológicos contribuintes para a

evolução da sociedade, na qual o aluno está inserido. Para que o ensino dos conceitos,

enumerados pelos conteúdos de f́ısica, sejam aprendidos de forma simples e eficaz pelos

alunos, faz necessário o uso da contextualização e de abordagens práticas. No Brasil,

desde a década de 1940 até os dias atuais, busca-se a construção de metodologias de

ensino de forma prática e contextualizada dos conteúdos, mas diante de alguns fatores,

socioeconômicos e estruturais, ainda há uma grande dificuldade de efetivar essas práticas

de ensino, principalmente no ensino de f́ısica, onde predomina um ensino mecanizado em

que o professor leva o aluno a criar hábitos de decorar equações e conceitos, enumerados

pela literatura para serem aprovados, substanciando um conhecimento a curto prazo.

A necessidade de trazer a divulgação cient́ıfica e o Ensino de Ciências para ampliar

a base social no páıs começa a surgir com a criação do Instituto Brasileiro de Educação,

Ciência e Cultura (IBECC), criado no Rio de Janeiro em 1946, a fim de promover proje-

tos nessas áreas, estendendo suas atividades para São Paulo em 1950. Juntamente com

o IBECC, instituições como a Fundação Brasileira de Ensino de Ciências (FUNBEC);

a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino de

Ciências (FUNBEC); a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), cri-

ada em 1948; o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), fundado em 1951; a Campanha

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (atual CAPES), estabelecida

em 1951 e o Projeto Nacional para a Melhoria de Ensino de Ciências (PREMEN) tra-

balharam para melhorias no Ensino de F́ısica – como parte de Ciências – na Educação

Básica (DE ABRANTES; AZEVEDO, 2010). Através de iniciativas do IBECC surgem

implementações de pesquisa na educação, com projetos como a Iniciação Cient́ıfica (IC).

Em 1961, é implantada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, LDB 1961) nas

instituições da rede pública no Brasil, onde todas devem levantar medidas para cumprir

os direitos respaldados no dever de cada ńıvel da Educação Básica. Devido a isso, novas

questões sobre o que deve ser tratado em cada disciplina começam a surgir, o que leva

a FUNBEC a se responsabilizar pela criação de materiais, preparação de professores e

criação de projetos no Ensino Superior (PENA, 2004).

A F́ısica como Ciência começa a crescer a partir da Segunda Guerra Mundial. No

Brasil, o crescimento se deu a partir da participação de César Lattes na comprovação do
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méson pi. O crescimento levou a reuniões entre pesquisadores, até que em 1966 é fundada

a Sociedade Brasileira de F́ısica (SBF), numa reunião anual da SBPC (SBF; CHASSOT,

2016). O crescimento de pesquisas e descobertas com avanços tecnológicos, abre lugar

para pesquisas sobre o Ensino de F́ısica nas escolas. Na década de 1970 devido a grupos

de pesquisa em Ensino de F́ısica, surgem projetos na área de estudo do Ensino de F́ısica no

Brasil, tais como o Projeto em Ensino de F́ısica (PEF), o Projeto F́ısica Auto-Instrutiva

(FAI), o Projeto Brasileiro de Ensino de F́ısica (PBEF), e os simpósios em Ensino de

F́ısica para divulgação dos resultados, sendo o mais conhecido o Simpósio Nacional em

Ensino de F́ısica - SNEF, organizado pela Sociedade Brasileira de F́ısica (SBF). Nos dias

atuais, tais projetos e simpósios atendem a uma demanda desde estudantes das escolas

de Ensino Básico até os de Pós-Graduação.

No ano de 1971 uma nova versão da LDB é implementada, levando a criação do

Conselho Federal de Educação e a redução do Segundo Grau aos três ou quatro anos do

Segundo Ciclo do antigo Ensino Médio, incluindo o Curso Profissionalizante defendido pelo

governo na época. Esta versão prevalece até 1996, onde é promulgada a atual versão da

LDB (BRASIL, LDB, 1996) que regulariza o atual sistema de Ensino e que defende uma

autonomia pedagógica das instituições, uma vez que não impõe um Curŕıculo Mı́nimo

Nacional, enumerando apenas as competências e deveres de cada órgão e segmento da

Educação Básica.

Entre os regimentos da LDB, não é posśıvel identificar os encargos do Ensino de

F́ısica de forma direta no texto, mas no Inciso IV, no Art. 35o da Seção IV, encontramos

o papel da disciplina de F́ısica como ferramenta para a compreensão dos fundamentos

cient́ıficos e tecnológicos.

Art. 35o. O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração

mı́nima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o apro-

fundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, pos-

sibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para

o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desen-

volvimento da autonomia intelectual e do pensamento cŕıtico; IV - a

compreensão dos fundamentos cient́ıfico-tecnológicos dos processos pro-

dutivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disci-

plina.(BRASIL, LDB, 1996)

A compreensão da F́ısica como recurso cient́ıfico para o entendimento do mundo

atual é apresentado em outros artigos da LDB. No Art. 36o, enumera-se a importância

do conhecimento cient́ıfico, onde a F́ısica está inserida, na formação do indiv́ıduo para

sua compreensão do mundo e futura vida profissional. Direciona para a instituição do

Ensino Médio a responsabilidade de desenvolver práticas para melhoria na absorção dos
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conteúdos nos próprios estabelecimentos ou em cooperações com outras instituições de

Ensino.

Art. 36. O curŕıculo do Ensino Médio observará o disposto na Seção I

deste Caṕıtulo e as seguintes diretrizes: I – destacará a educação tec-

nológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das

artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a

ĺıngua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conheci-

mento e exerćıcio da cidadania; II – adotará metodologias de ensino e de

avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; III – será inclúıda

uma ĺıngua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida

pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das

disponibilidades da instituição. § 1o Os conteúdos, as metodologias e as

formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do En-

sino Médio o educando demonstre: I – domı́nio dos prinćıpios cient́ıficos

e tecnológicos que presidem a produção moderna; II – conhecimento das

formas contemporâneas de linguagem; III – domı́nio dos conhecimentos

de Filosofia e de Sociologia necessários ao exerćıcio da cidadania. §2o
O Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, poderá pre-

pará-lo para o exerćıcio de profissões técnicas. §3o Os cursos do Ensino

Médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento dos es-

tudos. §4o A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a

habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabe-

lecimentos de Ensino Médio ou em cooperação com instituições especia-

lizadas em Educação Profissional. (BRASIL, LDB, 1996)

Diversos projetos foram criados com o intuito de aumentar o interesse e facilitar

a aprendizagem durante a Educação Básica no páıs. O êxito na realização de tais pro-

jetos se baseia na existência de documentos que são responsáveis por auxiliar e trazer

questões relacionadas a educação dos alunos da rede de ensino. Dentre eles destacam-se:

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), as Diretrizes Curriculares Nacionais para

o Ensino Médio (DECNEM), entre outros.

1.2 As Diretrizes Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio - DCNEM

Os termos de diretrizes e bases começam a surgir a partir de movimentos poĺıticos

por volta de 1964, a fim de que possam cumprir a função de organizar e validar o fun-

cionamento do Ensino Básico nacional. São levantados debates sobre a formação de

normativos que incorporassem nas dimensões poĺıticas uma reformulação curricular co-

mum da educação ligada na conexão entre ensino e trabalho, dando origem as Diretrizes

Curriculares Nacionais, do Ensino Fundamental, Médio e Profissional de Nı́vel Técnico

(CIAVATTA; RAMOS, 2012).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), foi promul-

gada em 1998. Sendo estas vinculadas às LDB e aos PCNs, são direcionadas à Educação
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Básica do Ensino Médio. Elas têm o objetivo de direcionar a educação deste ńıvel de en-

sino, norteando as instituições de ensino responsáveis por esta etapa da educação (BRA-

SIL, DCNEM, 1998).

No decorrer das suas normas, as disciplinas são separadas de acordo com áreas,

de forma a frisar a interdisciplinaridade entre os conteúdos abordados em cada uma de-

las. Todas as diretrizes se baseiam em quatro eixos fundamentais para obter sucesso na

aprendizagem, sendo eles o trabalho, a ciência, a tecnologia e as culturas.

Art. 4o As propostas pedagógicas das escolas e os curŕıculos constantes

dessas propostas incluirão competências básicas, conteúdos e formas de

tratamento dos conteúdos, previstos pelas finalidades do Ensino Médio

estabelecidas pela Lei:

III - compreensão do significado das ciências, das letras e das artes e do

processo de transformação da sociedade e da cultura, em especial as do

Brasil, de modo a possuir as competências e habilidades necessárias ao

exerćıcio da cidadania e do trabalho;

IV - domı́nio dos prinćıpios e fundamentos cient́ıfico-tecnológicos que

presidem a produção moderna de bens, serviços e conhecimentos, tanto

em seus produtos como em seus processos, de modo a ser capaz de rela-

cionar a teoria com a prática e o desenvolvimento da flexibilidade para

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores (BRASIL,

DCNEM, 1998).

Observe que o conhecimento da produção moderna, de serviços e conhecimentos,

assim como seus produtos e seu processo, é tratado como uma questão a se ter domı́nio

para que o ensino seja realizado de forma eficaz. Destaca-se, então, a importância de

pensar em práticas para o ensino de F́ısica Moderna e Contemporânea nos dias atuais,

uma vez que, mesmo com cerca de um século sendo desenvolvidos, ainda há muita pesquisa

sendo desenvolvida e acrescentada a literatura cient́ıfica, a F́ısica Contemporânea.

O desenvolvimento das pesquisas, em torno dos conteúdos de FMC, garantem

a maior parte da explicação da construção dos atuais avanços tecnológicos que cercam

o cotidiano atual dos alunos. Garante então, uma série de recursos tecnológicos que

podem ser utilizados na contextualização durante o ensino em sala de aula e confirma a

importância histórica de desenvolver pesquisas f́ısicas, proporcionando ao aluno est́ımulos

para aprender os conteúdos de f́ısica ao enxergá-la na construção do mundo.
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Art. 9o Na observância da contextualização as escolas terão presente

que: I - na situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento é trans-

posto da situação em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa

desta transposição didática deve ser relacionado com a prática ou a ex-

periência do aluno a fim de adquirir significado; II - a relação entre teoria

e prática requer a concretização dos conteúdos curriculares em situações

mais próximas e familiares do aluno, nas quais se incluem as do tra-

balho e do exerćıcio da cidadania; III - a aplicação de conhecimentos

constitúıdos na escola às situações da vida cotidiana e da experiência

espontânea permite seu entendimento, cŕıtica e revisão (BRASIL, DC-

NEM, 1998).

1.3 Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s, Curŕıculo Mı́nimo do

estado do Rio de Janeiro e a Base Nacional Curricular Comum - BNCC

Durante o processo de redemocratização pós regime militar (1964 a 1985), entra

em vigor a sétima Constituição Federal (CF) promulgada no dia 5 de Outubro de 1988.

Das regras de governo que regem o ordenamento juŕıdico do Páıs nesse documento, é en-

contrado uma série de artigos, que de forma direta e indireta se referem a uma formação

básica comum, como no Art. 210, que diz “serão fixados conteúdos mı́nimos para o En-

sino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores

culturais e art́ısticos, nacionais e regionais” (BRASIL, CF, 1988).

Perante as leis da Constituição de 1988, da LDB e da Lei no 9.131/95, os curŕıculos

e conteúdos mı́nimos para uma formação básica comum propostos pelo MEC, seriam de-

liberados pela Câmara de Educação Básica (CEB) e pelo Conselho Nacional de Educação

(CNE) ((BONAMINO; MARTINEZ, 2002)). Em dezembro de 1995 professores e especi-

alistas reunidos pelo MEC elaboram uma versão preliminar dos Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN’s), sendo encaminhada para análise. Uma nova versão é apresentada em

agosto de 1996, mas é em setembro do mesmo ano que é apresentada ao CNE para deli-

beração. Em Outubro de 1997 o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,

anuncia a distribuição do material produzido para o Ensino Fundamental I. Em seguida,

pouco menos de um ano após, liberam os materiais referentes ao Ensino Fundamental II,

e por volta de 1999 para o Ensino Médio ((GALIAN, 2014)).

De acordo com a atual estrutura curricular, o Ensino de F́ısica é previsto apenas no

Nı́vel Médio das escolas da rede pública e pode ser tratada como conteúdo interdisciplinar

em Ciências no Nı́vel Fundamental. Com a ideia de “terminalidade” que o Ensino Médio

estabelece na formação do aluno, o aprendizado da F́ısica, nessa etapa, deve servir como

instrumento para o aluno na compreensão do mundo em que ele vive. De acordo com os

PCN+ Ensino Médio :
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Os critérios que orientam a ação pedagógica deixam, portanto, de tomar

como referência primeira “o que ensinar de F́ısica”, passando a centrar-se

sobre o “para que ensinar F́ısica”, explicitando a preocupação em atribuir

ao conhecimento um significado no mesmo momento de seu aprendizado.

Quando “o que ensinar” é definido pela lógica da F́ısica, corre-se o risco

de apresentar algo abstrato e distante da realidade (BRASIL, MEC,

2002) p. 84.

Ratifica então, a necessidade de construir práticas, espećıficas de cada realidade,

de forma a dar significado ao ensino dos conteúdos de F́ısica, para que o aluno possa

enxergar a necessidade de adquirir o conhecimento, garantindo assim, o aprendizado de

forma eficaz.

De forma geral, os PCN’s apresentam um conjunto de parâmetros como ferramen-

tas para auxiliar o professor na formação do conhecimento dos alunos, demonstrando que

cada disciplina deve ser ensinada com interdisciplinaridade e com uso da contextualização,

para que o aluno possa enxergar os conteúdos teóricos na prática do seu dia a dia. Como

o Ensino de F́ısica requer uma maior maturidade dos alunos, este se enquadra no Ensino

Médio. O PCN+ Ensino Médio frisa a necessidade de se utilizar ferramentas que tra-

tem da F́ısica como um processo histórico, a fim de mostrar a importância do ensino na

formação de uma cultura cient́ıfica e compreensão de mundo do aluno.

Incorporado à cultura e integrado como instrumento tecnológico, esse

conhecimento tornou-se indispensável à formação da cidadania contem-

porânea. Espera-se que o Ensino de F́ısica, na escola média, contribua

para a formação de uma cultura cient́ıfica efetiva, que permita ao in-

div́ıduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, situ-

ando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza, como

parte da própria natureza em transformação. Para tanto, é essencial

que o conhecimento f́ısico seja explicitado como um processo histórico,

objeto de cont́ınua transformação e associado às outras formas de ex-

pressão e produção humanas. É necessário também que essa cultura em

F́ısica inclua a compreensão do conjunto de equipamentos e procedimen-

tos, técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e profissional

(BRASIL, PCNEM, 1999).

