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RESUMO

As pesquisas em Ensino de Física apresentam que os currículos se encontram
defasados ao ensinar somente Mecânica, Eletromagnetismo, Óptica, Termologia e Ondas e que
os temas de Física Moderna e Contemporânea necessitam ser inclusos pois são tópicos
presentes no quotidiano do estudante e uma boa oportunidade de demonstrar a Física como um
empreendimento humano e sujeito a revisões. Esse trabalho propõe uma sequência didática
explorando a história da luz para o ensino do efeito fotoelétrico, utilizando atividades
investigativas, a partir de experimentos de manipulação e uso de simuladores. Além disso, o
papel da argumentação será explorado como parte da proposta de avaliação. Devido à pandemia
de COVID-19 não foi possível a aplicação sequência, ficando sua análise como sugestão para
um outro trabalho.
Palavras chave: Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio; Efeito Fotoelétrico;
História da Luz; Ensino por Investigação; Argumentação

ABSTRACT

The Researches in teaching Physics shows that the curricula are outdated when
teaching only Mechanics, Electromagnetism, Optics, Thermology and Waves and that the
themes of Modern and Contemporary Physics need to be included as they are topics present in
the student's daily life and a good opportunity to demonstrate Physics as a human construction
and subject to revisions. This work proposes a didactic sequence exploring the history of light
to teach the photoelectric effect, using investigative activities, based on experiments and the
use of simulators. In addition, the role of argumentation will be explored as part of the
evaluation proposal. Due to the COVID-19 pandemic, it was not possible to apply sequences,
and their analysis was a suggestion for another study.
Key words: Modernand Contemporary Physics in High School; Photoelectric Effect; Light’s
history; Inquiry teaching; Argumentation
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1 INTRODUÇÃO

Oriundo da cidade do Rio de Janeiro, cresci em Bangu, um populoso bairro de classe
média localizado na Zona Oeste. Com alguns centros comerciais, o bairro é majoritariamente
dormitório. Durante minha infância e adolescência estudei em dois colégios diferentes, ambos
particulares, o primeiro em Bangu e o segundo num bairro vizinho, Padre Miguel. Dentre as
disciplinas do Ensino Médio (EM), as que mais chamavam a minha atenção era Física,
particularmente o curso de mecânica, e Matemática. Frequentemente, discutia com meus
amigos assuntos relacionados à tecnologia, astronomia, viagens especiais e o mundo atômico
pois ouvíamos podcasts sobre ciência e quase nunca tivemos a oportunidade de estudar esses
assuntos em sala de aula, salvo, em Química, os modelos atômicos.
Além disso, em minha turma, criamos a cultura de nos apoiar após as aulas. Os
estudantes que obtinham as maiores notas colocavam-se à disposição para ajudar a turma com
algumas aulas no contra turno, o que motivou a vários seguir para cursos de licenciatura ou
pedagogia. Vimos um reflexo positivo nos métodos avaliativos da época. No meu caso, ajudava
com Matemática e Física e foi assim durante as 3 séries do Ensino Médio.
Ao fim desta etapa, estava dividido entre Matemática, Física ou alguma engenharia.
Até me decidir, entrei em um curso pré-vestibular e lá percebi que a disciplina que mais me
relaxava e trazia ânimo era a Física e já não estava mais interessado em cursar engenharia ou
Matemática. Foi então que, no 2º semestre de 2016, me inscrevi e fui aprovado para o curso de
Licenciatura em Física da Universidade Federal Fluminense (UFF), apesar de morar distante,
em Bangui, pois o professor de Física do pré-vestibular que eu cursava comentou a respeito da
excelência do curso de Física ofertado pela Instituição e de alguns dos professores da casa.
Ao longo do meu percurso no curso de Licenciatura em Física na UFF tive a
oportunidade de ser bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). Uma
das atividades desenvolvidas durante meu período como bolsista, que futuramente virou o
trabalho de apresentação da minha dupla no VI Encontro Anual do PIBID, foi o
desenvolvimento de uma atividade investigativa para o ensino de Interferência. Parte desta
atividade serviu como influência para esta proposta de sequência didática.
O que mais me chamou atenção no curso de Física da UFF, além de perceber a
necessidade do professor repensar sobre sua função na sala de aula, foram os cursos
relacionados a Mecânica Newtoniana e Física Quântica (Física Moderna e Mecânica Quântica
9

I), assuntos que eu já me interessava desde o EM e perceber o caráter não-linear do
desenvolvimento científico. Mudou meu entendimento sobre a Física perceber que, ao longo da
história, algumas teorias tiveram de ser revistas, pois foram “descobertos” fenômenos que não
eram possíveis de serem explicados com a Física desenvolvida até aquela época.
Inicialmente, o pensamento que eu tinha a respeito de ensino de Física era pautado em
aulas de transmissão (sejam elas utilizando uma lousa ou experimentais de constatação) e listas
de exercício. Mas nas aulas de Pesquisa e Prática de Ensino I (PPE I) foi onde eu tive o primeiro
contato com uma aula em que o foco fosse ensinar Física. O professor do curso, Barrelo Jr., nos
estimulava a perceber como as recentes pesquisas referentes ao ensino de Ciências afirmam que
o modelo de aula que até então eu tinha apresentava falhas, nos mostrou alternativas a ele e a
importância do professor ser um profissional reflexivo e devendo ocupar outra posição, indo de
detentor do conteúdo para mediador do conteúdo. Dentre as alternativas ao ensino por
transmissão apresentadas por ele, neste e em outros cursos, a que mais me chamou a atenção
foi o Ensino de Ciências por investigação.
Pensando nisso, decidi desenvolver uma proposta de sequência didática tratando do
ensino de Física Moderna e Contemporânea inserindo atividades investigativas e trazendo a
discussão da história da Física. No primeiro capítulo, discorrerei sobre a base teórica estudada
para o trabalho. Abordarei quatro assuntos, o ensino de Física Moderna e Contemporânea no
Ensino Médio, o ensino de Ciências por investigação, o uso da argumentação no ensino de
ciências e, por fim, farei um breve relato sobre a história da luz.
O ensino de tópicos da Física desenvolvidos a partir do séc. XX faz-se necessário
devido às necessidades de atualização do currículo, seu impacto na sociedade em que vivemos,
além de serem temas de interesse dos aprendizes. O ensino por investigação proporciona aos
alunos vivenciarem o processo de construção do conhecimento científico e contribui ao
desenvolvimento de habilidades que proporcionem seu papel de cidadão crítico dentro da
sociedade tendo a argumentação como uma fermenta importante dentro desse meio. Além disso,
a história da ciência mostra-se uma alternativa para o ensino de Física Moderna e
Contemporânea.
Após isso, no capítulo seguinte, discorrerei sobre a metodologia utilizada. Aqui
abordarei brevemente os experimentos utilizados durante a sequência, detalhes do júri simulado
proposto para a última e discorrerei sobre a escola em que a sequência seria estudada, o colégio
Matemático Joaquim Gomes e Sousa, localizado no bairro Charitas, Niterói – Rio de Janeiro.
10

No terceiro capítulo será descrita a proposta de sequência didática investigativa para o
ensino de Efeito Fotoelétrico com abordagem na perspectiva histórica para a natureza da luz.
Numa totalidade de 4 aulas, a sequência inicia com uma introdução sobre a história do
conhecimento científico acerca da luz. Nas duas aulas seguintes, o professor proporciona aos
estudantes a observação do fenômeno físico que resultou na revisão acerca da luz e seu
comportamento. A primeira aula terá uma perspectiva qualitativa, enquanto sua sequência,
abordará os aspectos matemático do efeito fotoelétrico. A última aula consistirá de um júrisimulado em que os estudantes expressarão suas opiniões em forma de argumentos acerca da
natureza luminosa.
Por fim, no último capítulo farei considerações a respeito da sequência à luz dos
referenciais teóricos apresentados e como ela enquadra-se nas sugestões das recentes pesquisas
sobre ensino de Física. Por conta da pandemia de COVID-19, não foi possível aplicar a
sequência para analisá-la. Por isso, levantarei sugestões para outros trabalhos de monografia
que desejarem utilizar a proposta sugerida como análise.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Ensino de Física deve atender à necessidade da Educação Básica de acordo com as
normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2018), a de “comprometer-se com o
letramento científico da população” (p. 547). Ela traz as “aprendizagens essenciais” (p 7) que
devem ser trabalhadas durante período de Educação Básica em dez competências gerais
desenvolvidas pela criança e adolescente ao longo de sua formação como cidadão participante
da sociedade:

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos
e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho. (MEC, 2018, p. 8)

A fim de contemplar as exigências legais, pretendo abordar temas de Física Moderna
e Contemporânea (FMC), em especial o efeito fotoelétrico e a dualidade-onda partícula,
utilizando abordagens do Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), Argumentação e
ilustrando o desenvolvimento da compreensão da natureza da luz a fim de possibilitar que os
estudantes compreendam que a ciência não tem caráter linear, fixo, antes, é construção humana
e está em contínuo desenvolvimento, possibilitando mudanças em seus paradigmas.
A pesquisa no Ensino de Física Moderna e Contemporânea tem crescido nos últimos
anos, segundo Biazus (2015) vem se mostrando importante por permitir aos estudantes melhor
compreensão sobre o mundo tecnológico onde vivem em que há grandes debates a serem
tratados na sociedade permeando tais temas. Para tanto, faz-se necessário que a abordagem
didática fuja do tradicional Ensino de Física centrado em aulas expositivas e resolução de
exercícios.
Para isso, o Ensino de Ciências por Investigação apresenta-se como uma boa
alternativa a fim de fugir dos moldes tradicionais de ensino. Além disso, ele possibilita o
desenvolvimento da capacidade argumentativa do estudante, habilidade necessária para a
convivência em um ambiente social. A argumentação também se faz presente no meio
acadêmico pois é através dela que os pesquisadores debatem ideias e verificam se uma nova
descoberta é válida ou não.
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A FMC possibilita o entendimento da não-linearidade da ciência. Para muitos
estudantes a Física é vista como uma disciplina imutável e de conhecimentos já estabelecidos.
Contudo, ao verificar o desenvolvimento da Física a partir do séc. XX percebe-se uma grande
ruptura de diversos conhecimentos estabelecidos ao longo de séculos, possibilitando o
estudante ver o caráter humano desta ciência e sua contínua mudança.