A respeito da inclusão de tópicos espećıficos de F́ısica Moderna e Contemporânea,

os parâmetros curriculares abordam a preocupação dos pesquisadores e professores a res-

peito da melhor forma para abordar esses conteúdos. Enumeram, também, as dificuldades

da nossa atual educação pública, encontradas por professores e alunos até mesmo para o

ensino de outros tópicos de F́ısica, embora deixe claro que é posśıvel e necessário inserir

conteúdos de F́ısica Moderna e Contemporânea na Educação Básica.
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É preciso introduzir F́ısica Moderna? Essas e outras questões estão

ainda para muitos sem resposta, indicando a necessidade de uma re-

flexão que revele elementos mais concretos e norteadores. Nosso desafio

é, portanto, buscar meios para concretizar esses novos horizontes, es-

pecialmente dentro da realidade escolar hoje existente no páıs. Como

conseguir realizar tanto com tão pouco espaço, tempo, recursos materi-

ais, carências formativas e afetivas dos alunos, condições de trabalho dos

professores? Passada a tempestade inicial, os professores de F́ısica têm

ousado mudar, mas sentem-se, muitas vezes, inseguros, desamparados e

pouco confiantes quanto aos resultados obtidos (BRASIL, PCN+, 2000).

O Artigo 210 da Constituição Federal de 1988 prevê a criação de uma Base Nacional

Comum Curricular para a Educação Básica, mas só é regulamentada com a aprovação da

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 9.394, em 20 de dezembro

de 1996, em seu Artigo 26. Com o passar do tempo, em 28 de março e 01 de abril,

de 2010, é realizada a Conferência Nacional de Educação (CONAE), com a presença de

especialistas para debater a Educação Básica, onde é levantada a necessidade da criação

da Base Nacional Comum Curricular, como parte de um Plano Nacional de Educação.

Mas, no decorrer dos anos seguintes, continua a construção dos Parâmetros Curriculares

Nacionais e das Diretrizes Curriculares Nacionais, como já enumerados.

É apenas entre 17 a 19 de junho, de 2015 que acontece o I Seminário Interinstituci-

onal para elaboração da Base Nacional Curricular (BNC), que reuniu todos os assessores

e especialistas envolvidos na elaboração da Base. A Portaria n. 592, de 17 de junho de

2015, institui a Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da Base Naci-

onal Comum Curricular (BNCC). No dia 16 de setembro de 2015 a 1a versão da BNCC

é disponibilizada, abrindo mobilização em todas as escolas para debater e discutir esse

documento preliminar. Em 2016 é liberada a segunda versão, e começa uma série de rea-

justes e discussões, sendo apenas em abril de 2017, que o MEC entrega a versão final da

BNCC ao Conselho Nacional de Educação (CNE). O CNE elabora o parecer e o projeto

de resolução sobre a BNCC, que são encaminhados ao MEC. A partir da homologação

da BNCC, em 20 de dezembro de 2017 pelo ministro da Educação, Mendonça Filho,

começa o processo de formação e capacitação dos professores e o apoio aos sistemas de

Educação estaduais e municipais para a elaboração e adequação dos curŕıculos escolares.

Em 14 de dezembro de 2018, o ministro da Educação, Rossieli Soares, homologou o do-

cumento da Base Nacional Comum Curricular para a etapa do Ensino Médio, garantindo

aprendizagens previstas para toda a Educação Básica (BRASIL, MEC, 2018).

No decorrer do documento, a BNCC também a enquadra a F́ısica como uma disci-

plina interdisciplinar, incluindo seu ensino na área de Ciências da Natureza e suas Tecnolo-

gias, e reafirma a importância da contextualização dos conteúdos, onde chega a enumerar

áreas de ensino que poderão efetivar de forma eficaz essa abordagem de ensino.
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Na definição das competências espećıficas e habilidades da área de

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, foram privilegiados conheci-

mentos conceituais considerando a continuidade à proposta do Ensino

Fundamental, sua relevância no ensino de F́ısica, Qúımica e Biologia

e sua adequação ao Ensino Médio. Dessa forma, a BNCC da área de

Ciências da Natureza e suas Tecnologias propõe um aprofundamento

nas temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo.

Os conhecimentos conceituais associados a essas temáticas constituem

uma base que permite aos estudantes investigar, analisar e discutir si-

tuações-problema que emerjam de diferentes contextos socioculturais,

além de compreender e interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-

os na resolução de problemas individuais, sociais e ambientais. Dessa

forma, os estudantes podem reelaborar seus próprios saberes relativos

a essas temáticas, bem como reconhecer as potencialidades e limitações

das Ciências da Natureza e suas Tecnologias (BRASIL, BNCC, 2018).

A BNCC, assim como os demais parâmetros enumerados até agora, entende que

a prática precisa ser espećıfica de cada região, analisando a estrutura de ensino e sua

realidade socioeconômica, mas deixa claro a necessidade de garantir um processo cont́ınuo

de formação e aperfeiçoamento dos docentes que a compõe.

[...]selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos

para apoiar o processo de ensinar e aprender; criar e disponibilizar

materiais de orientação para os professores, bem como manter proces-

sos permanentes de formação docente que possibilitem cont́ınuo aper-

feiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem [...] (BRASIL,

BNCC, 2018).

Nas regiões afastadas dos grandes centros, o atual ensino da rede pública conta

com escassa disponibilização de recursos e pouco acesso a informação. Essa realidade

pode criar um padrão de desmotivação do corpo docente, onde o professor muita vezes

utiliza apenas os livros fornecidos pelo Estado e consequentemente realizando uma aula

de quadro apenas, reforçando a prática da memorização dos conteúdos pelos alunos para

fazerem a prova. Quando as instituições de ensino contribuem para a formulação de

materiais didáticos a serem utilizados em sala de aula, que vão além do livro didático,

e garante o acesso do professor a novas práticas de ensino, isso o proporciona motivação

para atuar e dinamizar suas aulas, tornando assim, o processo de aprendizagem prazeroso

e eficaz, tanto para o professor quanto para o aluno.

Saindo do âmbito de diretrizes e bases nacionais, as práticas estaduais são ins-

titúıdas em 2008, onde existiu até 2010 o programa “Curŕıculo em Movimento”, que propôs

melhorar a qualidade da Educação Básica por meio do desenvolvimento do curŕıculo da

Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Ensino Médio. A partir de estruturações,

fica a encargo de cada Estado analisar a realidade socioeconômica e poĺıtica da região,
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para que assim, possam escolher e enumerar os principais tópicos a serem ensinados na

Educação Básica, a fim de garantir a formação do aluno como cidadão, atendendo as

carências nas quais ele está inserido.

Em reposta a uma unificação de temas a serem tratados na Educação Básica, a

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC – RJ), elaborou em 2012 o

Curŕıculo Mı́nimo (SEEDUC, 2012), conhecido atualmente como Curŕıculo Básico, o qual

contém conteúdos que devem ser trabalhados em cada disciplina nos anos da Educação

Básica (Anexo A). Em se tratando especificamente dos tópicos de F́ısica para a formação

do aluno, a SEEDUC inclui a FMC como uma forma de significação para o estudo de

F́ısica e um conhecimento necessário para compreensão da realidade. Mostra novamente,

o conhecimento F́ısico como recurso na formação de uma visão futura cient́ıfica, e trata

a abordagem de FMC de forma com que o aluno visualize que esse conhecimento não se

trata apenas das teorias e leis já bem consolidadas.

Propor um Curŕıculo Mı́nimo não é tarefa fácil, pois implica muitas

escolhas e, consequentemente, muitas cŕıticas. Outro grupo que esti-

vesse encarregado dessa tarefa faria certamente outras opções, mas é

importante perceber que tais escolhas não são arbitrárias. Elaborou-se

um Curŕıculo que contemple tanto temas de F́ısica Moderna e Contem-

porânea quanto uma abordagem histórico-filosófica, e as escolhas feitas

a partir dáı deram-se pelos seguintes motivos: [...] Abordamos, ao longo

dos três anos, temas de FMC como forma de atrair os estudantes e dar

maior significado para o estudo de F́ısica. Por isso, ao começarmos com o

estudo de Cosmologia já poderemos falar de temas contemporâneos sem

precisar esperar todo o estudo da F́ısica clássica para fazê-lo. Conhecer

alguns tópicos de FMC é fundamental para compreender a realidade que

nos cerca a partir da nova visão de mundo que a F́ısica do século XX

construiu (SEEDUC, 2012).

Os conteúdos de F́ısica Moderna e Contemporânea, ao longo do Curŕıculo Básico

do Estado do Rio de Janeiro, aparecem distribúıdos entre os três anos que compõe o

Ensino Médio, contudo, os livros didáticos fornecidos pelo Programa Nacional do Livro

Didático (PNLD) centraliza esses conteúdos apenas no terceiro volume, o qual se direciona

para o Terceiro Ano do Ensino Médio. Ao longo do Curŕıculo Básico, observa-se que os

conteúdos de Cosmologia, Relatividade Geral e Restrita, assim como as quatro forças

fundamentais da natureza - Estrutura da matéria - devem ser ensinados no Primeiro Ano;

Modelos Atômicos e Reações Nucleares - incluindo Radiação - devem ser tratados no

Segundo Ano; e Natureza da Luz e Efeito Fotoelétrico devem ser ensinados no Terceiro

Ano (SEEDUC, 2012).
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1.4 A abordagem da F́ısica Moderna e Contemporânea no Ensino Médio

A F́ısica Clássica, compreendida entre a consolidação da Mecânica Newtoniana e

o desenvolvimento da Teoria do Eletromagnetismo Clássico, até meados do século XIX,

tem sido o foco do ensino nas aulas de F́ısica da Educação Básica desde então. Embora,

devido ao pouco tempo destinado as aulas de F́ısica, em sua maior parte, o ensino acaba se

restringindo a Cinemática, Leis de Newton, Termologia, Óptica Geométrica, Eletricidade e

Circuitos Simples. De forma que, exclui abordagem de temas formadores do pensamento

cient́ıfico que essa disciplina visa desenvolver, deixando de lado a abordagem histórica

e de conteúdos atualizados (TERRAZZAN, 1992). Este fato acarreta na desmotivação

do aluno decorrente do atual ensino mecanizado, baseado na resolução de questões sem

análise do problema e da construção do conceito estudado.

A partir do ińıcio do século XX, a F́ısica Clássica não é mais capaz de expli-

car fenômenos para corpos com altas energias cinéticas, inicia-se então o processo de

construção da, atualmente conhecida, F́ısica Moderna. Para diversos pesquisadores em

Ensino de F́ısica, a F́ısica Contemporânea é considerada desde a década de 1940 até as

pesquisas desenvolvidas na atualidade (OSTERMANN; MOREIRA, 2000). Para fins de

referência, esse trabalho irá considerar a mesma divisão histórica para os temas, levando

em consideração que a F́ısica Contemporânea abrange também toda produção cient́ıfica

e tecnológica, assim como suas relações com o cotidiano do estudante.

A discussão a respeito da inserção de conteúdos desenvolvidos pela F́ısica, a partir

do ińıcio do século XX, nas aulas de educação Básica da rede pública, começa a surgir

em meados da década de 1950 e acredita-se que seja devido a influência de projetos

estrangeiros, tais como, PSSC – Physical Science Study Committee, BSCS – Biological

Science Curriculum Study, CBA – Chemical Bound Approach, e CHEM Study – Chemical

Education Material Study (ALVETTI, 1999). Tais discussões cresceram até a década de

1970, quando se inicia a construção de uma série de projetos e produções acadêmicas a

respeito de quais temas devem ser inseridos, que perduram até os dias atuais.

Segundo Terrazzan e Alvetti, os primeiros três projetos desenvolvidos começaram

no ińıcio da década de 1970, os quais são o PEF - Projeto de Ensino de F́ısica, o PBEF

- Projeto Brasileiro de Ensino de F́ısica, o FAI - F́ısica Auto-Instrutiva. Toda produção

até então desenvolvida na área de Ensino de F́ısica, são apresentadas em congressos e

simpósios, onde os mais conhecidos são o CBEF – Caderno Brasileiro de Ensino de F́ısica,

o EPEF – Encontro de Pesquisa em Ensino de F́ısica, e o SNEF – Simpósio Nacional de

Ensino de F́ısica.

A partir de uma pesquisa realizada por Araujo, dos anos de 2010 a 2018, dos temas

inclusos nos materiais com práticas de ensino para conteúdos de F́ısica Moderna e Con-

temporânea, predominam os da Natureza da Luz, a Teoria da Relatividade e Radiações.
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A autora ainda aponta que das práticas realizadas, os principais recursos utilizados são

textos e experimentações mentais e práticas, com 35% e 37% de frequência nas obras

analisadas. O recurso que apresenta a menor média é o uso de simulações, com apenas

26%, devido a realidade das escolas públicas que em sua maioria não possuem sala de

informática, ou as que possuem, não contam com computadores em bom funcionamento.

Tais práticas, influenciam em grande parte a região em que são aplicadas, principalmente

em grandes centros, embora nas cidades mais afastadas, devido a concretização de um

ensino tradicional e mecanizado, encontram-se dificuldades em alcançar meios de obter e

reproduzir tais informações.

Essa defasagem de ensino é suprida pelo aluno através das divulgações cient́ıficas

lançadas pela mı́dia, a qual o jovem tem total acesso, embora nem sempre tenha discerni-

mento para a escolha de sites e fontes cient́ıficas confiáveis. Esse quadro só será alterado,

a partir do momento em que práticas de ensino sejam direcionadas aos professores que

atuam na rede públicas, capacitando-os para, não só abordar os temas em sala de aula

com segurança, como também ensinar a construção do método cient́ıfico para que o aluno

desenvolva o pensamento cŕıtico capaz de ajudá-lo a diferenciar fontes confiáveis de in-

formação. O professor, em sala de aula, deve salientar o papel histórico, social e cultural

desta ciência na sociedade, mostrando para o estudante que as pesquisas f́ısicas não são

feitas unicamente por um brilhante cientista, mas sim a partir de um compartilhamento de

ideias e discussões do conhecimento na sociedade cient́ıfica. Sendo assim, além de inserir

tópicos de F́ısica Moderna e Contemporânea em suas aulas, o professor poderá despertar

no aluno a compreensão de que o desenvolvimento de tais pesquisas, está também ao seu

alcance, estimulando-o para prosseguir em uma carreira acadêmico-cient́ıfica.

Contudo, analisando o ensino de conteúdos de F́ısica Moderna e Contemporânea

nos atuais Cursos de Graduação em Licenciatura em F́ısica, Rezende e Cruz, durante

uma pesquisa realizada num total de 31 estudantes de Licenciatura em F́ısica, apenas

67,7%, ou seja, 21 dos estudantes se sentiam aptos para ministrar tais conteúdos em

sala de aula. Embora seja uma quantidade considerável, a pesquisa ainda aponta que

64, 5%, desses 21 discentes, ministrariam as aulas apenas com caráter informativo, devido

a complexidade conceitual e matemática dos mesmos. Trazendo essa pesquisa para a

realidade do atual ensino das escolas públicas, justifica-se a insegurança dos professores

em abordar conteúdos de F́ısica Moderna e Contemporânea, principalmente pelo fato

de que com a pesquisa realizada nas escolas de Santo Antônio de Pádua e Miracema,

dos 8 professores que atuam nas aulas de F́ısica, apenas 1 deles é Licenciado em F́ısica,

ou seja, apenas 12, 5% dos professores que atuam nas aulas de F́ısica, espera-se que

tenha tido aulas desses conteúdos durante sua formação acadêmica, capacitando-o para

ministrá-las em suas aulas na rede pública durante sua atuação. Ostermann e Cavalcanti

apontam também que uma das principais causas na falta de interesse dos alunos em
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estudar os assuntos, na época, é devido a pouca abordagem de temas atuais de F́ısica

nos vestibulares, onde fica restrito a resolução mecânica de problemas em torno da F́ısica

Clássica predominante. Embora, tem sido cobrado em vários vestibulares nos últimos

anos, principalmente no ENEM como será apresentado em um dos resultados.

1.5 A aprendizagem por meio da experimentação e da contextualização dos

assuntos

O uso da experimentação vem sendo discutido e defendido por séculos, seja ela

por experimentações emṕıricas ou teóricas, por vários estudiosos como John Lock (1632−
1704), Rousseau (1712−1778), Pestalozzi (1746−1827), Montessori (1870−1952), Dewey

(1859− 1952), dentre outros. De acordo com a Base Nacional Curricular Comum (BRA-

SIL, BNCC, 2018), o uso de experimentos como ferramenta de ensino, deve estar presente

em todo o processo de aprendizagem do aluno, proporcionando ao mesmo a capacidade

de explorar diferentes modos de pensar e falar em uma cultura cient́ıfica. A experi-

mentação na sala de aula, introduz ao aluno noções do método cient́ıfico e processos de

desenvolvimento de pesquisas para futuras aplicações que refletem no seu cotidiano, de-

senvolvendo nele habilidades de interação, investigação e criatividade. A BNCC aponta

que no atual mundo, repleto de informações, que são facilmente difundidas e acessadas

por meios digitais, é de suma importância, que com o uso da experimentação, o aluno con-

siga desenvolver o pensamento cŕıtico capaz de gerar discernimento de informações, sendo

capaz de analisar situações-problema e avaliar as informações confiáveis nas aplicações

que os cercam.

Além do desenvolvimento de capacidades cognitivas que o uso da experimentação

proporciona ao estudante, muitos pesquisadores apontam a abordagem dessa prática como

um facilitador para tratar de assuntos, dos quais não tiveram contato ou tiveram muito

pouco durante a sua formação. Com o passar do tempo, atuando na rede pública, o

docente encontra alguns fatores que o desmotivam, como a falta de acesso a fontes de

atualização de conteúdos e cursos de formação continuada, que deveriam ser fornecidas

pelas instituições em que atuam, gerando muita insegurança em abordar alguns temas em

sala de aula.

Há necessidade de se buscar alternativas para que o aluno participe das

tomadas de decisões, tornando-se sujeito ativo no processo de ensino-

aprendizagem. Para isso, torna-se necessário também uma mudança na

postura do professor, acarretando responsabilidades e habilidades que

muitos deles carecem, ou seja, que os processos formativos, inicial ou em

serviço, não foram capazes de oferecer (DA SILVA, 2016).

Neste trabalho foi utilizado o método demonstrativo, ou seja, os experimentos fo-

ram utilizados como forma de demonstrar na prática alguns fenômenos da F́ısica Moderna
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e Contemporânea. Os professores que atuam nas aulas de F́ısica das escolas públicas da

região, em sua grande maioria, não são Graduados em F́ısica e, portanto, não tiveram

contato com assuntos da F́ısica Moderna em suas Graduações. Tal quadro justifica o

receio dos mesmo em ministrar os assuntos de FMC em sala de aula, pois não possuem

base teórica para lidar com o assunto a ser tratado e com as questões que podem ser

levantadas pelos alunos. Ao inserir a experimentação de forma demonstrativa, o professor

consegue despertar a curiosidade do aluno para o estudo do fenômeno que está ocorrendo

diante dos seus olhos, tornando a aula bem mais atraente e divertida.

1.6 A abordagem da F́ısica Moderna e Contemporânea por meio de experi-

mentos

Indo de encontro com a realidade da atual Educação Pública no estado do Rio

de Janeiro, onde não há liberação de recursos e predomina a falta de investimento em

criações e manutenções de laboratórios nas escolas, a principal relevância desse trabalho

é a utilização de experimentos constrúıdos com materiais de baixo custo, como sucatas e

utenśılios domésticos, que são baratos e facilmente encontrados. Como será abordado no

caṕıtulo 3, na região do Noroeste Fluminense, em que essa pesquisa foi realizada, há uma

iniciativa pela maior parte dos professores na utilização de experimentos de baixo custo

em suas aulas, predominando os temas de Termologia e Eletricidade. Isso provavelmente

ocorre devido ao fato de se ter campus da Universidade Federal Fluminense em Santo

Antônio de Pádua, onde são desenvolvidos trabalhos e projetos de aplicações em conjunto

com a sociedade, tais como o PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à

Docência e o Jovens Talentos, que versam objetivamente na importância de se utilizar

experimentos na contextualização de alguns assuntos abordados.

A F́ısica Moderna e Contemporânea trata de assuntos, em sua maior parte, que

requerem materiais mais sofisticados em suas aplicações como, por exemplo, espectrosco-

pia, radiações, dualidade da luz e da matéria, etc., em que os experimentos dependem de

equipamentos de alta precisão, que são muito caros para realidade das escolas da região.

Contudo, há uma crescente produção de materiais que demonstram a possibilidade de

tratar alguns fenômenos utilizando experimentos simples, como aponta Araujo em sua

pesquisa bibliográfica, enumerando em seu trabalho todas as produções realizadas que

tratam de práticas de inserção desses conteúdos nas aulas da Educação Básica. A autora

trata, a partir de interpretações de outros pesquisadores, a experimentação como ativi-

dades de experiência onde os alunos podem elaborar, visualizar e a discutir um evento

imaginário, em que pode-se utilizar as famosas experimentações de Einstein para o desen-

volvimento da Teoria da Relatividade, como base de justificativa para o desenvolvimento

de experimentações para observação e manuseio do evento, de forma a aguçar as expe-

rimentações mentais que o estudante pode desenvolver ao imaginar o comportamento de
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corpos com altas energias interagindo no espaço, por exemplo.

Para a produção da oficina realizada nesse trabalho, após utilizar as literaturas

já enumeradas, que apresentam as discussões sobre os principais temas a serem trata-

dos na aulas de F́ısica, sendo eles, Supercondutividade, Teoria da Relatividade, Efeito

Fotoelétrico, Átomo de Bohr, Radioatividade, Dualidade Onda-Part́ıcula, Difração e Dis-

persão da Luz, Excitação Eletrônica, Espectroscopia, Luminescência, Semicondutores,

Produções de Energia, Laser; entre outros tópicos elencados pela técnica Delphi (OSTER-

MANN; MOREIRA, 2000). A etapa seguinte foi a escolha dos temas a serem trabalhados,

fazendo com que deixássemos de fora alguns assuntos, já que buscamos a produção de

experimentos de baixo custo para tratar os temas teóricos, tornando a interpretação do

problema em questão mais visual e prático para o aluno.

Dos tópicos levantados pela pesquisa bibliográfica, apenas os de Efeito Fotoelétrico,

a Difração e a Dispersão da Luz, já contavam com produções experimentais de baixo

custo. O único experimento de Relatividade encontrado, trata da Relatividade Geral,

e a produção se dá em alto custo, mas que pode ser reproduzido em menor escala com

materiais de baixo custo como uma bacia plástica. Os temas de Excitação Eletrônica e

Luminescência foram abordados no experimento do teste da chama, que é comumente

realizado na Qúımica, onde mostrei as aplicabilidades em produtos luminescentes de-

senvolvidos pelas indústrias e a base dos espectros de emissão observados na literatura.

Comprova-se, portanto, a possibilidade de utilizar recursos de baixo custo e a interdis-

ciplinaridade para abordar conteúdos de F́ısica Moderna e Contemporânea, utilizando

experimentações nas suas práticas de aula.
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2 METODOLOGIA

Esse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), buscou desenvolver uma abordagem

que permita introduzir alguns tópicos de F́ısica Moderna e Contemporânea, através da

experimentação com materiais de baixo custo e suas aplicações, na Educação Básica.

Tendo como público alvo, os professores do Ensino Médio das escolas públicas da região

do Noroeste Fluminense, mais especificamente das cidades de Santo Antônio de Pádua e

Miracema. Os motivos de escolha das cidades para o desenvolvimento do trabalho foram,

a localização da universidade - Santo Antônio de Pádua - e o local de maior percentual

de alunos que se deslocam para estudar no campus - Miracema. Além dessa primeira

observação, para facilitar e garantir o acesso as escolas, a pesquisa se desenvolveu nas

escolas onde o Orientador possui contato constante, sendo elas: (i) em Santo Antônio de

Pádua: Colégio Estadual Rui Guimarães de Almeida, Colégio Estadual Almirante Barão

de Teffé e Colégio Estadual Doutor Leonel Homem da Costa; (ii) em Miracema: Colégio

Estadual Deodato Linhares.

2.1 Primeira etapa

A primeira etapa se concentrou em obter os dados nas escolas, através de uma

pesquisa com o uso de questionários, foi investigado se há ou não o ensino de tópicos de

F́ısica Moderna e Contemporânea nessas escolas e se há o uso de experimento durante as

aulas de f́ısica. Para obter dados mais confiáveis, os questionários foram aplicados tanto

para o professor quanto para os alunos. Como visto, tais tópicos podem e devem ser

tratados nos três anos do Ensino Médio, logo, o questionário dos alunos foi aplicado nas

três turmas em cada escola. Tendo o Curŕıculo Básico como referência, todos os ques-

tionários foram aplicados em turmas do Ensino Médio Regular (Anexo B), sem considerar

o Curso de Formação de Professores e o Educação de Jovens e Adultos (EJA), uma vez

que possuem curŕıculos diferentes. Devido o grande quantitativo de alunos matriculados,

em todas as escolas tinha mais de uma turma de primeiro, segundo e terceiro anos. Ao

verificar que as aulas de F́ısica eram sempre dadas pelo mesmo professor, para a aplicação

dos questionários, foi escolhida apenas uma turma de cada ano.

Modelo de questionário aplicado ao professor:

1. Nome da escola:

2. Qual sua formação acadêmica?
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3. Usa experimento em suas aulas? ( )Sim ( ) Não

3.1 Se sim, qual ou quais temas foram trabalhados?

3.2 Se não, por quê?

4. Já abordou algum tema de F́ısica Moderna e Contemporâne - FMC em suas aulas?

( )Sim ( )Não

4.1 Se sim, qual tema foi trabalhado?

4.1 Se não, por quê?

5. Estaria disposto a fazer uma oficina na UFF sobre F́ısica Moderna e contemporânea?

( )Sim ( )Não

6. Se não, Por quê?

Modelo de questionário aplicado ao aluno:

1. Nome da escola:

2. Qual sua série do Ensino Médio?

3. Tem aulas de F́ısica regularmente?

4. Algum professor já trabalhou algum tema de F́ısica utilizando experimentos? ( )Sim

( )Não

4.1 Se sim, quais temas foram trabalhados?

5. Já ouviu falar de F́ısica Moderna e Contemporânea? ( )Sim ( )Não

6. Algum professor já abordou algum tema de F́ısica Moderna e Contemporânea?

Como as respostas dos questionários confirmaram a necessidade de produzir mate-

riais acesśıveis para os professores da região e produzir abordagens que facilitem a inclusão

de tópicos de F́ısica Moderna e Contemporânea na rede pública, como sugere o Curŕıculo

Básico do estado do Rio de Janeiro. Em sequência, com base nas pesquisas realiza-

das atualmente sobre tópicos de FMC, que podem e devem ser tratados em sala de aula,

(OSTERMANN; CAVALCANTI, 2001), (OSTERMANN; MOREIRA, 2000), (TERRAZ-

ZAN, 1992), como a técnica Delphi, foram levantados seis tópicos de FMC, inclusos no

Curŕıculo Básico. Para o processo de escolha dos assuntos a serem tratados, levou-se em

consideração, também, aqueles que possibilitassem a criação experimentos de baixo custo.

Como precisei de ajuda, esse trabalho se estendeu para um projeto de extensão, e contou

com a participação de dois discentes do curso de Licenciatura plena em F́ısica do IN-

FES, os alunos Śılvio Bessa Adiala e Henrique Peçanha Braga, e da ajuda do Técnico de

Laboratório Sidinei da Silva Nascimento. Iniciamos então o projeto enumerando tópicos
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que possibilitavam confeccionar experimentos de baixo custo dentre os enumerados pela

Técnica Delphi e o Curŕıculo Básico do Estado do Rio de Janeiro. Os tópicos seleciona-

dos foram: Difração da Luz, Dispersão da Luz, Relatividade Geral, Efeito Fotoelétrico,

Excitação Eletrônica e Luminescência. A partir dáı, seguimos para a confecção dos rotei-

ros que foram utilizados em cada dia de oficina, a qual ocorreu em um dia por semana

durante 3 semanas. Para a confecção dos roteiros, em reuniões com o orientador, busca-

mos enumerar de forma clara as teorias tratadas e todo o procedimento de construção do

experimento, para que assim, o professor possa reproduzir o que foi aprendido durante as

oficinas no futuro.

Cada experimento foi previamente testado com a equipe no Laboratório externo de

F́ısica do INFES, para que estivéssemos munidos de todo posśıvel erro na hora de orientar

o professor na construção e observação. Com os experimentos testados e os roteiros

confeccionados, entrei em contato com os professores que participaram da pesquisa, onde

dos oito entrevistados, apenas sete demonstraram interesse. Embora a oficina tenha sido

ofertada para cinco, uma vez que, todo o material disponibilizado para os professores foi

comprado sem o aux́ılio de nenhuma bolsa, apenas quatro professores participaram. Um

professor e uma professora de Santo Antônio de Pádua, e duas professoras de Miracema.