2.1 ENSINO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO

Ao falar de Física, muitos estudantes conhecem temas relacionados a viagens
espaciais, à relatividade e à tecnologia proporcionada pela mecânica quântica. Silva e Arenghi
(2013) em seu trabalho de revisar dissertações e teses, apresentam 5 motivos para ensinar FMC
no Ensino Médio (EM) afirmando que “[...] a aprendizagem de FMC no Ensino Médio
possibilitará aos alunos melhor compreensão a respeito das tecnologias atuais” (p. 73).
Tecnologias, estas, presentes ao seu redor.
Por muitos anos, os currículos de Física seguiam defasados e estruturados pelos
seguintes temas: Mecânica, Termodinâmica, Ondas, Óptica e Eletromagnetismo. Sobre o
currículo desatualizado e incondizente com o quotidiano do aluno, Oliveira, Vianna e Gerbassi
(2007) comentam:

A lacuna provocada por um currículo de Física desatualizado resulta numa prática
pedagógica desvinculada e descontextualizada da realidade do aluno. Isso não permite
que ele compreenda qual a necessidade de se estudar essa disciplina que, na maioria
dos casos, se resume em aulas baseadas em fórmulas e equações matemáticas,
excluindo o papel histórico, cultural e social que a física desempenha no mundo em
que vive. (p. 448)

Talvez, o motivo de muitas vezes os alunos perguntarem “para que preciso aprender
Física?” seja ocasionado pelo fato de não verem relação do que está no quadro com aquilo que
contemplam e vivem após o soar do sinal. Silva e Arenghi (2013) apresentando outra categoria
ressaltam que desde a década de 1970 as pesquisas têm mostrado a necessidade de um currículo
contendo tópicos de Física atualizados. Terrazan (1992) comenta sobre a crescente necessidade
para inserir temas relacionados à FMC devido eles estarem cada vez mais presentes no mundo
tecnológico em que vivemos:

A influência crescente dos conteúdos de Física Moderna e Contemporânea para o
entendimento do mundo criado pelo homem atual, bem como a inserção consciente,
participativa e modificadora do cidadão neste mesmo mundo, define, por si só, a
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necessidade de debatermos e estabelecermos as formas de abordar tais conteúdos na
escola de 2º grau. (p. 210)

Esta influência não só se resume aos objetos ou veículos de informação presentes na
vida do estudante. Terrazan (1992) comenta que a curiosidade também faz parte do quotidiano.
Esta, por sua vez, pode ser instrumento para despertar o interesse pela FMC pois o “[...]
impulsiona na busca do conhecimento, e a satisfação das solicitações incentivadas pelos meios
de comunicação” (p. 213).
Dentre os caminhos apontados nas pesquisas (TERRAZAN, 1992; OSTERMANN;
MOREIRA, 2000; PEREIRA; OSTERMANN, 2009, OLIVEIRA; VIANNA; GERBASSI,
2007) sugerem que o foco seja em temas de conceitos fundamentais, por exemplo, dualidade
onda-partícula, radiação, estudo sobre as partículas elementares, relatividade restrita e geral, a
origem da vida, e, de pouca matematização, a fim de, como citado por Terrazan (1992), formar
um “[...]cidadão pronto para sua participação na sociedade”:

Neste nível 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 realidade. No mundo complexo em que vivemos,
industrializado e informatizado, a Física desempenha papel privilegiado ao fornecer
instrumental extremamente importante para essa compreensão. (p. 213)

Esta, também, é a proposta dos PCN+ como apontado por Oliveira, Vianna e Gerbassi
(2007):

Os textos assinalam que os conhecimentos de Física são fundamentais para a
formação científica do cidadão contemporâneo e que o estudo dos conceitos físicos
deve ser contextualizado e interagir com outras disciplinas de forma a ganhar sentido
quando aplicado ao dia a dia de jovens e adolescentes. Apontam ainda para o fato de
que alguns aspectos da chamada Física Moderna são indispensáveis para que os
alunos possam adquirir uma compreensão mais abrangente dos conhecimentos físicos
necessários para o entendimento das tecnologias mais recentes. (p. 449).

Sobre os motivos para ensinar tópicos de FMC, Ostermann e Moreira (2000) citam
“[...] despertar a curiosidade do estudante e ajudá-los a reconhecer a Física com
empreendimento humano, aproximá-los da Física a partir do Séc. XX, atraí-los para a carreira
científica” (p. 24). A física contemporânea e as aplicações desenvolvidas a partir da Física do
14

início do século passado é o campo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico dos dias em que
vivemos e, ao apresentarmos, ao estudante para que ele possa ver a Física como uma opção de
carreira e de contribuir para as descobertas vistas em sala de aula.
É importante ressaltar a unanimidade presente entre os autores que uma das
alternativas em trabalhar tópicos de FMC é através da abordagem histórica. Dentre as dez
competências apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular (2018), a valorização e
utilização dos conhecimentos históricos construídos por nós, seres humanos, ao longo dos
séculos transcorridos. A competência afirma: “valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade
justa, democrática e inclusiva” (p. 9)
A Física do século passado surgiu de problemas ditos restantes para consolidar todo
conhecimento físico necessário para a compreensão da natureza. A partir das propostas de
soluções para os problemas, novos campos de estudos foram descobertos e certos conceitos
foram remodelados, por exemplo, o conceito de partícula de luz proposto por Einstein. A
história da FMC é um exemplo recente a demonstrar a não-linearidade do conhecimento
científico e o caráter humano presente em sua construção. Biazus (2015) em sua dissertação de
mestrado baseia-se nos PCN como mais uma justificativa para propor a abordagem histórica da
FMC:

Espera-se que o ensino de Física, na escola média, contribua para a formação de uma
cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos,
fenômenos e processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano
com a natureza como parte da própria natureza em transformação. Para tanto, é
essencial que o conhecimento físico seja explicitado como um processo histórico,
objeto de contínua transformação e associado às outras formas de expressão e
produção humanas. É necessário também que essa cultura em Física inclua a
compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos, técnicos ou
tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e profissional. (BRASIL, 19991, p. 22,
apud BIAZUS, 2015, p 19)

Silva e Arenghi. (2013) expõem que os tópicos de FMC podem ser utilizados para
desenvolver nos alunos a “[...] compreensão e crítica de questões como ciência, tecnologia,
sociedade e meio ambiente” (p. 79). Diversos são os debates presentes ao nosso redor que
necessitam do conhecimento científico para serem compreendidos, o aquecimento global, a
necessidade de vacinas, o uso da ciência para a produção de alimentos, a Física e medicina são
15
1: Brasil. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: Ministério da
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alguns dos debates que permeiam nossa sociedade. Por meio da ciência, o cidadão pode
compreender tais temas e posicionar-se na comunidade em que vive:

O estudo de FMC proporcionaria conteúdo para a compreensão do desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e a desatualização do currículo deixaria os estudantes sem
subsídios para acompanharem os desenvolvimentos tecnológicos da atualidade e
poderem se posicionar perante as consequências de tal avanço. (SILVA; ARENGHI,
2013, p. 78)

Com o mesmo pensamento, Biazus (2013), comenta que “[...] a Física, em especial,
deve educar pra a cidadania e contribuir para o desenvolvimento de um sujeito crítico em
relação ao universo de conhecimentos que o cerca e para a devida reflexão sobre o mundo das
ciências” (p. 19).
Ostermann e Moreira (2000), em sua revisão bibliográfica verificaram que diversos
autores sugerem que a FMC seja tratada como limite da Física Clássica. Trabalhar com os
estudantes que áreas da Física (por exemplo, Mecânica e o Eletromagnetismo) tiveram de ser
“reinventadas” pois havia problemas que não eram passíveis de explicações e, sendo assim,
trabalhar esse limite em sala de aula pode ser uma alternativa a fim de apresentar estes tópicos.
A este mesmo ponto, a BNCC (2018) ao tratar das competências esperadas para o
Ensino das Ciências da Natureza assevera:
[...] a contextualização histórica não se ocupa apenas da menção a nomes de cientistas
e a datas da história da Ciência, mas de apresentar os conhecimentos científicos como
construções socialmente produzidas, com seus impasses e contradições, influenciando
e sendo influenciadas por condições políticas, econômicas, tecnológicas, ambientais
e sociais de cada local, época e cultura. [...] Ainda com relação à contextualização
histórica, propõe-se, por exemplo, a comparação de distintas explicações científicas
propostas em diferentes épocas e culturas e o reconhecimento dos limites explicativos
das ciências, criando oportunidades para que os estudantes compreendam a dinâmica
da construção do conhecimento científico. (p. 550)

Estamos no séc. XXI e ainda há dificuldades em ensinar a Física do século passado.
Felizmente, há alguns anos, alguns tópicos de FMC vêm sendo inseridos. Por exemplo, o
Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, em 2012, propunha temas como “relatividade
restrita e geral; energia nuclear; a natureza da luz” e os PCN+ sugeriam temas como “matéria
e radiação” (SEE-RJ, 2012).
Outra dificuldade apontada pelas pesquisas é a falta de preparo do professor.
Igualmente nas instituições de Ensino Superior, o Ensino de Física para nos currículos dos
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Cursos de Licenciatura não abrangiam amplamente temas de FMC. Este cenário vem mudando
há alguns anos, mas ainda há milhares de professores cuja formação inicial foi anterior à
mudança do cenário. Por exemplo, Oliveira, Vianna e Gerbassi (2007) em pesquisa com alguns
professores, em ofício, do Estado do Rio de Janeiro, verificaram que os professores têm vontade
de ensinar os tópicos, mas não sabem como. Nas palavras dos autores,

Todos os professores acham importante ter disponível algum material didático sobre
os raios-X e concordam que há necessidade de um curso de capacitação/atualização
para que possam trabalhar com esse material em sala de aula. Indicam ainda a
necessidade de se associar ao material recursos pedagógicos como vídeo,
retroprojetor, etc (p. 451)

Como parte dessa mudança, a Universidade Federal Fluminense, por exemplo, tem
inserido cada vez mais cursos de FMC para os estudantes de Licenciatura. Além das disciplinas
obrigatórias do currículo do curso de Licenciatura em Física, algumas disciplinas optativas
foram criadas para preparar aqueles que têm interesse pelo tema; estas foram: Introdução à
Relatividade e ao seu ensino (código da disciplina: GFI00254) e Tópicos de Física Moderna e
Contemporânea para o Ensino Médio (código da disciplina: GGF0025).
Além da dificuldade apontada acima, há os livros didáticos a serem usados não só
pelos estudantes, mas também, pelos professores. Ao analisar os livros didáticos, Ostermann e
Moreira (2000) e Pereira e Ostermann (2009) verificaram que, quando se trata sobre os temas
de FMC, os livros não apresentam ou “apresentam de forma errônea” os conteúdos.
Além disso, Gil e Solbes (1993) criticam os livros didáticos de Física, enfatizando a
seção de Física Moderna, por não explorarem as crises que ocorrem no processo da construção
do conhecimento científico e apresentarem o conteúdo de forma linear, ou seja, apresentam os
temas como se um ocorresse após o outro de forma linear e direta.

With the purpose of showing how modern physics is introduced at the high school
level and what the underlying image of science is, we have recently analysed a sample
of 42 Spanish textbooks of physics. This led us to conclude that the majority of these
texts - between 83 and 95%, to be precise-does not make any reference to: the nonlinear character of the development of physics; the difficulties which originated the
crisis of classical physics; and the deep conceptual differences between classical and
modern physics. (GIL e SOLBES, 1993, p. 255-256)
Com o objetivo de mostrar como a física moderna é introduzida no ensino médio e
qual é a imagem subjacente da ciência, analisamos recentemente uma amostra de 42
livros de física em espanhol. Isso nos levou a concluir que a maioria desses textos entre 83 e 95%, para ser mais preciso - não faz nenhuma referência ao: caráter não
linear do desenvolvimento da física; as dificuldades que originaram a crise da física
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clássica; e as profundas diferenças conceituais entre a física clássica e a moderna.
(GIL e SOLBES, 1993, p. 255-256, tradução própria)

Os livros texto de física, além de tratarem de forma mecânica o conteúdo, apresentam
a física como algo estático, deturpando a real natureza da construção do conhecimento
científico, dos debates, das crises que deram origem de novos conceitos e em conjunto com
aulas tradicionais, os alunos acabam tendo uma ideia errada de como a física é construída, não
reconhecendo seu caráter humano.
Em uma visão mais recente, Biazus (2015) comenta, também, sobre a abordagem dos
livros didáticos sobre os tópicos de FMC. Ou seja, com o avanço nas pesquisas, a maioria dos
livros não parece oferecer um conteúdo que fuja da aprendizagem tradicional:

É possível evidenciar que os livros atuais trazem um olhar maior para a Física
Moderna, mas, no entanto, ainda é insuficiente para subsidiar o trabalho do professor
e a produção de uma aprendizagem satisfatória para o aluno. (...)Além disso, a
abordagem dos temas segue uma metodologia tradicional com poucas sugestões de
atividades diferenciadas que possam sair do método tradicional, com o uso de quadro,
giz, livro didático e exercícios. (BIAZUS, 2015. p 25)

Além disso, ao apresentarem os resultados de métodos tradicionais de ensino, afirmam
que a maior dificuldade do ensino de física moderna está na abordagem e não no conteúdo em
si: “Em nossa opinião, os resultados mencionados no parágrafo anterior não se devem à
dificuldade especial da física moderna, mas principalmente a uma orientação incorreta do
ensino que também afeta a física clássica.” (GIL e SOBES, 1993, tradução própria). Ou seja,
mudando a abordagem, o resultado será diferente.
Uma sequência didática bem elaborada é fundamental para que o ensino de FMC não
se torne mais um tópico problemático dos temas da Física clássica. Lima (2018) comenta
quando planejada ao ensino da Física Moderna e Contemporânea possibilitará que “os alunos
possam transferir a aprendizagem para suas vidas diárias, pois só assim a física moderna terá
cumprido o seu papel” (p. 159). E necessário que o professor verifique quais objetivos ele deseja
atingir com seu ensino:
Toda e qualquer sequência didática planejada deve ser desenvolvida para atingir um
objetivo, mas não é qualquer objetivo. Esse objetivo deve atender as necessidades do
aluno. Ora, se preciso ensinar algo para meu aluno preciso criar uma estratégia de
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passo a passo para que ele seja capaz de entender o conteúdo que eu, professora, estou
oferecendo e por isso é bastante importe selecionar e criar as sequências e ter uma
didática adequada para usar em sala. (LIMA, 2018, p. 156)

Em sua pesquisa, Pereira e Ostermann (2009) mencionam o trabalho de Paulo e
Moreira (2004)2:

Paulo e Moreira (2004) implementaram uma unidade didática sobre MQ em turmas
de primeiro e segundo anos do ensino médio em duas escolas da rede pública de
ensino. As turmas de primeiro ano tiveram aulas sobre óptica ondulatória e sobre o
experimento de dupla fenda antes da implementação da unidade didática. Os autores
afirmam que os resultados da investigação parecem indicar que não houve
dificuldades de aprender conceitos da teoria quântica que fossem maiores que as
dificuldades de aprendizagem inerente à FC e que o conhecimento prévio sobre
ondulatória clássica, por parte dos alunos, não parece influenciar criticamente os
resultados de aprendizagem. (PEREIRA; OSTERMANN, 2009, p. 396)

Biazus (2015), ao apresentar os documentos, ainda comenta que eles “[...] sinalizam a
necessidade de atualizar os conteúdos, dando ênfase à Física Contemporânea ao longo de todo
o curso” (p. 21) e não somente como um tópico no fim da terceira série, pois de acordo com o
mesmo autor, devido à extensa carga horaria de atividades nesta série, “[...] esses conceitos, na
maioria das vezes, não são trabalhados, por falta de tempo – e, quando são, apenas uma pequena
quantidade de períodos é destinada a esse estudo”(p. 25).
Dessa forma, o ensino de tópicos relacionados à FMC demonstra-se interessante a fim
de explorar a Física do dia-a-dia e promover a divulgação científica dentro da sala de aula, mas
para isso, a abordagem deve ser diferente da transmissão de conteúdos que atualmente vemos
nas salas de aula em muitas escolas.