2.2 Segunda etapa

Com todo o material comprado, para que cada professor sáısse com um experimento

de cada um dos seis tópicos tratados, possibilitando a utilização em suas aulas de F́ısica,

e os roteiros finalizados, partimos então, para a realização das oficinas. Cada oficina

contou com abordagem de dois tópicos, foram ordenadas de forma cronológica para tentar

facilitar a visualização da construção do conhecimento ao longo dos anos. Onde, o primeiro

dia tratou de Difração e Dispersão da luz, o segundo de Relatividade Geral e Efeito

Fotoelétrico, e o terceiro de Excitação Eletrônica e Luminescência.

Antes de cada dia de oficina, durante reuniões coma equipe, preparei aulas sobre

cada tema que foi tratado, onda cada aula contou com conteúdo teórico, utilização de

experimentos simples para relembrar e contextualizar outros tópicos e a indicação de

um simulador (PHET) para tratar desses e de outros tópicos de f́ısica. Após essa aula,

continuamos a oficina com a construção dos experimentos de baixo custo previstos no

roteiro, sendo que cada professor, utilizando o roteiro, construiu seu próprio experimento,

priorizando o manusear para que o mesmo consiga reproduzir e entender o experimento

abordado.

Durante os três dias, cada professor se deslocou até o campus e as atividades foram

realizadas no Laboratório de Tecnologias Experimentais do Curso de F́ısica. Ao final do

último dia de oficina apliquei um último questionário aos professores participantes para

29



obter um feedback da oficina e do material fornecido. Logo em seguida, o contato com os

docentes garantiu acesso a outros feedback’s e estimulou a busca de questões em torno de

conteúdos de FMC que cáıram no ENEM de 2019.

Modelo do questionário aplicado aos professores ao final da oficina:

1. Já ensinou, em suas aulas, algum dos temas abordados no minicurso?

Se sim:

1.1 Qual(ais)? Utilizou experimentos?

1.2 A aula foi ministrada em escola pública ou privada?

Se não:

1.3 Por que?

1.4 Pretende ensinar agora, com esse material?

2. O roteiro está de forma clara?

3. Acha que é necessário o uso da experimentação nas aulas?

Se posśıvel, comente sobre o por quê:

4. Deixe aqui sua cŕıtica, quanto a estrutura, organização e conteúdo programático:
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Primeira etapa

Consciente da dificuldade dos alunos em identificar quais conteúdos são de F́ısica

Moderna e Contemporânea, antes da distribuição dos questionários, contextualizei bre-

vemente sobre o surgimento dessa Ciência e levantei alguns tópicos, como Teoria da Re-

latividade, embora deixe claro que essas informações são apenas instruções e não devem

influenciar nas respostas. Durante o debate inicial ficou claro que a maior parte de in-

formações, absorvidas pelos jovens, gira em torno das redes sociais, quando ao falar de

“memes” e v́ıdeos cient́ıficos eles interagiam e concordavam.

Com a aplicação dos questionários, verificou-se que alguns alunos não conseguem

identificar assuntos de F́ısica Moderna e Contemporânea nas aulas, embora a maior parte

já associa a Relatividade de Einstein como um dos conteúdos que a compõem. De todos

os alunos que confirmaram a existência do ensino de FMC, os que exemplificaram o que

foi ensinado, falaram da Teoria da Relatividade.No C. E. Rui Guimarães de Almeida,

40% dos alunos dizem que há o ensino de FMC, 57, 5% dizem que não há e 2, 5% não

sabem se posicionar; onde 100% dos professores que dão aula de F́ısica, afirmam que

ensinam e/ou já ensinaram FMC (Figura 1), mais especificamente Teoria da Relatividade

e Efeito Fotoelétrico. No C. E. Almirante Barão de Teffé, 26, 8% dos alunos afirmam que

há o ensino de FMC, 54, 9% afirmam que não há e 18, 3% não sabem se posicionar e/ou

não lembram; sendo que 100% dos professores afirmam que já ministraram a Teoria da

Relatividade em suas aulas (Figura 2). No C. E. Doutor Leonel Homem da Costa, 74%

dos alunos afirmam que há o ensino de FMC nas aulas, 20% afirmam que não há e 6%

não sabem se posicionar sobre; e 100% dos professores que atuam nas aulas de F́ısica,

afirmam que ensinaram FMC (Figura 3), mais especificamente a Teoria da Relatividade

e Radioatividade. No C. E. Deodato Linhares, 64, 5% dos alunos apontam que há ensino

de conteúdos de FMC, 33, 8% dos alunos apontam que não há e 1, 7% não sabem se

posicionar; onde 100% dos professores afirmam que ensinam e/ou ensinaram Teoria da

Relatividade em suas aulas (Figura 4).
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Figura 1: Respostas sobre o ensino de F́ısica Moderna e Contemporânea no C. E. Rui
Guimarães de Almeida. Fonte: Autora, 2019

Figura 2: Respostas sobre o ensino de F́ısica Moderna e Contemporânea no C. E. Almi-
rante Barão de Teffé. Fonte Autora, 2019

Inicialmente observa-se então, que tanto no CERGA quanto no Barão, mesmo os
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professores afirmando ensinar tópicos de FMC, há uma dificuldade por parte dos alunos na

identificação desses tópicos, onde a maior parte dos alunos afirma que não foram ensinados

ou não sabem. Vale frisar também, a sinceridade obtida nas respostas dos alunos, onde

me deparei com respostas do tipo “não sei”, “não que eu me lembre” e “se foi ensinado

eu não me lembro”.

Figura 3: Respostas sobre o ensino de F́ısica Moderna e Contemporânea no C. E. Doutor
Leonel Homem da Costa. Fonte: Autora, 2019.

33



Figura 4: Respostas sobre o ensino de F́ısica Moderna e Contemporânea no C. E. Deodato
Linhares. Fonte: Autora, 2019

Todavia, no Leonel e no Deodato, assim como os professores afirmam tratar de

tópicos de FMC em suas aulas de f́ısica, a maior parte dos alunos consegue identificar

os assuntos que foram tratados. De acordo com os resultados levantados, há uma inici-

ativa de inserir conteúdos de F́ısica Moderna e Contemporânea nas escolas, embora tal

prática ainda esteja restrita ao ensino de Teoria da Relatividade, Radioatividade e Efeito

Fotoelétrico. Ao propor aos professores participarem da oficina, cinco dos que participa-

ram da pesquisa se prontificaram, sendo que apenas quatro compareceram e participaram

efetivamente todos os dias. Um dos demais professores - o único com Licenciatura em

F́ısica - informou que não utiliza experimentos em suas aulas por não haver tempo dis-

pońıvel para tal prática, e ao receber a proposta de participar da oficina afirmou que não

tem tempo dispońıvel. A escola em que esse professor, Graduado em F́ısica, atua conta

com mais um professor responsável pelas turmas de F́ısica de Segundo Ano, Graduado

em Matemática, sendo que participou das oficinas e já aplicou, inclusive, duas das aulas

desenvolvidas na oficina em suas turmas, nos dando um feedback positivo e satisfatório.

A respeito do uso de experimentos nas aulas regulares de F́ısica, com os ques-

tionários podemos perceber que há um crescimento no desenvolvimento de novas abor-

dagens no Ensino de F́ısica, onde em todas as escolas a maior parte dos alunos citaram

o uso de experimentos nas aulas de Calorimetria. De um total de oito professores, que

responderam aos questionários, cinco utilizam experimentos em suas aulas, abordando

conteúdos de Calorimetria, como previsto pelos alunos, Eletricidade e Dinâmica.
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Figura 5: Experimentos confeccionados nas oficinas

Ao obter um experimento de baixo custo para cada tópico, os roteiros foram ela-

borados pensando especificamente na construção do experimento selecionado e na base

teórica que o professor deve ter para manuseá-lo. Onde cada roteiro contou com uma

breve contextualização, fundamentação teórica, objetivos, materiais para a construção

dos experimentos, procedimentos e algumas questões para os alunos.

3.2 Segunda etapa

3.2.1 Primeiro dia

No primeiro encontro, foram tratados os temas de Difração e Dispersão da luz,

que além dos experimentos previstos para serem confeccionados, apresentam uma série de

pequenos experimentos com materiais de fácil acesso, como a parte transparente de um

“cd”, para demonstrações durante a aula. Por ser o primeiro contato com os professores,

foi o dia onde o “nervosismo” pôde ter influenciado um pouco no desenvolvimento da aula,

a exemplo do professor que apontou no último questionário aplicado, a pouca abordagem

das questões nas duas primeiras oficinas.

O roteiro disponibilizado e utilizado se encontra no Anexo C. No decorrer da aula,

os docentes começaram a interagir, levantando curiosidades como a respeito do álbum do

Pink Floyd citado no tema de Dispersão da Luz. Algumas das associações conceituais

realizadas em sala, os docentes ainda não conheciam, como a relação de proporção entre

o comprimento da onda incidente e a refringência do meio, para explicar a coloração do

céu de manhã e ao entardecer.

Como observado na Figura 6, os próprios professores realizaram o processo de

construção dos experimentos, lendo o roteiro e comentando uns com os outros. Minha

participação nessa etapa foi de apenas auxiliar e acompanhar. A respeito de conteúdo,
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o experimento de difração constrúıdo, assim como os demais, foi tratado como recurso

observacional, embora também possa ser utilizado nas aulas para o cálculo das redes de

difração de CD e DVD. Ao término da aula, com os experimentos prontos, cada um deles

recebeu uma sacola e uma etiqueta para guardar seu experimento, de forma a incentivá-

los a guardar e manter em boas condições os experimentos para futuras aplicações com

seus alunos (Figura 7).

Figura 6: Confecção dos experimentos de Difração e Dispersão da luz. Fonte: Autora,
2019

Figura 7: Professores com os kit’s de Difração e Dispersão da luz. Fonte: Autora, 2019

Nesse primeiro encontro uma das professoras de Miracema não pôde estar presente,

devido a compromissos com reuniões no colégio, mas o material foi enviado pela outra

docente presente, que a orientou a respeito do que tinha sido tratado durante a aula.

3.2.2 Segundo dia

Já com um contato maior entre os professores e os discentes de F́ısica do INFES,

no segundo encontro houve uma melhora na dinâmica da aula, além de conseguir melhor
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administrar o tempo. A professora de Miracema que se ausentou no primeiro dia, ao

chegar já trouxe perguntas sobre o conteúdo tratado e mostrou fotos do experimento

montado com o material fornecido, informando que pretendia aplicar logo no ińıcio do

próximo bimestre em suas aulas.

O roteiro apresentado no segundo dia, com os temas de Relatividade Geral e Efeito

Fotoelétrico, está no Anexo D. Como esses dois temas eram os mais conhecidos entre

os professores, a aula ficou ainda mais dinâmica e participativa, sobretudo durante a

introdução com explicação da Relatividade Restrita de Einstein, uma vez que é um tema

que todos já haviam tratados em sala de aula. Contudo, ao tratar de Relatividade Geral,

os docentes levantaram várias dúvidas, mas ao realizar a construção do experimento e fazer

com que as bolas de diferentes massas interagissem, eles mesmos conseguiam responder

as questões levantadas (Figura 8).

Com a construção do experimento do Efeito Fotoelétrico, além de relacionar o

conteúdo temporalmente com a Teoria da Relatividade, ambos desenvolvidos em épocas

próximas por Einstein, foi posśıvel tratar do comportamento dual da luz, relacionando

o comportamento corpuscular da luz no Efeito Fotoelétrico com o comportamento ondu-

latório, observado na primeira oficina no fenômeno de difração da luz.

Figura 8: Confecção dos experimentos de Relatividade Geral e Efeito Fotoelétrico. Fonte:
Autora, 2019
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Figura 9: Professores com os kit’s de Relatividade Geral e Efeito Fotoelétrico. Fonte:
Autora, 2019

3.2.3 Terceiro dia

Infelizmente no último dia de oficina, as duas professoras de Miracema tiveram

conselho de classe no colégio em que atuam e não puderam estar presente no campus.

Para obedecer o cronograma, mas sem esquecer da importância da aula desses conteúdos

que não eram aplicados e conhecidos nas escolas, a oficina foi aplicada no campus para os

dois professores de Santo Antônio de Pádua, e no dia seguinte, me desloquei até Miracema

e realizei a mesma aula e construção dos experimentos com as outras professoras.

Devido a simplicidade dos experimentos, a construção pôde ser mais próxima e di-

reta (Figura 10), mas a aula foi longa, onde além da apresentação dos temas de Excitação

eletrônica e Luminescência, foi realizado previamente uma abordagem histórica dos mo-

delos atômicos, indicando a relação e ligação na construção do conhecimento cient́ıfico.

Figura 10: Confecção dos experimentos de Excitação eletrônica e Luminescência. Fonte:
Autora, 2019
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3.2.4 Alguns relatos sobre a oficina obtidos no último questionário e uma análise dos

resultados finais

Como mostrado no corpo desse trabalho, embora algumas discussões sobre a in-

serção desses conteúdos já perdurarem por mais de 40 anos, são poucas e quase inexis-

tentes, as pesquisas direcionadas às práticas de como ensinar e abordar tais conteúdos,

menos ainda os trabalhos realizados com o foco nos professores que atuam na nossa atual

rede de ensino. Com a interação dos professores durante a oficina, foram levantadas várias

experiências que os mesmos tiveram ao longo de suas carreiras, desde as formas em como

ministrar as aulas até as suas insatisfações, em comum com a realidade da atual educação

pública. As experiências compartilhadas, foram de suma importância para a formação

dos discentes de F́ısica do INFES que trabalharam nesse projeto, e que ainda não atuam

de forma direta como professores. As insatisfações apresentadas pelos docentes partici-

pantes, giram em torno das que já eram previstas pelo trabalho, como má remuneração

salarial, falta de recursos, imaturidade dos alunos e a carga horária reduzida. Mesmo

diante de tantas dificuldades, o principal resultado obtido nesse trabalho foi o de perceber

que os professores gostaram bastante das oficinas. Os mesmos se mostraram “tristes” no

último dia de atividades e afirmavam que “queriam mais”, porém entenderam que a falta

de recurso não atinge apenas a Educação Básica, já que todos os materiais das oficinas

teve que ser custeado pela orientanda desse trabalho, que recebe uma bolsa de aproxima-

damente R$ 400, 00, o que torna bem oneroso o desenvolvimento desse projeto sem ajuda

financeira.

De um total de três temas de FMC que já eram abordados nas aulas de F́ısica nas

escolas da região, após a realização desse trabalho, possibilitamos que quatro professores

que atuam em diversas outras escolas, passassem a ter materiais para ministrarem outros

cinco temas - considerando que Efeito Fotoelétrico já era ensinado, como obtido pela

pesquisa nas escolas - e seis experimentos diferentes.