2.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS POR INVESTIGAÇÃO

Dentre as competências gerais apresentadas, instigar e exercitar a curiosidade dos
estudantes é caráter da criação do conhecimento científico. O levantamento de hipóteses, o
espírito descobrir e outras competências fazem parte do caráter investigador do cientista. Além
de ser uma alternativa ao ensino por transmissão, o Ensino por investigação atende, também,
às seguintes necessidades:
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Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes
áreas. (MEC, 2018, p. 9)

Os processos e práticas de investigação merecem também destaque especial nessa
área. Portanto, a dimensão investigativa das Ciências da Natureza deve ser enfatizada
no Ensino Médio, aproximando os estudantes dos procedimentos e instrumentos de
investigação, tais como: identificar problemas, formular questões, identificar
informações ou variáveis relevantes, propor e testar hipóteses, elaborar argumentos e
explicações, escolher e utilizar instrumentos de medida, planejar e realizar atividades
experimentais e pesquisas de campo, relatar, avaliar e comunicar conclusões e
desenvolver ações de intervenção, a partir da análise de dados e informações sobre as
temáticas da área (Idem, p. 550)

O Ensino de Ciências, em especial, o de Física, parecem não conectar os estudantes
com o mundo ao seu redor, muitas vezes cercados por problemas específicos em que a
manipulação matemática do aluno será mais avaliada que seu raciocínio. Sobre isso, Azevedo
(2004) comenta:

As recentes investigações parecem mostrar que deixando como atividades separadas
a resolução de problemas, a teoria e as aulas práticas, os alunos acabam com uma
visão deformada do que é ciência, já que na realidade do cientista essas formas de
trabalho aparecem muito relacionadas umas com as outras, formando um todo
coerente e interdependente. (p. 19)

Tendo em vista que a mudança de abordagem didática é fator importante no processo
de ensino-aprendizagem, algumas pesquisas (SOLINO; FERRAZ; SASSERON, 2015;
AZEVEDO, 2004, SOLINO; GEHLEN, 2014, etc) apontam o Ensino de Ciências por
Investigação (ENCI) como colaborador para as propostas feitas anteriormente a fim de tornar
o Ensino de FMC mais eficaz, que possibilitem aos alunos verificarem o caráter não linear da
ciência, vivenciarem o processo do desenvolvimento científico e participarem ativamente nas
classes.
Solino, Ferraz e Sasseron (2015) comentam que o Ensino de Ciências deve ser mais
que a assimilação de conceitos e de situações específicas vivencias somente nas salas de aula,
distantes da realidade dos alunos, sendo somente um “[...] consenso na comunidade científica”
(p. 2). O Ensino de Física deve proporcionar ao aluno entender o mundo ao seu redor, não só
isso, deve possibilitá-lo entender que é participante deste mundo que compreende sensorial e
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intelectualmente. A as autoras apontam o ENCI como um processo aberto, que foge da realidade
irreal das salas de aula:

Tomamos a ideia de investigação como os processos por meio dos quais novos
conhecimentos são construídos apoiando-se em resultados teóricos, dados empíricos,
análise e confronto de perspectivas. A investigação é um processo aberto,
desencadeado e dependente de características do próprio problema em análise, tendo
forte relação com conhecimentos já existentes e já reconhecidos pelos participantes
do processo. (SOLINO; FERRAZ e SASSERON, 2015, p. 2-3)

Azevedo (2004), ao comentar sobre as atividades investigativas expressa os requisitos
que devem ser permitidos para ser classificada como tal

Para que uma atividade possa ser considerada de investigação, a ação do aluno não
deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação ou observação, ela deve também
conter características de um trabalho científico: o aluno deve refletir, discutir,
explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as características de uma investigação
científica. (p. 21)

Para Azevedo (2004), o objetivo do ENCI “[...] é levar os alunos a pensar, debater,
justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em situações novas, usando os
conhecimentos teóricos e matemáticos” (p. 20). Estas habilidades são de caráter científico geral
e não específicas de um conhecimento da área. Solino, Ferraz e Sasseron (2015) também expõe
alguns objetivos a serem alcançados a abordagem do ENCI:

Nesta proposta defendemos que os alunos devem não somente aprender os conceitos
científicos, mas também construir habilidades cognitivas, a partir dos processos que
envolvem a atividade científica, tais como: resolução de um problema, levantamento
de hipóteses, análise de dados, discussão de resultados, argumentação etc. (p. 4)

Tais atividades proporcionam um ambiente próximo ao “fazer ciência” vivenciado
diariamente por um pesquisador, desenvolvendo as habilidades cognitivas e sociais do aluno
(sociais pois há divulgação das investigações feitas dentro da comunidade científica).
Ao citar o trabalho de Gómez e Adúriz-Bravo (2007)3, Solino, Ferraz e Sasseron
(2015) ressaltam que o Ensino de ciências pode ser visto como uma prática de ofício e o
professor deve tornar os alunos aprendizes desse ofício. Tal ofício pode ser visto como o
desenvolvimento de algumas atividades anteriormente mencionadas, tais como, observação,
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levantamento de hipóteses, manipulação do aparato experimental, coleta de dados, conclusões
e divulgação, em outras palavras, um ambiente que proporcione entrar em “contato com a
cultura científica genuína.
Entretanto, essa prática não é trivial, a prática dos integrantes da sala de aula (alunos
e professor) deve ser alterada. Isto quer dizer, segundo os autores, o aluno deve abandonar sua
postura passiva, aquele que recebe o conhecimento transmitido pelo professor, para aquele que
será o centro do processor de ensino-aprendizagem. De início, isso pode ser um choque dado à
cultura da transmissão existente na sala de aula de nossas escolas. Além disso, o problema – o
tema a ser estudado - deve fazer sentido para o aluno, Azevedo (2004) comenta que a palavra
problema não se resume a uma situação hipotética e estanque da realidade com uma resposta
pré-definida, mas algo que faça sentido para o aluno, em uma situação real onde a resposta deve
ser construída através da observação, investigação e diálogo. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), como mencionado por Solino e Gehlen (2014) sugerem o mesmo aspecto, ou
seja, “[...] destacam a relevância de proporcionar um ensino capaz dos alunos compreenderem
os conteúdos disciplinares relacionados às situações cotidianas vivenciadas no seu meio social
(BRASIL, 1997)”.
O papel do professor também deve ser diferente. Ele deve proporcionar um ambiente
que possibilite a investigação. Ele deve deixar o posto de transmissor que por muitos séculos
ocupou para ser o mediador do conhecimento, aquele que proporcionará as ferramentas para o
aluno desenvolver-se cognitivamente. Sobre o papel do professor, Azevedo (2004) comenta:
“Para isso, muito mais do que saber a matéria que está ensinando, o professor que se
propuser a fazer sua atividade didática uma atividade investigativa deve tornar-se um
professor questionador, que argumente, saiba conduzir perguntas, estimular, propor
desafios, ou seja, passa de simples expositor para orientador do processo.” (p. 25)

Além disso, o ENCI pode ser relacionado à abordagem freireana de ensino. Segundo
Solino e Gehlen (2014), a abordagem freireana, “baseada na concepção de Educação libertadora
de Paulo Freire privilegia o diálogo e uma problematização significativa” (p. 77).
Ao citar seu trabalho de 2013, Solino e Gehlen (2014) comentam sobre algumas outras
semelhanças entre o ENCI como a “semelhanças quanto à concepção de sujeito e objeto de
conhecimento, quanto ao conceito de problema, à conceituação científica e ao papel da
contextualização”, mas diferem-se nos objetivos de ensino e estruturação didático-pedagógica.
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Ao citarem Dielizoicov et al.(2011)4, Solino e Gehlen (2014) (2014) dizem que a abordagem
freireana sugere a “ideia é fazer com que os alunos se distanciem dos problemas que envolvem
a sua realidade, para deles se reaproximarem com uma visão mais crítica” (p. 79), enquanto a
abordagem investigativa está mais concentrada em propor inteiramente situações reais.
Sedano e Carvalho (2017), comentando o ensino por investigação, relatam que este
possibilita autonomia ao aluno e desenvolve conhecimentos necessários para o pleno exercer
da cidadania, o que é parte das propostas da BNCC para a educação básica brasileira, a
formação do estudante como um cidadão crítico na sociedade. A construção da ciência
possibilita o desenvolvimento do pensamento crítico, através da observação do fenômeno,
proposição de modelos que expliquem os fenômenos observados e sua defesa frente aos
modelos propostos por outros alunos. E o convívio social é desenvolvido na interação entre os
pares, na tomada conjunta de soluções e solução de conflitos existentes.

Numa proposta de ensino de Ciências por investigação, além da apropriação dos
conhecimentos científicos, ao trabalhar em grupo, os alunos ampliam suas
possibilidades de interação social. Há nessa modalidade de trabalho a possibilidade
de construção de conhecimentos de ordem social: troca de ideias, consideração da
ideia do outro e valorização do trabalho em equipe, dentre tantos os frutos de interação
social. Acreditamos que o processo de trabalho em grupo e consequentemente a
construção de conhecimentos do campo social, favorecido pelo caráter investigativo
do ensino de Ciências, contribua para a construção da autonomia moral. (SEDANO e
CARVALHO, 2017, p. 204)

O conhecimento de Autonomia moral advém das pesquisas piagetianas, e trata da
construção da moralidade na criança, decidir por si mesma suas tomadas de decisões frente aos
agentes externos e contexto social naquele momento. Mais uma vez, tais conhecimentos, que
vão além do conhecimento científico propriamente dito, devem ser desenvolvidos durante o
período escolar.
Dessa forma, o ensino por investigação tende a um processo de ensino-aprendizagem
efetivo em que o aluno não só consiga compreender a ciência, mas desenvolver-se como
cidadão. Barrelo Jr (2015), ao comentar sobre o ENCI, corrobora com a afirmativa:

Em condições normais de aula, onde predomina a exposição feita pelo professor, os
diálogos quase não acontecem. As mudanças devem ser implementadas para favorecer
o diálogo entre os alunos não se restringirem ao círculo ou às estratégias de ensino.
Elas requerem um ambiente de aprendizagem caracterizado pela investigação, em que
os alunos sejam frequentemente colocados diante de problemas a serem resolvidos.
(p. 58)
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2.3 ARGUMENTAÇÃO