A seguir, a reprodução fiel das respostas dos professores para a pergunta “4 Deixe

aqui sua cŕıtica, quanto a estrutura, organização e conteúdo programático:” do último

questionário aplicado aos professores:

“Verifico que existem conteúdos fora da realidade do aluno; Conteúdos mais com-

plexos nas séries iniciais (primeiro ano) acredito que poderia ser trocado. Poucas aulas(no

fundamental são três aulas por semana para ciências e no ensino médio duas aulas de

f́ısica.”

“A duração do curso poderia ser maior, uma vez que essa é uma área da f́ısica

que tem uma deficiência no que diz respeito ao ensino e aprender mais para ensinar é

fundamental.”

“As oficinas serão extremamente úteis para serem utilizadas nas aulas. São conteúdos
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que estão sendo vistos e valorizados mais recentemente nos curŕıculos escolares e por isso

acredito que faltou chamar a atenção em relação as questões presentes nas 2 primeiras

apostilas para serem formas de avaliações de conteúdos. Foi uma oficina que teve uma

grande criatividade pela orientanda, para fornecer materiais de baixo custo e atender as

experimentações. Assim, com o tempo podemos repô-las.”

“Não tenho nenhuma cŕıtica.”

De acordo com o questionário e o posicionamento dos professores ao longo das

oficinas, todos os quatro participantes pretendem utilizar o material em suas aulas daqui

para frente. Além dos conteúdos aprendidos e discutidos durante as oficinas, o contato

com os docentes se tornou duradouro, onde duas semanas após o término das oficinas um

dos professores entrou em contato pedindo o envio dos arquivos em “pdf” das oficinas para

montagem de suas aulas e logo em seguida encaminhou uma foto dos alunos manuseando os

experimentos. Onde o mesmo tratou os tópicos de Excitação Eletrônica e Luminescência,

que foram cobrados em uma questão do ENEM de 2019 (Figura 11), logo, os alunos que

tiverem contato com essa aula tiveram a oportunidade de lembrar ao resolver a questão.

Figura 11: Questão sobre excitação eletrônica ENEM 2019

Após duas semanas, uma das professoras de Miracema, encaminhou uma série de

fotos de uma aula, onde utilizou os experimentos de difração e dispersão da luz. Previa-

mente, a professora deu um tempo para que os alunos resolvessem a questão (Figura 12),

em seguida, a recolheu sem corrigir e prosseguiu levando-os ao laboratório para a aplicação

dos experimentos (Figura 13). Constatou que, após a aula expositiva no laboratório, os

alunos obtiveram êxito em interpretar e responder a mesma questão. Além disso, essa aula

aplicada na turma de terceiro ano, proporcionou uma noção sobre o comportamento da
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luz, portanto, ao se depararem com a questão que caiu no ENEM 2019 algumas semanas

depois, como mostra a Figura 14, os alunos conseguiram associar a aula.

Figura 12: Alunos do C. E. Deodato Linhares tentando resolver uma questão do ENEM
que aborda os temas de dispersão e difração da luz, antes da aula com experimento. Fonte:
Autora, 2019

Figura 13: Alunos do C. E. Deodato Linhares durante a aula experimental. Fonte: Autora,
2019
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Figura 14: Questão sobre comportamento da luz ENEM 2019

Esses foram, sem dúvida, os feedback’s mais importantes até o momento, compro-

vando a contribuição desse trabalho na inserção de conteúdos de FMC nas escolas da rede

pública da região, e nas práticas de aula com uso de experimentações.

42



CONCLUSÃO

Nesse trabalho priorizamos a utilização da experimentação como ferramenta didática

na contextualização e facilitação no processo de ensino de alguns temas de F́ısica Moderna

e Contemporânea, que ainda não tinham sidos trabalhados teoricamente. Fizemos o uso

de experimentos simples e divertidos, com o propósito de mostrar a existência de práticas

que permitem tratar desses assuntos, sem precisar se aprofundar nos cálculos que foram

desenvolvidos pela Mecânica Quântica. Elaboramos e fornecemos materiais teóricos e

experimentais aos professores de F́ısica que participaram das oficinas, com o propósito

de sanar uma deficiência na formação dos mesmos em alguns conteúdos de FMC e de

também levar em conta a realidade das escolas da região, onde não existe laboratórios

didáticos de F́ısica.

A utilização da experimentação numa aula de F́ısica é sugerida por vários docu-

mentos legislativos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem no Brasil, desper-

tando um interesse pela disciplina por parte dos alunos, além do fato de se tornar uma

aprendizagem mais significativa e prazerosa, e garante também ao professor um recurso

visual para um conceito que, quando ensinado apenas no quadro, se torna abstrato para

o aluno. Possibilita uma forma de escapar do processo de ensino mecanizado em que a

aprendizagem de F́ısica se encontra. Quando trata-se de assuntos de F́ısica Moderna e

Contemporânea, o docente pode acabar tendo alguns receios em ensinar, por se tratarem

de assuntos complexos e não tão intuitivos. Contudo, com o desenvolvimento das aulas e

abordagens dos temas, os próprios professores assimilavam melhor o conteúdo tratado ao

montar e interagir com o experimento.

Por fim, esse projeto foi significativo no que diz respeito ao uso da experimentação

como recurso facilitador de ensino e acesśıvel, assim como no processo de desmitificação

sobre o ensino de F́ısica Moderna e Contemporânea nas aulas de F́ısica da Educação

Básica. Comprova-se que não só é posśıvel, como também necessário, ensinar temas

modernos e atuais, demonstrando a importância de sempre estar desenvolvendo práticas

voltadas para a formação continuada dos professores em forma de est́ımulo, como prevê

a Base Nacional Curricular Comum (BNCC).
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5

Física a1  SÉRIE / ENSINO MÉDIO

 Bimestre1°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Cosmologia - Movimento

- Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana, inserido em um processo 
histórico e social.
- Reconhecer a importância da Física Aristotélica e a influência exercida sobre o pensamento ocidental, desde o seu 
surgimento até a publicação dos trabalhos de Isaac Newton.
- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Saber comparar as ideias do Universo geoestático de Aristóteles-Ptolomeu e heliostático de Copérnico-Galileu-
Kepler.
- Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de fenômenos astronômicos 
(duração do dia/noite, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés etc.).
- Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas.
- Compreender a relatividade do movimento.
- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas 
envolvidas.
- Compreender os conceitos de velocidade e aceleração associados ao movimento dos planetas. 
- Reconhecer o caráter vetorial da velocidade e da aceleração.

 Bimestre2°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Forças

- Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana, inserido em um processo 
histórico e social.
- Reconhecer a importância da Física Newtoniana e sua influência sobre o pensamento ocidental, tendo sido 
considerada a doutrina científica do Iluminismo.
- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Reconhecer o modelo das quatro forças fundamentais da natureza: força gravitacional, força eletromagnética, força 
nuclear forte e força nuclear fraca.
- Compreender as interações gravitacionais, identificando a força gravitacional e o campo gravitacional para explicar 
aspectos do movimento de planetas, cometas, satélites e naves espaciais.
- Perceber a relação entre causa, movimento e transformação de estado e as leis que regem o movimento.
- Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. 
- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas 
envolvidas.
- Perceber a relação algébrica de proporcionalidade direta com o produto das massas e inversa com o quadrado da 
distância da Lei da Gravitação Universal de Newton.
- Reconhecer a diferença entre massa e peso e suas unidades de medida.
- Compreender o conceito de inércia.
- Compreender que a ação da resultante das forças altera o estado de movimento de um corpo.
- Compreender o princípio da ação e reação.
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Física a1  SÉRIE / ENSINO MÉDIO

 Bimestre3°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Relatividade restrita e geral

- Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana, inserido em um processo 
histórico e social.
- Compreender que a Teoria da Relatividade constitui um novo modelo explicativo para o universo e uma nova visão 
de mundo.
- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Reconhecer os modelos atuais do universo (evolução estelar, buracos negros, espaço curvo e big bang).
- Compreender que o tempo e o espaço são relativos devido à invariância da velocidade da luz. 
- Reconhecer tecido espaço-tempo sendo o tempo a quarta dimensão.
- Construir conceito de energia.

2- Identificar a relação entre massa e energia na relação E = m.c .

 Bimestre4°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Impulso, momento linear e conservação do momento

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas 
envolvidas.
- Reconhecer as causas da variação de movimentos, associando as intensidades das forças ao tempo de duração das 
interações para identificar, por exemplo, que na colisão de um automóvel o cinto de segurança e o airbag aumentam 
o tempo de duração da colisão para diminuir a força de impacto sobre o motorista.
- Identificar regularidades, invariantes e transformações.
- Utilizar a conservação do momento linear e a identificação de forças para fazer análises, previsões e avaliações de 
situações cotidianas que envolvem os movimentos.
- Reconhecer a conservação do momento linear e, por meio dela, as condições impostas aos movimentos.
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Física a2  SÉRIE / ENSINO MÉDIO

 Bimestre1°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Máquinas térmicas

- Compreender o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma construção humana, inseridos 
em um processo histórico e social.
- Compreender que o surgimento das primeiras máquinas térmicas na Inglaterra no século XVIII, as máquinas a 
vapor, está diretamente relacionado com a Primeira Revolução Industrial.
- Compreender que o surgimento das máquinas térmicas provocou profundas mudanças na sociedade da época, 
seja nas relações entre patrões e empregados, seja revolucionando os transportes. 
- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Compreender a diferença entre temperatura e calor a partir do modelo atomista da matéria.
- Relacionar o modelo atomista da matéria com os conceitos de calor, temperatura e energia interna.
- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas 
envolvidas.
- Compreender os conceitos de trabalho e potência a partir de uma máquina térmica.
- Compreender a relação entre variação de energia térmica e temperatura para avaliar mudanças na temperatura 
e/ou mudanças de estado da matéria, em fenômenos naturais ou processos tecnológicos.

 Bimestre2°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Termodinâmica

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Reconhecer que trabalho e calor são diferentes formas de transferência de energia.
- Reconhecer os processos de transmissão de calor e sua importância para compreender fenômenos ambientais.
-Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas envolvidas.
- Identificar a participação do calor e os processos envolvidos no funcionamento de máquinas térmicas de uso 
doméstico ou para outros fins, tais como geladeiras, motores de carro etc., visando sua utilização adequada.
- Identificar o calor como forma de dissipação de energia e a irreversibilidade de certas transformações para avaliar o 
significado da eficiência em máquinas térmicas. 
- Compreender a degradação da energia evidenciada em todos os processos de troca energética.
- Identificar regularidades, invariantes e transformações.
- Compreender a conservação de energia nos processos termodinâmicos.
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Física a2  SÉRIE / ENSINO MÉDIO

 Bimestre3°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Usinas termelétricas e hidrelétricas – Energia térmica e mecânica – Conservação e transformação de energia

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas 
envolvidas.
- Compreender o funcionamento de usinas termelétricas e hidrelétricas, destacando suas capacidades de geração 
de energia, os processos de produção e seus impactos locais, tanto sociais como ambientais.
- Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, 
energéticos ou de matérias-primas, considerando os processos físicos envolvidos neles.
- Compreender as diferentes manifestações da energia mecânica na natureza.
- Identificar transformações de energia e a conservação que dá sentido a essas transformações, quantificando-as 
quando necessário. Identificar também formas de dissipação de energia e as limitações quanto aos tipos de 
transformações possíveis, impostas pela existência, na natureza, de processos irreversíveis.
- Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência, tecnologia e sociedade.
- Avaliar as vantagens e desvantagens dos usos das energias hidrelétricas e termelétricas, dimensionando a 
eficiência dos processos e custos de operação envolvidos.
- Compreender que a construção de uma usina envolve conhecimentos sobre recursos naturais, opções de geração e 
transformação de energia, além dos impactos sociais causados pela sua instalação em uma região.

 Bimestre4°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Energia nuclear – Usinas nucleares – Reações nucleares

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas 
envolvidas.
- Conhecer a natureza das interações e a dimensão da energia envolvida nas transformações nucleares para explicar 
seu uso em, por exemplo, usinas nucleares, indústria, agricultura ou medicina.
- Compreender que a energia nuclear pode ser obtida por processos de fissão e fusão nuclear.
- Compreender as transformações nucleares que dão origem à radioatividade para reconhecer sua presença na 
natureza e em sistemas tecnológicos.
- Compreender que o Sol é a fonte primária da maioria das formas de energia de que dispomos.
- Identificar que a energia solar é de origem nuclear.
- Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência, tecnologia e sociedade.
- Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando 
implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas.
- Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e/ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos 
em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
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a3  SÉRIE / ENSINO MÉDIOFísica

 Bimestre1°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Motor e gerador elétrico – Tensão, corrente e resistência elétrica – Associação de resistores – Potência e consumo de energia elétrica

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Compreender o funcionamento de diferentes geradores e motores elétricos para explicar a produção de energia 
elétrica. E utilizar esses elementos na discussão dos problemas associados desde a transmissão de energia até sua 
utilização residencial.
- Compreender eletricidade como uma forma de energia.
- Identificar fenômenos e grandezas elétricas, estabelecer relações, identificar regularidades, invariantes e 
transformações.
- Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
- Compreender os conceitos de corrente, resistência e diferença de potencial elétrico.
- Relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes ao eletromagnetismo. 
- Consultar, analisar e interpretar textos e símbolos referentes a representações técnicas.
- Relacionar informações para compreender manuais de instalação elétrica ou utilização de aparelhos ou sistemas 
tecnológicos de uso comum.
- Dimensionar o consumo de energia elétrica/residência, sobretudo seus aspectos sociais, econômicos, culturais e 
ambientais.

 Bimestre2°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Magnetismo – Ímã – Magnetismo terrestre – Fluxo – Indução

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Compreender fenômenos magnéticos para explicar, por exemplo, o magnetismo terrestre, o campo magnético de 
um ímã e a inseparabilidade dos polos magnéticos.
- Utilizar leis físicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto do eletromagnetismo.
- Compreender o conhecimento científico como resultado de uma construção humana, inserido em um processo 
histórico e social.
- Dimensionar o impacto da lei da indução eletromagnética como sustentação de uma nova revolução industrial.
- Compreender a relação entre o avanço do eletromagnetismo e o dos aparelhos eletrônicos.



a3  SÉRIE / ENSINO MÉDIOFísica

10

 Bimestre3°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo

- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Reconhecer o olho humano como um receptor de ondas eletromagnéticas.
- Compreender os fenômenos relacionados à luz como fenômenos ondulatórios.
- Identificar a cor como uma característica das ondas luminosas.
- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas 
envolvidas.
- Diferenciar a natureza das ondas presentes em nosso cotidiano.
- Conhecer as características do espectro eletromagnético, reconhecendo as diferenças entre os tipos de ondas 
eletromagnéticas a partir de sua frequência.
- Compreender as propriedades das ondas e como elas explicam fenômenos presentes em nosso cotidiano.
- Compreender a importância dos fenômenos ondulatórios na vida moderna sobre vários aspectos, entre eles sua 
importância para a exploração espacial e na comunicação.