A argumentação está presente no quotidiano de todo indivíduo, por exemplo, ao
negociar descontos em compras, decidir tarefas em equipe e no trato com os pares. Sasseron e
Carvalho (2011) mencionam um trabalho de Jiménez-Aleixandre, de 20055, que analisa e
propõe a argumentação como a “justificação do conhecimento científico”. Ou seja, através delas
os cientistas apresentam suas ideias para a comunidade baseadas em dados, observações e
hipóteses. Barrelo Jr (2015), ao analisar Latour e Woolgar (1997)6 e Latour (2000)7, menciona
que “é através da argumentação que os cientistas convencem os outros sobre a importância de
seus trabalhos, a verdade do que dizem e a necessidade de investimentos no financiamento de
seus projetos”. Nesse sentido, a argumentação esteve em um ambiente externo a sala de aula e
a debates científicos, mas através dela, os ouvintes decidiram se iam, ou não, financiar um
projeto.
Dentro dessa esfera, surge a dúvida entre argumento e opinião. Barrelo Jr (2015) cita
que para Phillipe Breton (1996)8 “[...] a opinião é um conjunto de crenças, de valores, de
representações de mundo e da confiança nos outros, que um indivíduo forma para ser ele
mesmo” (p. 51). Ou seja, a opinião é um conjunto subjetivo que o cidadão cria para si. Por ser
subjetivo, as opiniões podem divergir entre diferentes indivíduos. Sobre o mesmo assunto,
Villani e Nascimento (2003) destacam que a opinião é mutável e o argumento é capaz de mudar
uma opinião entre indivíduos divergentes. Adicionam ainda que “todo argumento contém uma
opinião”, de maneira que:

Um argumento nada mais é que uma opinião colocada para convencer um ou mais
interlocutores sobre a adequação de um ponto determinado ponto de vista sobre um
certo assunto. A opinião precede o argumento, podendo existir como tal mesmo antes
de sua colocação na forma de um argumento. (VILLANI; NASCIMENTO, 2003, p.
3)

Há filósofos que estudam e desenvolvem modelos argumentativos. Para fins deste
trabalho, três modelos foram pesquisados que são utilizados no ambiente escolar. São eles os
modelos de: Lawson, Van Eemeren e Toulmin.
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Segundo Sasseron e Carvalho (2015): Lawson, que é um zoólogo com doutorado em
História da Ciência e Ensino de Ciências; analisou textos históricos de grandes nomes da ciência
em que eram relatadas as situações ao longo de um estudo, até a proposição de uma nova idéia.”.
A partir dessas análises, Lawson (2002 e 2004) desenvolve o que ele chama de “raciocínio
hipotético-dedutivo” e levanta a seguinte pergunta: “Could hypothetico-deductive reasoning be
at work in all important scientific discoveries?” (Poderia o raciocínio hipotético dedutivo estar
presente em todas as importantes descobertas científicas? – tradução própria).
Em sua dissertação de mestrado, Locatelli e Carvalho(2007) comentam sobre o modelo
de Lawson e apresenta um quadro proposto por ele em 20049:
“Lawson desenvolve e estrutura as descobertas segundo o padrão que tem seu início
com o termo “Se...”, diretamente ligado às hipóteses (uma proposição); o termo “E...”
diz respeito ao acréscimo de condições de base (um teste); o termo “Então...” é
relativoaos resultados esperados (às consequências esperadas); o termo “E...”
ou“Mas...” aos resultados e consequências reais e verdadeiras. O termo “E...” deve ser
utilizado caso os resultados obtidos combinem com os esperados e o termo “Mas...”,
caso haja um desequilíbrio nos resultados; desta forma, o ciclo reinicia-se com outras
hipóteses e, finalmente, o termo “Portanto...” introduz a conclusão a que se chega.”
(p. 5)

A Figura 1 a seguir ilustra o padrão argumento que Lawson (2002; 2004):

Figura 1: Padrão proposto por Lawson (2004)

Em seus trabalhos, o autor analisa importantes trabalhos de cientistas (por exemplo:
Malpighi, 1661; Dalton, 1810; Lyell, 1854; Mendel, 1866 e Rutherford, 1907) e insere seus
argumentos no padrão proposto acima.
A seguir, será mostrado outro modelo argumentativo: o modelo proposto por Van
Eemeren, professor do Departamento de comunicação, argumentação e retórica da
Universidade de Amsterdã. Segundo Villani e Nascimento (2003) para Eemeren et al. (1987)10
a argumentação é uma atividade “social, intelectual e de comunicação verbal e não verbal para
justificar uma opinião sobre um assunto em ciências” (p. 189).
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O modelo propõe a interação dos componentes do discurso (locutor e ovintes), mas
dentro de um dado contexto específico. O argumento não é estático, mas sujeito a constantes
mudanças, assim como as opiniões que os consolidam.
A figura 2 demonstra um esquema adaptado por Villani e Nascimento (2003) para os
estudos de Van Eemeren et al. (1987) e, logo abaixo, uma explicação.

Figura 2: Padrão adaptado de Van Eemeren et al. (1987)

Podemos entender este quadro da seguinte maneira: (S) é o locutor, sua função é
expressar, justificar ou refutar e (L) é o ouvinte, sua função é interpretar e avaliar. Tanto (S)
quanto (L) estão sujeitos há um contexto. (D) é o discurso de (S) e (D’) o discurso interpretado
por (L). Em outras palavras, (S) fala (D) e (L) interpreta (D’).
O que origina (D) é a opinião (O) de (S). Esta opinião será interpretada por (L) segundo
seu ponto de vista – opinião – (O’) para saber se é, ou não, coerente com o contexto. Van
Eemeren et al. (1987) enfatizam a necessidade do contexto para a argumentação. Além disso,
percebe-se que a clareza da linguagem é importante uma vez que (D) e (D’) podem não ser
concomitantes.
(S) expõe sua opinião (O) em forma de (Ai) argumentos relacionados entre si por um
conjunto de posicionamentos (C(Pi) dados sob o contexto e explicados por um enunciado
inicial (E0) e expressos em enunciados subsequentes (Ei). De acordo com Villani e Nascimento
(2003): “[...] Estes argumentos são formas “sofisticadas” que (S) utiliza para convencer (L)”
(p. 192).
Enquanto (S) realiza a atividade dita acima, (L) interpreta do discurso (D’) e avalia se
(E0) e (Ei) podem se relacionar, verifica suas opiniões (O’) e devolve seu posicionamento
(C’(Pi’) sobre o argumento ouvido, ou seja, se discorda ou não.
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Na “volta” feita por (L), as opiniões de (S) estão, igualmente, sujeitas a mudança como
as de (L), incialmente, estavam. Esta atividade entre (S) e (L) pode ser repetida até entrarem,
ou não em um consenso.
Outro modelo, amplamente usado em pesquisas de ensino de ciências que se utilizam
da argumentação (BARRELO JR, 2015; VILLANI; NASCIMENTO, 2003; SASSERON;
CARVALHO, 2011; SÁ; KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2014; LOCATELLI; CARVALHO,
2007), é o proposto por Toulmin (1957).
Segundo Sasseron e Carvalho (2011), Toulmin, que era “filósofo e educador, fez
estudos no campo da retórica, com o objetivo de analisar argumentos retóricos. No livro ‘Os
usos do argumento’ (1958/2006), Toulmin baseia-se na prática jurídica para a proposição da
estrutura de um argumento” (p. 246).
Ao comentar sobre o trabalho de Toulmin, Barrelo Jr (2015) diz:

Em sua obra, o autor diferencia alguns elementos da argumentação, a partir da análise
de diferentes campos, como lei, politica, ciência etc. Afirma que alguns argumentos
são características invariáveis, quando são os mesmos em todos os campos, enquanto
outros são de características dependentes, quando variam com os campos. (p. 47)

Villani e Nascimento (2003) explicitam que o modelo de Toulmin relaciona dados
experimentais a conclusões a partir de justificativas. Sá, Kasseboehmer e Queiroz (2014)
propõem um modelo para o Esquema de Argumentação de Toulmin (EAT) (Figura 3) e o
explicam:
“Segundo Toulmin (2001)11, os elementos fundamentais de um argumento são o dado
(D), a conclusão (C) e a justificativa (J). É possível apresentar um argumento contando
apenas com esses elementos, = cuja estrutura básica é: “a partir de um dado D, já que
J, então C”. Porém, para que um argumento seja completo, pode-se especificar em
que condições a justificativa apresentada é válida ou não, indicando um peso para tal
justificativa. Dessa forma podem ser acrescentados ao argumento qualificadores
modais (Q), ou seja, especificações das condições necessárias para que uma dada
justificativa seja válida. Da mesma forma, é possível especificar em que condições a
justificativa não é válida ou suficiente para dar suporte à conclusão. Nesse caso é
apresentada uma refutação (R) da justificativa. Além dos elementos já citados, a
justificativa, que apresenta um caráter hipotético, pode ser apoiada em uma alegação
categórica baseada em uma lei, por exemplo. Trata-se de uma alegação que dá suporte
à justificativa, denominada backing (B) ou conhecimento básico. O backing é uma
garantia baseada em alguma autoridade, uma lei jurídica ou científica, por exemplo,
que fundamenta a justificativa”. (SÁ; KASSEBOEHMER; QUEIROZ, 2014, P. 150151)
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Figura 3: Esquema de Argumentação de Toulmin (2001). A argumentação, portanto, é uma forma de linguagem
verbal e não verbal utilizada pela ciência. Com isso em mente, a fim de promover um ambiente que promova a
aproximação do ambiente científico, pesquisas foram feitas a fim de apresentar a argumentação como ferramenta
no ensino de Ciências.