 Bimestre4°
TEMA

Habilidades e
Competências

Campo Fenômennos ondulatórios - natureza da luz - efeito fotoelétrico

Olho humano – Espectro eletromagnético – Ondas mecânicas

- Compreender fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas 
envolvidas.
- Compreender as propriedades das ondas e como elas explicam fenômenos presentes em nosso cotidiano.
- Compreender a importância dos fenômenos ondulatórios na vida moderna sobre vários aspectos, entre eles sua 
importância para a exploração espacial e na comunicação.
- Relacionar benefícios alcançados nas comunicações e na saúde com o desenvolvimento científico e tecnológico 
alcançado pela Física Ondulatória. 
- Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos.
- Discutir modelos para a explicação da natureza luz, vivenciando a ciência como algo dinâmico em sua construção.
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PARTE DIVERSI-
FICADA

Língua Estrangeira Moderna Obrigatória 2 2 2 2 80 80 80 80 320

Produção textual 2 2 2 2 80 80 80 80 320
Resolução de Problemas Matemáticos 2 2 2 2 80 80 80 80 320

Total Horário Parcial 29 29 29 29 1.160 1.160 1.160 1.160 4.320
ATIVIDADES

COMPLEMENTA-
RES

Estudo e pesquisa (culturas e artes, mídias educativas e investigação
no campo das ciências da natureza e da matemática)

10 10 10 10 400 400 400 400 1600

Oficinas pedagógicas ( educação ambiental, esportes/jogos, direitos hu-
manos em educação, leitura/letramento, educação musical/vozes e ins-
trumental)

10 10 10 10 400 400 400 400 1600

Total Horário Parcial (3) 20 20 20 20 800 800 800 800 3.200
CARGA HORÁRIA TOTAL 49 49 49 49 1.960 1.960 1.960 1.960 7.520

(1) Ver art.5º
(2) Ver art. 11
(3) Ver § 3º do art. 9º

ANEXO VII

MATRIZ CURRICULAR
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - NOTURNO

40 SEMANAS

BASE NA-
CIONAL CO-

MUM

DISCIPLINAS Carga Horária Semanal Carga Horária Anual Total

ANO ANO
6º 7º 8º 9º 6º 7º 8º 9º

Língua Portuguesa/Literatura 6 6 6 6 240 240 240 240 960
Matemática 6 6 6 6 240 240 240 240 960
História 3 3 3 3 120 120 120 120 480
Geografia 3 3 3 3 120 120 120 120 480
Ciências 4 4 4 4 160 160 160 160 640
Arte 2 2 2 2 80 80 80 80 320
Educação Física (1) 2 2 2 2 80 80 80 80 320
Ensino Religioso (3) 1 1 1 1 40 40 40 40 160

Parte Diver-
sificada

Língua Estrangeira Moderna Obrigatória (2) 2 2 2 2 80 80 80 80 320

Total Horário Parcial 29 29 29 29 1.160 1.160 1.160 1.160 4.640

(1) Ver art. 5º
(2) Ver Inciso I do art. 13
(3) Ver art. 11

ANEXO VIII

MATRIZ CURRICULAR
ENSINO MÉDIO - PARCIAL

40 SEMANAS

BASE NACIO-
NAL COMUM

ÁREAS DE CONHECIMENTO DISCIPLINAS Carga Horária Semanal Carga Horária Anual Total

Séries Séries
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª

Linguagens e Códigos L. Portuguesa/Literatura 6 4 4 240 160 160 560
Arte 0 2 0 0 80 0 80
Ed. Física (1) 2 2 2 80 80 80 240

Matemática Matemática 6 4 4 240 160 160 560
Ciências da Natureza Química 2 2 2 80 80 80 240

Física 2 2 2 80 80 80 240
Biologia 2 2 2 80 80 80 240

Ciências Humanas História 2 2 2 80 80 80 240
Geografia 2 2 2 80 80 80 240
Sociologia 1 1 2 40 40 80 160
Filosofia 1 1 2 40 40 80 160

Ensino Religioso (4) 1 1 1 40 40 40 120
Parte Diversifi-

cada
Língua Estrangeira Moderna Obrigatória (2) 2 2 2 80 80 80 240

Língua Estrangeira Moderna Optativa (3) 1 1 1 40 40 40 120
Produção Textual 0 0 2 0 0 80 80
Resolução de Problemas Matemáticos 0 2 0 0 80 0 80

Total Horário Parcial 30 30 30 1.200 1.200 1.200 3.600

(1) Ver art. 5º
(2) Ver Inciso I e § 1º do art. 17
(3) Ver Inciso II e § 1º do art. 17
(4) Ver art. 16

ANEXO IX

MATRIZ CURRICULAR
ENSINO MÉDIO - INTEGRAL

40 SEMANAS

BASE NACIO-
NAL COMUM

ÁREAS DE CONHECIMENTO DISCIPLINAS Carga Horária Semanal Carga Horária Anual Total

Séries Séries
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª

Linguagens e Códigos L. Portuguesa/Literatura 6 4 4 240 160 160 560
Arte 0 2 0 0 80 0 80
Ed. Física (1) 2 2 2 80 80 80 240

Matemática Matemática 6 4 4 240 160 160 560
Ciências da Natureza Química 2 2 2 80 80 80 240

Física 2 2 2 80 80 80 240
Biologia 2 2 2 80 80 80 240

Ciências Humanas História 2 2 2 80 80 80 240
Geografia 2 2 2 80 80 80 240
Sociologia 1 1 2 40 40 80 160
Filosofia 1 1 2 40 40 80 160

Ensino Religioso (4) 1 1 1 40 40 40 120
Parte Diversifi-

cada
Língua Estrangeira Moderna Obrigatória (2) 2 2 2 80 80 80 240

Língua Estrangeira Moderna Optativa (3) 1 1 1 40 40 40 120
Produção Textual 0 0 2 0 0 80 80
Resolução de Problemas Matemáticos 0 2 0 0 80 0 80

Total Horário Parcial 30 30 30 1.200 1.200 1.200 3.600
Estudo e Pesquisa 10 10 10 400 400 400 1.200

Oficinas 10 10 10 400 400 400 1.200
Total Horário Integral (5) 50 50 50 2.000 2.000 2.000 6.000

(1) Ver art. 5º
(2) Ver Inciso I e § 1º do art. 17
(3) Ver Inciso II e § 1º do art. 17
(4) Ver art. 16
(5) Ver § 3º do art. 14

ANEXO X

MATRIZ CURRICULAR
ENSINO MÉDIO INOVADOR

40 SEMANAS

EIXOS ES-
TRUTURAN-
TES - CULTU-
RA

BASE
NACIO-

NAL
COMUM

ÁREAS DE CONHECIMENTO DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA SEMANAL CARGA HORÁRIA ANUAL TOTAL

SÉRIES SÉRIES
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª

Linguagens e Códigos Língua Portuguesa/Literatura 6 4 4 240 160 160 560
- CIÊNCIA -
TECNOLOGIA
- TRABALHO

Arte 0 2 0 0 80 0 80

Educação Física (1) 2 2 2 80 80 80 240
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1 Difração da luz

A difração é um fenômeno ondulatório, onde a onda ao se deparar com um obstáculo
ou uma fenda tem a capacidade de contorná-los e continuar se propagando. Portanto,
como a luz é uma onda eletromagnética ela também sofre difração. Os estudos desse
fenômeno podem ser utilizados em pesquisas para melhorar a precisão na produção de
novas tecnologias, como na utilização de radiação com comprimentos de onda comparável
com as distâncias entre os átomos de um cristal (da ordem de 0, 1nm) que torna posśıvel
estudar a estrutura cristalina de alguns compostos.

1.1 Fundamentação Teórica

Onda é toda pertubação periódica que transporta energia sem transportar matéria. A
luz é um exemplo de onda eletromagnética, que não necessita de um meio material pra
se propagar, como ocorre nas ondas mecânicas. Isso implica que ela pode se propagar no
vácuo, mas também em meios materiais. Como a luz possui comportamento ondulatório
ela possui também caracteŕısticas de uma onda, como comprimento de onda λ, frequência
f e peŕıodo T . Para calcular sua velocidade de propagação v, deve-se obedecer a seguinte
relação:

v = λf (1)

A luz branca, como conhecemos, na verdade é uma luz policromática composta por
raios de luz com os seguintes comprimentos de onda:

Tabela 1: Comprimentos de onda do espectro

Radiação Comprimento de onda (nm)
Violeta 380 a 440
Azul 440 a 485
Ciano 485 a 500
Verde 500 a 565

Amarelo 565 a 590
Laranja 590 a 625

Vermelho 625 a 740

[1]

O efeito visual da frente de uma onda mecânica pode ser notado nas ondas circulares
concêntricas que a queda de uma pedra gera na superf́ıcie da água (Figura 1). Podemos
representar o movimento dos pulsos de onda no espaço usando os ”raios de onda”e as
”frente de onda”. A região do espaço que reúne todos os pontos do meio alcançados pelo
pulso de onda é o que chamamos de ”frente de onda”(Figura 2). O que chamamos de ”raio
de onda”são as linhas perpendiculares às frentes de ondas, que partem da fonte luminosa,
e indicam o rumo que a propagação da onda irá obter em cada ponto do meio (Figura 3).

Prinćıpio de Huygens: O Prinćıpio diz que cada ponto de uma frente de onda, em um
determinado instante, é fonte de ondas secundárias que têm caracteŕısticas iguais às da
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Figura 1: Efeito das frentes de onda no mar

Fonte:
https : //www.resumoescolar.com.br/fisica/frente− de− onda− e− raio− de− onda/

Figura 2: Frentes de onda

Fonte: https : //docente.ifrn.edu.br/caiovasconcelos/downloads/ensino−
medio/ondas− optica− e− acustica− ufsm

onda inicial.

Difração:
Quando você fala com uma pessoa que está atrás de um muro e mesmo assim ela

consegue te escutar, ocorreu o fenômeno de difração da onda. Onde a onda possui a capa-
cidade de contornar obstáculos ou passar por fendas, desde que o tamanho do obstáculo
e da fenda seja da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda. No caso da
onda sonora, que se propaga com uma velocidade de 340 m/s se o ar estiver a 20◦C,
o comprimento de ondas aud́ıveis é de 0, 017 m a 17 m, que são da mesma ordem de
grandeza de um muro.

Assim como o som, a luz em seu comportamento ondulatório também pode sofrer
difração, contornando obstáculos ou passando por orif́ıcios de forma a se espalhar conforme
suas frentes de ondas. Mas, por que uma luz incidente sobre um muro só fornece uma
sombra, não conseguindo contornar o muro como o som? Simples, o comprimento de onda
do espectro viśıvel vai de 380 nm a 740 nm, ou seja, possui uma ordem de grandeza muito
inferior a do muro, logo a luz não difrata.

Quando a fonte luminosa se encontra razoavelmente afastada, a luz praticamente se
propaga na forma de ondas planas. Se estas frentes de ondas se chocarem contra um
aparato que contém um orif́ıcio com diâmetro comparável ao comprimento de onda da
luz, ocorrerá um espalhamento destas frentes, pelo processo de difração (Figura 4).

Considerando d a abertura da fenda e λ o comprimento de onda da luz incidente, se
o λ for maior que a abertura d da fenda, a difração é acentuada. Quando d >> λ não
ocorre difração.
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Figura 3: Prinćıpio de Huygens. (a) Frente de onda plana. (b) Frente de onda esférica.

Fonte : http : //fisicacontextoaplicacoes.blogspot.com/2017/09/ondas−
bidimensionais− e− o− principio− de.html

Figura 4: Componentes da onda ao ser difratada.

Fonte: http://fisicanoja.blogspot.com/2009/10/8-difracao-da-luz.html

Interferência:
Quando duas ondas, que se propagam em um mesmo espaço, se sobrepõem elas sofrem

o que chamamos de interferência; que pode ser construtiva, quando estão em fase, ou
destrutiva, quando estão fora de fase (Figura 5).
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Figura 5: Interferência em ondas bidimensionais

Fonte : http : //fisicacontextoaplicacoes.blogspot.com/2017/09/interferencia.html

Thomas Young, f́ısico, médico e egiptólogo britânico (13/06/1773 - 10/05/1829), reali-
zou em 1802 um importante experimento para a teoria ondulatória, no qual foram usados
três anteparos. No primeiro, havia um pequeno orif́ıcio em que ocorria a primeira difração
da luz proveniente de uma fonte monocromática.

O orif́ıcio único no primeiro anteparo fazia a luz atingir os orif́ıcios do segundo anteparo
em fase, transformando-os em fontes coerentes, já que pertenciam a uma mesma fonte
original de onda. No segundo anteparo havia dois orif́ıcios colocados lado a lado, nos
quais aconteciam novas difrações com a luz já difratada no primeiro orif́ıcio (Figura 6).

No último anteparo eram projetadas as manchas de interferência e podiam ser observa-
dos máximos (regiões bem iluminadas) e mı́nimos (regiões mal iluminadas) de intensidade.
Quando os orif́ıcios eram substitúıdos por estreitas fendas, essas manchas tornavam-se
franjas de interferência, sendo bem visualizadas.

Figura 6: Difração e interferência em dupla fenda

Fonte: http://fisicanoja.blogspot.com/2009/10/8-difração-da-luz.html

1.2 Objetivo

Observar a difração da luz ao incidir em uma superf́ıcie com pequenos sulcos como um
CD virgem.
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1.3 Materiais

• Lata;

• Abridor de lata;

• Lixa;

• Tesoura;

• Balão;

• Fita isolante;

• CD virgem;

• Laser;

• Estilete;

• Cano pvc.

1.4 Procedimentos

Montagem

1. Pegue a lata e com o aux́ılio de um abridor, remova as tampas da lata, lixe as bordas
para evitar cortes;

2. Pegue o balão e corte o bico com a tesoura, fixando a parte redonda em uma das
extremidades da lata com fita isolante;

3. Pegue o CD virgem e recorte um pequeno pedaço da parte espelhada;

4. Utilizando a fita isolante cole esse pedaço de CD com a parte espelhada para fora
sobre o centro do balão esticado;

5. Em uma extremidade do cano de pvc faça um vão para fixar o laser de forma
inclinada e que incida sobre o pedaço de CD fixado no balão;

6. Fixe o laser na abertura do cano de pvc com fita isolante. Em seguida, com o
laser fixado no cano, passe fita isolante unindo o suporte e a lata, sempre tomando
cuidado para que o laser ao ser ligado incida a luz no CD;

7. Cole algo sólido (um pedaço de cd) pressionando o botão do laser para o manter
ligado;

8. Apague a luz da sala e projete o que irá refletir da luz que está incidindo no CD em
um anteparo (pode ser na parede). Observe o ocorrido:

9. Fale dentro da lata e observe o que acontece:

Questões:

• Intuitivamente, o que era para ser enxergado sendo refletido?
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• Por que enxergamos mais de um ponto refletido, e no que o CD influencia para isso
ocorrer?