2.4 ARGUMENTAÇÃO E ENSINO
Estudos destacam o uso da linguagem como componente fundamental para a
construção do conhecimento científico escolar. Dentre as diversas formas da expressão da
linguagem, a argumentação tem se mostrado emergente nas pesquisas concernentes ao ensino
de Ciências.

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (MEC, 2018, p. 9)

Segundo Sá e Queiroz (2011) as pesquisas brasileiras relacionadas ao tema começaram
em 2001, mas cresceram a partir de 2007, sendo, em sua maioria, oriundas da região Sudeste
do país. Estimam que esse número se dava ao maior número de instituições de Ensino Superior,
tendo em grande parte o trabalho dedicado ao Ensino Médio. Contudo, mesmo com a crescente
popularidade, esta ainda é uma linha em desenvolvimento.
Dentre as diversas formas de linguagem, a linguagem científica destaca-se no ambiente
científico profissional e escolar por organizar o conhecimento e promover circulação do mesmo
na comunidade. Villani e Nascimento (2003) expressam sobre a importância dela tanto para a
prática quanto ao aprendizado:
28

A linguagem científica é, portanto, mais que o registro do pensamento científico. Ela
possui uma estrutura particular e características específicas, indissociáveis do próprio
conhecimento científico, estruturando e dando mobilidade ao próprio pensamento
científico. O domínio da linguagem científica é uma competência essencial tanto para
a prática da ciência quanto para o seu aprendizado. Neste sentido aprender ciências
requer mais que conhecer estes elementos. É necessário que os alunos sejam capazes
de estabelecer relações entre tais elementos dentro da grande estrutura que organiza o
conhecimento científico escolar. (VILLANI; NASCIMENTO, 2003, p. 188)

Dessa forma, a enculturação da linguagem científica está inserida no processo de
ensino-aprendizagem da mesma e a argumentação mostra-se, segundo as pesquisas, eficiente.
Podemos trazer estes conceitos para o ambiente escolar. Ou seja, a argumentação
promove interações entre os pares, contribui para a construção do conhecimento científico e
proporciona que vivenciem a prática científica quanto a refutar ou apoiar uma opinião expressa
num argumento baseando-se em fatos, e análises. Todas, competências presentes no ensino de
Ciências propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Além disso, Barrelo Jr (2015) também destaca que para o bom desenvolvimento da
argumentação em sala de aula o papel do professor também deve ser diferente, a fim de
promover um ambiente confortável e que possibilite aos estudantes a se expressarem, não
tomando controle da fala. Em sua tese de doutorado, ao analisar um dos professores que
deveriam executar uma sequência didática verifica que a atuação dele não promoveu um amplo
ambiente argumentativo.
O uso da argumentação em sala de aula, portanto, mostra-se promissor e relevante para
o ensino de ciências. Barrelo (2015) diz: “A argumentação é uma das principais formas
utilizadas pelos cientistas na produção do conhecimento, tanto no trabalho cotidiano que
envolve troca de ideias, explicações, confrontos, quanto na comunicação científica que envolve
igualmente trocas e confrontos [...]” (p. 57). Sendo assim, e considerando que a aprendizagem
das ciências na escola deve incluir as formas de como a ciência é construída, vê-se duplamente
justificado o foco na argumentação.

29

2.5 A HISTÓRIA DA LUZ
Salvetti (2008), em seu livro “A História da Luz” discorre a visão que os seres
humanos tinham a respeito da natureza da luz desde o período Neolítico (500.00 a.C) até a
primeira metade do Séc. XXI. Este material servirá de base para algumas discussões sobre a
história do conhecimento acerca da Natureza da Luz, juntamente com uma adaptação de um
texto escrito por Fiolhais (1992) acerca do mesmo tema.
Existem diversas interpretações para a natureza da luz. Pessoa Jr. (2003) expões que
as diversas interpretações podem ser resumidas em 4 grandes grupos: a interpretação
ondulatória (a luz é sempre onda, mesmo que se apresente bem localizada), corpuscular (por
exemplo, fótons), dualista-realista (um objeto quântico é constituído de uma parte corpuscular,
e outra, ondulatória, de modo que adaptar-se-á ao experimento em questão) e
complementaridade (o fenômeno é ondulatório e o aspecto corpuscular dá-se pelo postulado
quântico, a descontinuidade essencial em um processo atômico e reduz-se a pacotes discretos
de energia). Todas em estudo nos dias atuais, cada uma delas lidando com a pergunta “Como a
luz pode, em certos experimentos, ter caráter ondulatório e corpuscular?”.
Porém, nem sempre o entendimento foi direto como entendemos hoje, no séc. XXI.
Na verdade, desde a China e a Grécia antiga os seres humanos já discutiam a luz e sua natureza.
Para nós, possibilita a vida, proporcionando vida aos vegetais, a base da cadeia alimentar,
fornece vitaminas e condições apropriadas aos seres humanos para existirem.
Além disso, o homem, ao aprender a manipular a radiação eletromagnética, criou
computadores, aparelhos de televisão, smartphones, estações de comunicação à distância,
ferramentas de auxílio na medicina, possibilitou a utilização da noite como horário de trabalho,
não dependendo somente da luz solar e outras invenções que conhecemos. O fato é: entender a
luz significa entender quem somos, como e por que existimos.
Segundo Salvetti (2008): “A vida animal depende da vida vegetal que por sua vez
precisa da luz para realizar fotossíntese, produzir energia para se manter viva, se desenvolver e
se reproduzir. A cadeia alimentar é interrompida na ausência de luz”. Dessa forma, entender a
luz é entender quem somos, como existimos e como interagimos com o mundo ao nosso redor.
Com os gregos nasce a ciência e, junto a ela, tentavam entender o processo de visão.
Salvetti (2008) descreve que
:
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A teoria ondulatória e corpuscular para a luz foi uma questão importante que emergiu
no século XVII e, de certo modo, encontra seus primórdios nas interpretações dos
pensadores gregos da antiguidade. O entendimento de Pitágoras e Demócrito guarda
mais similaridade ao modelo corpuscular, enquanto a teoria de Aristóteles se
aproxima mais do modelo ondulatório. (p. 20)

Segundo Salvetti (2008), Aristóteles (Pitágoras)(582 - 500 a.C.) e Demócrito (460 370 a.C.) defendiam que o corpo bombardeava pequenas partículas que chegavam aos nossos
olhos, possibilitando, assim, a visão. De modo ligeiramente diferente, Empédocles (490 – 430
a.C.) e Platão (427 – 347 a.C.) acreditavam que a luz era originada no olho, em forma de um
raio que colidia com o objeto e retornava aos olhos do observador – ou seja, raios de partículas.
Ambas visões podem-se assemelhar ao modelo corpuscular da luz.
Em contrapartida, Aristóteles (384 - 322 a.C.) formulou uma hipótese diferente dos
filósofos citados. Sua teoria ficou conhecida como “teoria da transparência”. Para ele, o objeto
e sua cor só seriam revelados com a presença de fogo (fonte luminosa), dessa forma, a cor da
luz era transparente. A luz movia-se por um meio igualmente transparente, que poderia ser
entendido como um transporte da cor, que atuava sobre os olhos. A este levantamento, podemos
assemelhar a teoria ondulatória para a luz, um objeto, diferente de partículas, tendo seu
movimento num meio, para ele, um meio transparente. Desde a Grécia antiga podemos observar
uma discussão semelhante da presente no séc. XVII que trataria da luz como onda ou partícula.
No século XVII um dos cientistas mais famosos da época (se não, o mais famoso),
Isaac Newton (1643 – 1727 d.C.), além de seus trabalhos relacionados à dinâmica, contribui,
também, para a óptica. Salvetti (2008) discorre sobre os debates existentes na época

Newton considerou a luz como formada por corpúsculos, entidades microscópicas
com características semelhantes a pequenas “bolinhas” om posições e velocidades
bem definidas em cada instante de tempo. Nessa teoria há corpúsculos
correspondentes a cada uma das cores. (p. 47).