• O que acontece quando o som faz vibrar o CD?

Figura 7: Experimento.

2 Dispersão da luz

Você provavelmente já observou um arco-́ıris se formar, após uma chuva, numa piscina
ou até mesmo na capa do álbum “The dark side of the moon” do Pink Floyd. O que todos
esses registros têm em comum é que quando a luz branca incide sobre uma superf́ıcie que
separa dois meios com ı́ndices de refrações diferentes, surge um leque de cores, ocorrendo
assim o fenômeno da dispersão da luz. Quando a luz passa do meio no qual está se
propagando irá alterar a sua velocidade, mantendo inalterada sua frequência. Logo as
frequências (responsáveis pelas colorações) que observamos no arco-́ıris formado são as
que compõem a luz policromática branca.

Podemos explicar também a coloração do céu através do processo de dispersão da luz,
mas é preciso saber que a luz vermelha, por ter um maior comprimento de onda, possui
uma velocidade maior do que a luz azul quando a luz branca é refratada. Portanto, durante
o dia, quando a terra, de acordo com sua posição geográfica, está mais próxima do sol,
as moléculas do ar, quando atingidas pela luz solar, espalham com grande intensidade a
cor azul. Ao entardecer, a Terra está mais inclinada, fazendo com que os raios solares
percorram uma distância maior na atmosfera. Com esse aumento da distância, quando a
luz solar atingir as moléculas do ar, as mesmas irão espalhar com facilidade a cor vermelha
e por isso enxergamos um céu vermelho e alaranjado. Como não há luz do sol para ser
espalhada durante a noite, observamos o céu escuro.

2.1 Fundamentação Teórica

A dispersão da luz consiste na decomposição da luz branca nas cores do arco-́ıris.
Essa faixa luminosa de cores foi denominada, por Isaac Newton (1643-1727), nascido em
Londres, como espectro viśıvel, que corresponde a uma pequena parte do espectro de
radiações (Figura 8).

Refração:
A passagem da luz por uma superf́ıcie (ou interface) que separa dois meios com densi-

dades diferentes é chamada de refração. A menos que o raio incidente seja perpendicular
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Figura 8: Espectro eletromagnético

Fonte : https : //pt.khanacademy.org/science/physics/light− waves/introduction−
to− light− waves/a/light− and− the− electromagnetic− spectrum

à interface, a refração muda a direção de propagação da luz. Ao ser refratada a luz altera
sua velocidade mas mantém inalterada a sua frequência [2].

Figura 9: Processos de refração para diferentes ı́ndices de refração

Fonte : Halliday, 2012

Dispersão:
O ı́ndice de refração n para a luz em qualquer meio, exceto o vácuo, depende do

comprimento de onda. Assim, se um feixe luminoso é formado por raios de luz de diferentes
comprimentos de onda, o ângulo de refração é diferente para cada raio; em outras palavras,
a refração espalha o feixe incidente. Esse espalhamento da luz é conhecido como dispersão
cromática, em que a palavra “dispersão” se refere ao espalhamento da luz de acordo com o
comprimento de onda, e a palavra “cromática” se refere às cores associadas aos diferentes
comprimentos de onda. A dispersão cromática não é observada na Figura 9 porque a luz
incidente é monocromática, isto é, possui apenas um comprimento de onda. Em geral, o
ı́ndice de refração de um meio é maior para pequenos comprimentos de onda (cor azul)
do que para grandes comprimentos de onda (cor vermelha). Um feixe de luz branca
possui raios de todas (ou quase todas) as cores do espectro viśıvel, com intensidades
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aproximadamente iguais. Quando observamos um feixe desse tipo, não vemos as cores
separadamente, mas temos a impressão de que associamos à cor branca. A Figura 10
mostra um feixe de luz branca incidindo em uma superf́ıcie de vidro.

Figura 10: Fenômeno da Dispersão cromática após a luz sofrer refração

Fonte : Halliday, 2012

Como o papel usado nos livros é branco, os feixes de luz branca são normalmente
representados por raios cinzentos, enquanto os feixes de luz monocromática, seja qual for
a cor da luz, são representados por raios vermelhos, a não ser quando é preciso mostrar
raios de cores diferentes na mesma figura.

Na Figura 10, foram representadas apenas as componentes vermelha e azul da luz
refratada. Como o raio azul é o que sofre o maior desvio, o ângulo de refração θ2a do
raio azul é menor que o ângulo de refração θ2v do raio vermelho. (Lembre-se de que os
ângulos de refração são medidos em relação à normal). O feixe de luz branca que estava
se propagando no vidro incide em uma interface vidro-ar. O raio azul novamente sofre
um desvio maior que o raio vermelho, mas, desta vez, θ2a é maior que θ2v.

Para aumentar a separação das cores, pode-se usar um prisma de vidro de seção reta
triangular como o da Figura 11. Em um prisma desse tipo, a dispersão na interface ar-
vidro (lado esquerdo do prisma) é acentuada pela dispersão na interface vidro-ar (lado
direito do prisma) [2].

Figura 11: Dispersão por um prisma

Fonte : Halliday, 2012
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2.2 Objetivo

Mostrar que a luz policromática branca pode ser decomposta em todas as cores do
espectro viśıvel, utilizando conhecimentos já aprendidos de refração da luz.

2.3 Materiais

• Uma vasilha com água;

• Um pedaço pequeno de espelho;

• Fita isolante;

• Um pedaço de apoio;

• Um laser de luz branca.

2.4 Procedimentos

1. Pegue o pedaço pequeno de espelho e contorne-o com a fita isolante, em seguida
fixe-o sobre o apoio;

2. Encha a vasilha com água até uma altura x e posicione o espelho fixado no fundo
da vasilha;

3. Peça ajuda a um aluno (esse processo pode tornar o experimento mais dinâmico)
para manter a lanterna de luz branca em uma posição sobre a água, afim de que ao
ser refratada ela incida no espelho submerso;

4. Peça ao aluno para ir alterando a angulação da lanterna em relação ao espelho,
observando o que acontece:

Figura 12: Experimento.

Questões:

• No que a angulação do espelho interfere?

• Quais as cores compõem a luz branca?

• Quais são os meios em que a luz está se propagando?

• Qual meio possui maior ı́ndice de refração?
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• Como essa diferença de refringência afeta na dispersão da luz?

• Observando o caminho percorrido pela luz, qual cor é mais desviada?

Referências

[1] BONJORNO, J. R. et al, F́ısica. São Paulo, 2011, volume único, Editora FTD S.A,
primeira edição. ISBN 978-85-322-8004-6

[2] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de F́ısica Vol. 4 – Óptica
e F́ısica Moderna. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
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1 Relatividade Geral

Em 29 de maio de 1919 a cidade de Sobral, no Ceará, foi palco de um eclipse solar
total. Astrônomos brasileiros, norte-americanos e ingleses reuniram-se na cidade com
cerca de 10 mil habitantes para comprovar a previsão feita pelo f́ısico teórico alemão
Albert Einstein (14/03/1879 - 18/04/1955) através de observação e cálculos da posição
de uma estrela, confirmando então a teoria da relatividade geral, que mudou radicalmente
os conceitos cient́ıficos do século XX. Cem anos após o eclipse solar em Sobral, as previsões
da relatividade continuam sendo comprovadas: lentes gravitacionais, ondas gravitacionais
e a recente imagem do horizonte de eventos de um buraco negro no centro da galáxia
M87. Esses fenômenos referem-se a objetos do espaço sideral: estrelas supermassivas,
buracos negros, galáxias e aglomerados de galáxias. O que dá a impressão de que a
relatividade diz respeito apenas a objetos e fenômenos do “macro cosmo”. No entanto,
existem consequências de tal teoria no cotidiano, bem como algumas aplicações [1]. Assim,
por exemplo, qualquer engenheiro envolvido com o Sistema de Posicionamento Global
dos satélites NAVSTAR precisa usar a relatividade de forma rotineira para determinar a
passagem do tempo nos satélites, já que o tempo passa mais devagar nos satélites que na
superf́ıcie terrestre. Se os engenheiros não levassem em conta a relatividade, o GPS se
tornaria inútil em menos de 24 horas [2].

1.1 Fundamentação Teórica

Uma área importante da f́ısica é a relatividade, o campo de estudo dedicado à medida
de eventos (acontecimentos): onde e quando ocorrem e qual é a distância que os separa
no espaço e no tempo. Além disso, a relatividade tem a ver com a relação entre os
valores medidos em referenciais que estão se movendo um em relação ao outro (dáı o
nome relatividade).

A relação entre os resultados de medidas executadas em diferentes referenciais, era
um assunto conhecido e tratado rotineiramente pelos f́ısicos em 1905, ano em que Albert
Einstein propôs a teoria da relatividade restrita. O adjetivo restrita é usado para indicar
que a teoria se aplica apenas a referenciais inerciais, isto é, a referenciais em que as leis
de Newton são válidas. Já a teoria da relatividade geral de Einstein se aplica à situação
mais complexa na qual os referenciais podem sofrer uma aceleração gravitacional.

Em particular, Einstein demonstrou que o espaço e o tempo estão entrelaçados, ou
seja, que o intervalo de tempo entre dois eventos depende da distância que os separa e
vice-versa [2]. Estabelece assim, a ideia do espaço-tempo. O universo é uma peça de
teatro, que se desenrola sempre que uma part́ıcula interage com outra, e o espaço-tempo
é o palco no qual tudo isso ocorre. Mas qual é a coisa mais contra-intuitiva que você deve
ter em mente? O palco não é um cenário constante para todos, mas também evolui junto
com o próprio universo [3].

De acordo com Albert Einstein, a gravidade é o efeito de curvatura no tecido do espaço-
tempo. É como se o espaço-tempo curvo “dissesse” para massa e energia (incluindo a luz
e part́ıculas de matéria) como se mover, enquanto massa e energia dissessem ao espaço-
tempo como se curvar. Para exemplificar: o movimento da Lua em torno da Terra ocorre
pois a Lua segue o caminho no espaço curvado pela Terra (Figura 1).

Interessante é que não somente os corpos com massa são afetados pela curvatura. A
luz, que é uma part́ıcula desprovida de massa, também sofre efeito da gravidade. A luz
segue um prinćıpio que estabelece que ela sempre percorre o menor caminho (de menor
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Figura 1: Deformação espaço/tempo.

Fonte: http : //www.comciencia.br/relatividade− no− cotidiano/

gasto de energia) entre dois pontos quaisquer. Em um espaço plano, o menor caminho é
uma reta. Porém quando há curvatura a trajetória é alterada para uma geodésica (Figura
2). Em suma, o caminho da luz é curvo.

Figura 2: Menor caminho.

Fonte: http : //www.relatividad.org/bhole/frenoluz.html

Em seu trabalho “Sobre a influência da gravidade na propagação da luz”, Albert
Einstein previu que um raio de luz passando pelo Sol sofreria um desvio por causa do
campo gravitacional do Sol. Imagine que já se saiba de antemão a posição de uma estrela,
e essa posição é atrás do Sol, seria imposśıvel observar o brilho da estrela se a luz viesse
em linha reta, mas com o efeito da curvatura do espaço, é como se a luz driblasse o Sol
[1].
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Figura 3: Esquema da posição, real e observada, de uma estrela durante o eclipse no Ceará.

Fonte: https :
//sergiorbtorres.blogspot.com/2015/05/hoje−ha−exatos−96−anos−teoria−da.html

1.2 Objetivo

Observar como corpos massivos deformam o espaço ao seu redor e interagem entre si
através dessas deformações.

1.3 Materiais

• Um tecido de lycra;

• Um recipiente (diâmetro interno de 40 cm ou mais);

• Um elástico grande para firmar o tecido no recipiente;

• Bolas de diferentes massas (de ferro e gude).

1.4 Procedimentos

1. Corte o tecido de lycra de acordo com o diâmetro da bacia que vai usar;

2. Com o aux́ılio de um elástico, fixe o tecido na parte superior e aberta da bacia,
como se o tecido estivesse tampando;

3. Pegue duas bolas de mesma massa colocando-as afastadas entre si. O que aconteceu
com o tecido?

4. Agora, coloque a bola mais pesada no centro, e com três outras bolas mais leves,
solte-as em torno da deformação que a bola mais pesada fez no tecido. O que
acontece com as três bolas mais leves?

5. Faça outros tipos de interações entre as bolas de diferentes massas relacionando o
ocorrido com a atração gravitacional e a órbita dos planetas.
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Figura 4: Experimento.

2 Efeito Fotoelétrico

Em 1887, durante os estudos de emissão e captação de ondas eletromagnéticas, o f́ısico
alemão Wilhelm Hallwachs (09/07/1859 - 20/06/1922), assistente do também alemão
Heinrich Hertz (22/02/1857 - 01/01/1894), notou que ao escurecer a sala do laboratório
o comprimento da centelha causada pela descarga entre duas esferas metálicas diminúıa.
Contudo, nessa época, o elétron ainda era desconhecido e esse fenômeno foi denominado
como fotoeletricidade. Apenas em 1897 o elétron foi descoberto pelo britânico Joseph
John Thomson (18/12/1856 - 30/08/1940), dando sequência a estudos desse fenômeno
com diferentes materiais e comprimentos de onda de radiações.

Hoje em dia há vários exemplos de aplicações que utilizam o efeito fotoelétrico como
no uso de sensores nas portas automáticas existentes em aeroportos e shopping centers,
em alguns alarmes, em óculos de “visão noturna”, nas trenas eletrônicas que determinam
distâncias através do infravermelho, etc.

2.1 Fundamentação Teórica

Considere uma chapa metálica sendo constitúıda de um material condutor com vários
elétrons livres. Ao incidir uma determinada radiação sobre ela, é posśıvel dar energia
suficiente para “arrancar” alguns elétrons livres desse material, conforme a Figura 5

No ińıcio do século XX, o f́ısico alemão Philipp Eduard Anton von Lenard (07/06/1862
- 20/05/1947), desenvolveu uma série de experimentos de fotoeltricidade com o intuito
de estabelecer uma relação entre a intensidade da luz e a energia dos elétrons emitidos.
Como resultado, Lenard comprovou que a emissão de elétrons ocorre somente a partir de
uma determinada frequência que depende do material, chamada de frequência de corte.
Ao incidir radiação com frequências menores não ocorre a emissão de elétrons, mesmo com
o aumento da sua intensidade. Esse fato contrariou a F́ısica da época, uma vez que, na
teoria geral das ondas eletromagnéticas, quanto maior a intensidade, maior é a amplitude
da onda e, portanto, maior é a quantidade de energia transportada, o que facilitaria a
emissão do elétron, teoricamente.