Newton explicou os principais fenômenos ópticos – reflexão, refração, difração usando um modelo corpuscular para a luz, junto aos conhecimentos de dinâmica, por ele,
desenvolvidos.
Diferentemente de Newton, Christiaan Huygens (1629 – 1695 d.C.) propunha outra
hipótese para a natureza da luz. Segundo ele, a luz tinha caráter ondulatório. A onda é uma
perturbação em um meio e transmite energia, diferentemente do corpúsculo, um corpo de
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volume localizado em uma região limitada e que não depende de um meio para propagar-se.
Assim como na Grécia antiga, o debate era travado entre onda e partícula.
Pela fama e trabalhos já publicados, a hipótese de Newton é aceita e passa a ser o
modelo adotado para explicar a natureza da luz. É interessante observar que o conhecimento
científico é construído, muitas vezes, por quem tem mais influência sobre a comunidade mesmo
não possuindo todas as explicações.
O que o modelo corpuscular não explicava, mas o ondulatório sim era quando um feixe
de luz passava por fendas e se somavam. Enquanto a soma de dois corpúsculos resulta em
objetos distintos, a soma de ondas não é tão direta assim. Temos, portanto, o fenômeno de
interferência. Através da interferência pode-se perceber a natureza da luz.
As figuras abaixo ilustram o que aconteceria quando um feixe luminoso atravessasse
duas fendas segundo as teorias apresentas. Esta foi a experiência feita por Thomas Young (1773
– 1829 d.C.) que possibilitou determinar a natureza ondulatória da luz. O que se observou foi o
padrão de interferência descrito pelo modelo ondulatório da luz.

Figura 4: “Representação de intensidade das ondas no anteparo situado à frente de um sistema de duas fendas.
Nas posições onde a intensidade é nula temos interferência destrutiva, entre cada duas interferências destrutivas
temos uma interferência construtiva.”
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Figura 5: “Partículas que atingem o anteparo passando por uma fenda (fenda 1) somam-se às partículas passando
pela outra fenda (fenda 2), resultando o número de partículas que passa pelas duas fendas (fendas 1 e 2).”

A teoria ondulatória da luz perdurou por anos até o início do séc. XX, onde a
comunidade científica deparou-se com um fenômeno não explicado pela teoria ondulatória da
luz – o efeito fotoelétrico.
Consistia num circuito montado com duas placas de certo metal e um amperímetro.
Uma das placas recebia raios de luz de uma determinada frequência e observava-se a existência
de corrente elétrica no circuito. Porém, havia algumas peculiaridades, pois, isso não ocorria
para todas as frequências para metais diferentes. Além disso, para os casos em que não havia
corrente elétrica, aumentar a intensidade não alterava o fato observado. Salvetti as descreve:
“O resultado do experimento mostra que para cada metal há uma frequência de luz
incidente denominadas frequência de corte, abaixo da qual não ocorre o efeito
fotoelétrico, isto é, nenhum elétron deixa o metal. (...) Conseguimos explicar o efeito
fotoelétrico considerando a luz como sendo composta por fóton. Cada fóton se
comporta como um “pacote” de energia que colide com o elétron, como acontece
numa colisão entre duas partículas.” (p. 135)

Com um novo desafio, houve-se, novamente, a necessidade de levantar hipóteses sobre
a natureza da luz. A explicação desse fenômeno concedeu o prêmio Nobel a Albert Einstein
(1879 – 1955 d.C.) e adotou a natureza dual da luz: a luz é, ao mesmo tempo, onda e partícula.
Mas, o que deve ser levado em conta para não acharmos que Newton estava certo ao
propor sua teoria, é que as partículas propostas por Newton e Einstein são diferentes. O fóton
não possui massa inercial, conceito que, para um físico newtoniano é essencial a fim de
determinar o que é um corpo. Além de não possuir massa inercial, a partícula proposta por
Einstein não possui localização bem definida dado a princípio da incerteza de Heisenberg. Este
é outro princípio essencial para a definição de partícula na mecânica newtoniana, tendo em vista
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que um dos problemas estudado é como se dá a trajetória dos corpos, e sua posição, em função
do tempo.
Com isso em mente, os seres humanos aprenderam a manipular mais ainda a luz. Por
exemplo, adota-se o modelo ondulatório ao tratar da funcionalidade de objetos como fornos
micro-ondas e o modelo corpuscular quando o assunto é a geração de energia elétrica através
de painéis solares – o funcionamento de placas fotovoltaicas é o efeito fotoelétrico, por
exemplo.
A pergunta “O que é luz?” foi, portanto, um debate originado há milênios onde houve
momentos em que a comunidade científica transitou entre o modelo corpuscular e ondulatório
até os dias atuais em que adotamos a sua natureza dual.

34

3. METODOLOGIA

Este trabalho, através de uma sequência didática a fim de ensinar o efeito fotoelétrico
e a dualidade onda-partícula, propõe uma aula que envolva a história da Ciência e atividades
investigativas como ferramentas de ensino, estudando a capacidade argumentativa dos
estudantes.
Os estudantes deverão ler um texto que aborde a história da luz e sua natureza, a fim
de possibilitar o debate sobre o tema e formalizarem suas opiniões quanto a natureza da luz.
Além disso, estaremos trabalhando alguns experimentos a fim de contribuir para determinar se
a luz é onda ou partícula.
Alguns experimentos serão utilizados com a intenção de estudar os fenômenos
luminosos e as explicações que a teoria corpuscular e ondulatória da luz proporcionava. O
primeiro, voltado ao estudo da reflexão. Consiste na observação de um feixe de luz com o
espelho. Nesse momento, detalhes ópticos como a relação entre os ângulos de incidência e
reflexão não são prioridade, mas sim a explicação que cada teoria ofertaria e seus limites.
O segundo, utilizando um feixe de luz, uma garrafa de vidro com água, o fenômeno da
refração será estudado. Os alunos proporão suas explicações sobre o que estão vendo. Esperase que eles tenham uma noção da explicação aceita cientificamente para ambos os
experimentos, tendo em mente que esse tema foi trabalho na série anterior.
O terceiro, o experimento da fenda dupla a fim de estudar o limite da teoria
corpuscular. Produzido a partir de um pente de cerdas finas devidamente preparado com fendas
simples e duplas, acompanhado de um laser. Além disso, o professor debaterá com a turma o
que ocorre se passarmos partículas pelas fendas, refletindo sobre o padrão de observação. Com
esse experimento será possível observar que a luz não atende ao modelo corpuscular.
O quarto experimento trata do efeito fotoelétrico. Ele será feito em duas partes,
primeiramente utilizando um kit constituído por uma placa fotovoltaica, um multímetro
compartilhado e um laser apontador. Eles explorarão e perceberão que o funcionamento do
circuito se dá pela luz solar e a intensidade da corrente também está atrelada à intensidade da
luz. Em um segundo momento, será utilizada uma simulação computacional que possibilitará a
exploração dos limites da física clássica sobre a teoria eletromagnética da luz.
Os alunos, individualmente e em grupos, terão de apresentar textos contendo suas
opiniões sobre os textos abordados e expor, em cada semana, suas visões acerca da natureza da
luz. Com os experimentos sobre efeito fotoelétrico eles terão oportunidade de partilhar com a
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classe seus modelos explicativos sobre suas observações, mediada pelo professor, a validade de
cada modelo apresentado será discutida. Também, como parte a avaliação, será entregue em
dois momentos durante o quarto encontro aula um questionário onde os alunos expressarão suas
opiniões acerca da natureza da luz.
Além disso, o professor organizará um júri simulado em que os estudantes
demonstrarão sua capacidade argumentativa em defender suas ideias e convencer os jurados de
que sua teoria deveria ser a cientificamente aceita. Através de momentos como esses, os textos
produzidos pelos grupos e por cada estudantes o professor avaliará a turma verificando o
processo do pensamento da turma acerca do tema e sua capacidade argumentativa.
Vale ressaltar que o foco não é que os alunos tomem uma teoria como correta ou
errada, nem que o professor tome isso como princípio geral da avaliação, mas que consigam
argumentar, dando explicações para os fenômenos observados e replicando os possíveis
questionamentos propostos por outros estudantes.

3.1 A ESCOLA
A proposta inicial seria aplicar a sequência didática nas turmas de 3º ano do Colégio
Matemático Joaquim Gomes de Souza. popularmente conhecido como intercultural BrasilChina, localizado na Av. Pref. Silvio Picanço, próximo à estação das barcas – Charitas. É uma
instituição de tempo integral com foco no estudo de Ciências da Natureza e Línguas
Estrangeiras, como o inglês e mandarim. A cultura chinesa é presente no colégio contando não
só com aulas regidas por professoras portadoras do mandarim como língua materna, mas a
própria decoração do colégio carrega uma temática chinesa. As aulas de Física do intercultural
Brasil-China recebem atenção especial, visto que sua carga horária é o dobro da prevista
usualmente nos colégios da rede pública estadual do RJ, contando com 4 tempos semanais de
física e 10 de matemática – a matemática, no colégio, é vista como uma disciplina de
linguagens, que tem como uso descrever os fenômenos da natureza. Os tempos de Física são
divididos em Física teórica e Oficina de Ciências Exatas (OCE), esta proposta de sequência
didática deveria ser abordada nas turmas de Física teórica.
Cada disciplina tem um objetivo distinto, os professores de Física teórica deveriam
trabalhar os conteúdos novos, enquanto os professores de OCE tem uma liberdade maior de
criação para trabalhar experimental. A duas disciplinas se complementam e andam em conjunto,
enquanto uma aborda o conteúdo, formalmente, o(a) outro(a) busca exemplificar e criar
aparatos onde o conteúdo físico se aplica. O objetivo é que esta sequência seja aplicada na turma
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de física teórica, em virtude que nem todas as escolas terão tal grade disponível para o ensino
de Física, aproximando-se do padrão dos colégios da rede pública estadual do Rio de Janeiro.