A explicação para esse fenômeno foi dada apenas em 1902, por Albert Einstein, e
publicada em 1905, sendo confirmada no ano seguinte por experimentos realizados pelo
f́ısico experimental estadunidense Robert Andrews Millikan (22/03/1868 - 19/12/1953).

Para Einstein, a energia da radiação é transmitida em pacotes chamados de fótons.
Quando os fótons incidem sobre um material condutor, possuindo a frequência de corte
necessária, os elétrons livres desse material são emitidos e assim chamados de fotoelétrons.
Como mostra o esquema da Figura 6.
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Figura 5: Fenômeno da fotoeltricidade

Fonte: https : //br.depositphotos.com/209544976/stock − illustration− photoelectric−
effect− infographic− diagram− showing.html

Figura 6: Efeito Fotoelétrico

Fonte: https :
//www.efeitofotoeletricoecompton.webnode.com.br/explica%C3%A7%C3%A3o/

Einstein se baseia na ideia do quantum do f́ısico alemão Max Karl Ernst Ludwig
Planck (23/04/1858 - 04/10/1947), estabelecendo que a energia incidente concentra-se
em part́ıculas chamadas de fótons, onde cada fóton carrega um quantum de energia dado
por E = hf . Essa ideia corrige então, a forma como a energia é transportada, sendo
em pacotes discretos e não se espalhando nas frentes de ondas, como estabelecia a teoria
eletromagnética. Como o elétron absorve toda energia transportada pelo fóton, a energia
cinética máxima de sáıda do elétron é igual à energia do fóton menos a necessária para
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chegar a superf́ıcie e atravessá-la, chamada de função trabalho φ.

Ecmáx = hf − Φ (1)

onde:
hf é a energia do fóton incidente;
h é a constante de Planck, 6, 62 × 10−34 J.s ou 4, 14 × 10−15 eV.s;
φ é a função trabalho.

Einstein confirma, ao usar a quantização de energia na explicação do efeito fotoelétrico,
que o fenômeno não depende da intensidade da radiação inserida (quantidade de fótons),
mas da frequência de corte necessária para ocorrer a emissão dos elétrons livres do mate-
rial.

2.2 Objetivo

Demonstrar o efeito fotoelétrico e observar o funcionamento para diferentes frequências.

2.3 Materiais

• Uma luminária de jardim com energia solar;

• Solda;

• Ferro de solda;

• Uma lâmpada de led (caso durante a solda, queime o led da luminária);

• Uma lanterna de luz branca;

• Um laser de luz vermelha;

• Um laser de luz azul;

2.4 Procedimentos

Montagem

1. Solte a tampa de vidro da luminária para observar o led e os parafusos;

2. Abra a caixa base da luminária;

3. Observe o circuito formado, onde tem o led conectado a uma placa sensorial com
um resistor, ligado a uma pilha eque está ligada a placa fotovoltaica;

4. Para retirar o sensor fazendo com que o circuito contenha apenas o led e a placa
fotovoltaica, solte o led e a placa com cuidado;

5. Com um fio encapado (pode aproveitar o da luminária ou utilizar um novo), solde
o polo positivo do led na placa fotovoltaica;

6. Com outro fio encapado, solde o polo negativo do led na placa fotovoltaica;
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Procedimentos para observar o efeito fotoelétrico:

1. Apague a luz da sala;

2. Incida sobre a placa fotovoltaica a luz branca (pode usar a do celular) e observe o
que acontece com o led ;

3. Com o laser de luz azul, repita o mesmo procedimento e observe o que acontece
com o led :

4. Com o laser de luz vermelha, repita o procedimento anterior e observe o que acontece
com o led :

5. Aproxime mais o laser vermelho da placa e observe o que acontece com o led :

Figura 7: Experimento.

Questões:

• Qual tipo de luz acendeu o led?

• Qual a radiação foi necessária para realizar o efeito fotoelétrico sobre a placa? Ex-
plique:

• O efeito fotoelétrico depende da intensidade da radiação? (se está muito perto ou
afastada).
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//www.forbes.com/sites/startswithabang/2017/01/28/ask − ethan − what −
is− spacetime/]539f86e450bd/ >.

7



ANEXO E - Roteiro do terceiro dia de oficina

77



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DO NOROESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS, BIOLÓGICAS E DA TERRA

CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

Amanda Ribeiro de Azevedo Rodrigues

OFICINA DE EXPERIMENTOS DE BAIXO CUSTO DE
FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA:

EXCITAÇÃO ELETRÔNICA E LUMINESCÊNCIA

Santo Antônio de Pádua
2019



1 Excitação Eletrônica

A teoria atômica do físico dinamarquês Niels Henrick David Bohr (07/10/1885 −
18/11/1962) foi publicada em 1913, baseada em quatro postulados, e sua principal contri-
buição foi em relação ao movimento dos elétrons nos átomos. Vale lembrar que Bohr é da
mesma época que o físico e químico neozelandês naturalizado britânico Ernest Rutherford
(30/08/1871 − 19/10/1937), e teve a oportunidade de trabalhar com o mesmo.

Com seus postulados Bohr implica que elétrons dos átomos, ao absorverem energia su�-
ciente, são excitados para órbitas mais externas, ao retornarem para o estado fundamental
liberam essa energia na forma de luz, com comprimento de onda (λ) que compreende as
faixas de energia do espectro eletromagnético, dentre elas a faixa do visível (Figura 1).
Uma das consequências das transições eletrônicas descritas pelo modelo de Bohr é a pos-
sibilidade de visualizar as diferentes cores observadas, por exemplo, nos fogos de artifício.
Já as transições eletrônicas envolvendo moléculas, que ocorrem entre os orbitais molecu-
lares, resultam nas diferentes cores observadas nas frutas, nos corantes, nas lightsticks,
entre outros [1].

Figura 1: Espectro eletromagnético

Fonte: https : //pt.khanacademy.org/science/physics/light− waves/introduction−
to− light− waves/a/light− and− the− electromagnetic− spectrum

1.1 Fundamentação Teórica

Para compreendermos a excitação eletrônica é necessário antes falar sobre o compor-
tamento do elétron em um átomo. Bohr ciente da quantização de energia proposta pelo
físico alemão Max Karl Ernst Ludwig Planck (23/04/1858−04/10/1947), e dos indícios de
um comportamento discreto do átomo, pensou em associar números inteiros de energias
em órbitas circulares estáveis e permitidas, onde os elétrons �cariam sem emitir ener-
gia. Tais órbitas são os estados fundamentais do elétron. Estabelece assim, os seguintes
postulados:

1. Um elétron em um átomo se move em uma órbita circular em torno do núcleo sob
in�uência da atração coulombiana entre o elétron e o núcleo, obedecendo às leis da
mecânica clássica.
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2. Em vez da a�nidade de órbitas que seriam possíveis segundo a mecânica clássica,
um elétron só pode se mover em uma órbita na qual seu momento angular orbital L
é um múltiplo de h̄ (constante de Planck dividida por 2π).

3. Apesar de estar constantemente acelerado, o elétron que se move em uma dessas
órbitas possíveis não emite radiação eletromagnética. Portanto sua energia total E
permanece constante.

4. É emitida radiação eletromagnética se um elétron, que se move inicialmente sobre
uma órbita de energia total Ei, muda seu movimento descontinuamente de forma a
se mover em uma órbita de energia total Ef. A frequência da radiação emitida f é
igual à quantidade (Ef - Ei) dividida pela constante de Planck h[2, 3].

A excitação eletrônica ocorre quando um elétron, que se encontra no seu estado funda-
mental, recebe uma quantidade de energia que o permita passar para uma camada mais
externa, mas como ele não possui a energia necessária para orbitar aquela camada, tende
a regressar para sua camada de origem, chamada de estado fundamental. Com isso, emite
a energia que recebeu em forma de luz (fóton) (Figura 2).

Figura 2: Elétron em uma camada sendo excitado e emitindo um foton de luz ao regressar ao

seu estado fundamental

Fonte:https :
//www.infoescola.com/quimica/explicacao−em−bohr−para−o−teste−da−chama/

1.2 Objetivo

Observar que cada material emitem ondas com diferentes comprimentos de onda (co-
loração) ao receber energia.

1.3 Materiais

• Sal de cozinha - sódio (amarelo);

• Pedra hume - alúmen de potássio (azul);

• Farinha de cálcio para aves (vermelho alarajado);

• Recipiente de metal raso;
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• Álcool;

• Fósforo;

• Espeto de metal.

1.4 Procedimentos

1. Em um recipiente de metal raso coloque uma pequena quantidade de sal de cozinha.
Em seguida coloque uma tampinha de álcool;

2. Com o fósforo, coloque fogo no conjunto e use o espeto de metal para mexer aos
poucos observando a coloração da chama formada.

3. Limpe o recipiente e coloque uma pequena quantidade de pedra hume. Repetindo
os mesmos procedimentos anteriores para observar a coloração da chama formada
pelo conjunto.

4. Limpe o recipiente e coloque uma pequena quantidade da farinha de cálcio. Repe-
tindo os mesmos procedimentos 1 e 2, para observar a coloração da chama formada
pelo conjunto.

Figura 3: Experimento.

Questões

• Qual a diferença observada entre cada composto ao receber energia?

• Qual a coloração da chama com a pedra hume? Com o sal de cozinha? E com a
farinha de cálcio?

• Qual frequência do espectro visível cada composto absorveu? Por que?

2 Luminescência

As lightsticks, pulseiras distribuídas em festas, eventos e comemorações, surgiram há
aproximadamente vinte anos e são erroneamente conhecidas como "pulseiras de neon",
devido sua semelhança com letreiros luminosos que possuem o gás neônio como um de seus
constituintes. Essas pulseiras brilham no escuro e seu funcionamento não está relacionado
com o gás neônio, mas diretamente ligado a reações químicas.
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O mecanismo de emissão de luz das pulseiras luminosas ocorre por meio do fenômeno
chamado luminescência, que engloba a �uorescência, fosforescência, bioluminescência e
a quimiluminescência. Na �uorescência, ocorre a emissão de um fóton de luz quando o
elétron retorna ao estado fundamental; na fosforescência, o elétron excitado decai para um
nível intermediário de energia, a partir do qual ocorre a emissão de radiação ao retornar
ao estado fundamental[4].

2.1 Fundamentação Teórica

A luminescência pode ser classi�cada como a emissão de luz por um corpo devido a
algum estímulo externo, modi�cação química ou estrutural, excluída a emissão de radiação
de corpo negro. Os tipos de luminescência são classi�cados conforme o estímulo que
provoca esse fenômeno, entre os mais estudados tem-se: Quimiluminescência, devido a
reações químicas, Mecanoluminescência, devido a alterações em propriedades mecânicas
da matéria, Fotoluminescência, devido ao estímulo prévio por fótons, Radioluminescência,
devido ao bombardeio de radiação ionizante, Termoluminescência devido ao aumento da
temperatura (não confundir com emissão de radiação de corpo negro), Eletroluminescência
devido à aplicação de campo elétrico externo, Sonoluminecência devido ao estímulo por
ondas sonoras.

O fenômeno da fotoluminescência (FL) se refere à emissão de luz por uma amostra
(ou sistema) após ser excitada por uma fonte luminosa (radiação). Usualmente os estudos
utilizam fontes de luz monocromáticas, tais como lasers e lâmpadas seguidas de mono-
cromadores, por permitirem que o objeto seja excitado com uma energia conhecida e o
processo Físico associado seja melhor descrito. Fisicamente fótons incidem sobre a amos-
tra e são absorvidos provocando a excitação de elétrons para estados de maior energia. O
sistema eletrônico relaxa retornando ao estado fundamental através de vários canais pos-
síveis, entre eles estão canais radiativos para os quais a relaxação acontece com emissão
de fótons de energia menor ou igual à do fóton recebido.

De maneira geral fotoluminescência pode ser classi�cada quanto à sua duração em
duas classes, fosforescência e �uorescência. Na primeira o objeto recebe o estímulo e
mantêm certa intensidade de emissão por um tempo prolongado, variando geralmente de
10-3 a 100 s, enquanto que na segunda o tempo de decaimento da intensidade de emissão
é muito pequeno, próximo a 10-8s [4].

A Fluorescência ocorre quando, ao receber energia e �car excitado, o elétron volta
ao seu estado fundamental com a mesma multiplicidade que o processo de emissão. Já
a fosforescência invés do elétron excitado voltar ao seu estado fundamental, ele decai
para um nível intermediário de energia, processo proibido não radioativo entre dois níveis
isoenergéticos (cruzamento intersistema). Em seguida, o elétron excitado emite radiação
ao voltar desse nível intermediário para o estado fundamental, o que torna o processo de
emissão do fóton mais demorado.

2.2 Objetivo

Observar o fenômeno de fotoluminescência, mais especi�camente a �uorescência que
rapidamente emite luz ao decair o elétron que foi excitado.

2.3 Materiais

• Um copo de vidro liso;
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Figura 4: Representação dos níveis energéticos para os processos de luminescência

Fonte: http : //www2.dbd.puc− rio.br/pergamum/tesesabertas/09220052012cap2.pdf

• Pedaço de papel branco;

• Marca texto;

• Sabão em pó;

• Papel fosforescente;

• Laser de luz azul;

• Fita adesiva;

• Marcador permanente azul.

2.4 Procedimentos

Se não tiver acesso a uma luz negra ou laser azul, monte sua própria luz

negra:

1. Pegue um pedaço de �ta adesiva e cole na lanterna do celular;

2. Pinte em cima do led da lanterna do celular com o marcador permanete azul e cole
outro pedaço de �ta por cima;

3. Repita esse procedimento 5 vezes.

Observação da luminescência

1. Coloque aproximadamente 100ml de água no copo de vidro;

2. Adicione ao copo com água uma colher de sabão em pó.

3. Pegue o marca texto e desenhe qualquer coisa criativa sobre o pedaço de papel
branco;

4. Coloque o copo com sabão em pó e o papel desenhado com marca texto sobre a
mesa;
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5. Apague a luz da sala e ilumine-os com uma luz branca. Observe o que acontece:

6. Agora, com a luz branca apagada, ilumine-os com o laser azul (ou com a luz negra
confeccionada com o �ash do celular). Observe o que acontece:

Figura 5: Experimento.

Questões

• Por que os materiais podem ser chamados de luminescentes?

• No que se assemelham aos materiais radioativos?
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