3.2 OS ALUNOS
Os alunos advêm de diversas localidades, desde os entornos do colégio, locais como
São Gonçalo ou até municípios distantes como Macaé e Itaboraí e diversificada é a condição
socioeconômica deles, promovendo um espaço de experiências diversas, o que colabora para o
aprendizado em atividades de grupo, o que ocorria regularmente na disciplina de OCE.
Há alguns anos, a forma de ingressar no colégio era feita através de processo seletivo,
mas com o tempo o cenário mudou e hoje, a matrícula é feita através do site “matrícula fácil¹”
o que torna o ambiente similar a outros colégios estaduais, onde não há seleção de alunos. Por
exemplo, na turma em que atuei, nenhum deles entrou por processo seletivo.
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4. A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A sequência didática (SD) é prevista para ser realizada em 4 aulas em que a capacidade
argumentativa dos estudantes será explorada utilizando recursos didáticos como a história da
ciência e as atividades investigativas. O objetivo é levar o aprendiz a perceber o caráter nãolinear e humanista presente no desenvolvimento científico, utilizando a história da luz como
tema a fim de possibilitar este feito.

4.1 AULA 1: INTRODUÇÃO AO TEMA: “A NATUREZA D LUZ”
A primeira aula tem como objetivo introduzir a discussão onda ou partícula e revisar
alguns conhecimentos com os estudantes, como a diferença da noção da existência de ondas e
partículas na natureza, alguns fenômenos ondulatórios, como a interferência, através de
discussões e experimentos sobre a Natureza da Luz.
Nesta primeira aula, discutiremos uma adaptação do texto “FIOLHAIS, Carlos. Física
Divertida. Lisboa: Gradiva, 1992. O que é a luz?” (Anexo I) entregue há uma semana aos
alunos. Eles devem entregar ao professor um material que resuma o texto, expresse suas
opiniões acerca dele e suas respostas sobre a natureza da luz. Em sala de aula, o professor media
a discussão sobre o texto lido e sugere-se que faça outras perguntas sobre o desenvolvimento
da ciência, como o impacto da fama de Newton para o conhecimento da comunidade científica
sobre a natureza da luz, a importância do experimento de Young para a ideia proposta por
Hyugens. É interessante levar os aprendizes a refletirem que muitas vezes o pensamento
científico aceito é vindo daquele que tem mais “peso” sobre a comunidade científica, assim
como uma eleição presidencial ou o eliminado do programa Big Brother Brasil.
A fim de explorar mais este assunto, o professor inicia a discussão passando aos
debates da física clássica entre Newton e Hyugens através de experimentos sobre reflexão,
refração e interferência (Apêndice I). O professor deve estimular os estudantes a perceberem as
diferenças entre as interpretações e os motivos que corroboraram para a teoria ondulatória ser
aceita na comunidade e seu impacto ao unirem tal teoria com o eletromagnetismo. O objetivo
não é dar certo para teoria X ou Y para as escolhas dos estudantes, mas sim, avaliar a capacidade
argumentativa do estudante ao defender seu pensamento.
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Ao final, o professor fará uma sistematização com alunos sobre o que foi discutido. À
medida que, durante a aula, ideias forem surgindo, o professor vai anotando no quadro e, ao
final, levantar aqueles pensamentos para a classe. A ideia é que ele faça perguntas referentes à
discussão e os alunos respondam enquanto ele vai pontuando no quadro o que for dito.

4.2 AULA 2: EFEITO FOTOELÉTRICO
O objetivo desta aula é perceber que é possível gerar corrente elétrica utilizando luz e
consigam modelar uma explicação utilizando os conhecimentos vistos até então pois foi isso
que a comunidade científica fez antes de Einstein trazer seus postulados. Sugere-se que o
professor revise a aula anterior, sempre questionando os alunos e evidenciando o
desenvolvimento científico que leva anos até ser consolidado. Feito isso, esta aula é o contato
inicial com um dos diversos temas de FMC.
Nesta aula, os alunos serão divididos em grupos de aproximadamente 4-5 estudantes
e receberão um kit contendo uma célula fotovoltaica (Anexo II), um Multímetro (será
compartilhado) e um laser, a fim de trabalhar com situações de feixes monocromáticos. Os
alunos explorarão o kit e o objetivo é que percebam que a corrente elétrica é produzida pela
presença de luz no metal. Ao final desta seção, os grupos deverão escrever seus modelos para
o que está acontecendo e ao final da aula, será feito um momento de divulgação dos modelos
propostos e com discussão de suas validades.
Feito isso, deve-se estimular os estudantes a refletir sobre suas explicações para o
fenômeno observado e como as ideias presentes na teoria ondulatória não explicam alguns
detalhes observados, como, a ocorrência do efeito independente da energia do feixe luminoso,
assim como do tempo que o feixe é depositado na placa e conduzi-los a perceber que o efeito
rompe com a teoria eletromagnética.
Ainda com os mesmos grupos. O professor manipulará a simulação computacional
obtida junto ao LAPEF - FEUSP que discute o efeito fotoelétrico de um ponto de vista
conceitual e apresentando os motivos que levaram Einstein a ganhar seu prêmio Nobel. Nele,
será apresentado aos estudantes noções sobre a função trabalho, fótons, lâmpadas de
comprimentos de onda fora do visível, entre outros conceitos úteis para entenderem o
fenômeno.
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4.3 AULA 3: CRISE NA TEORIA ELETROMAGNÉTICA DA LUZ
O objetivo da terceira aula é explorar os aspectos matemáticos do efeito fotoelétrico.
O ideal é, havendo a disponibilidade do laboratório de informática, os estudantes manipularem
o simulador presente no seguinte endereço: simulador disposto pelo Phet – Colorado no
endereço: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/photoelectric. Não sendo possível, em
forma de demonstração investigativa, o professor faz uso do simulador a fim de trabalhar com
os estudantes, divididos nos grupos da aula anterior, os aspectos matemáticos do fenômeno
estudado. Em forma de demonstração investigativa, o professor conduz a discussão estimulando
que os alunos notem que não é com qualquer frequência que ocorre corrente elétrica, que a
intensidade da luz não está relacionada à ejeção de elétrons e que o evento ocorre
instantaneamente, observações discutidas na aula anterior.
Além disso, também discute como os estudantes que Energia luminosa está associada
à frequência e ao metal utilizado (Função trabalho que consiste na energia mínima para
dissociar o elétron do átomo do metal) e desenvolver com eles a seguinte equação:
𝐾 = ℎ𝜈 − 𝜙
Onde 𝐾 é a energia cinética do elétron dissociado do metal, ℎ é a constante de Planck
e vale, aproximadamente, 6,63𝑥10−34 𝐽𝑠 = 4,14𝑥10−15 𝑒𝑉𝑠, 𝜈 é a frequência do fóton eu
incide sobre o metal de função trabalho 𝜙
A simulação abrange o Efeito Fotoelétrico e podemos utilizar para frequências
específicas e diferentes metais. O professor conduzirá a discussão, em forma de demonstração
investigativa, manipulando a simulação e apresentando que não é com qualquer frequência que
ocorre corrente elétrica, que a intensidade da luz não está relacionada à ejeção de elétrons e que
o evento ocorre instantaneamente, observações vistas na última aula.
4.4 AULA 4: JÚRI SIMUADO
Nesta quarta e última aula, o professor presenta uma adaptação do questionário
produzido por Barrelo (2015) (Anexo III) aos estudantes para preencherem de acordo com suas
ideias construídas até aquele momento. No questionário está especificado os critérios de
avaliação e nota-se que o conhecimento cientificamente aceito não é um deles, mas explora a
capacidade argumentativa dos estudantes.
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Em seguida, a turma será dividida em três grupos: O júri, os que pensam que a luz é
onda, os que pensam que a luz é partícula. A discussão será mediada pelo professor e os grupos
terão a oportunidade de expor seus modelos para a natureza da luz a fim de convencer os
jurados. Além disso, poderão questionar o modelo dos outros grupos.
No final, os jurados decidirão qual teoria é mais consistente e será decretada a teoria
aceita pela comunidade científica da turma e o professor pede aos alunos que entreguem mais
uma vez o questionário reiterando ou retificando suas opiniões acerca da natureza da luz. Como
dito anteriormente, não há certo ou errado, espera-se que alguém no julgamento proponha a
explicação dual. Reiteremos que o avaliado será a capacidade dos estudantes argumentarem e
convencerem seus pares, como ocorre no meio científico.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha do tema proposto vai ao encontro das pesquisas que sugerem uma
atualização do currículo, sendo um dos conceitos fundamentais de FMC a serem tratados no
EM. Como asseveram Oliveira e Gerbassi (2007), o ensino de um tópico atualizado para o
Ensino de Física contribui para o estudante compreender a necessidade de estudar Física e para
a formação científica do cidadão contemporâneo. Além disso, a proposta traz elementos da
história da Física. Tratar da natureza da luz sob a perspectiva histórica corrobora para os
estudantes perceberem o desenvolvimento científico como um empreendimento humano. Uma
teoria é desenvolvida e estabelecida, mas está sujeita a mudanças caso apresente inconsistências
com novos fenômenos observados, provendo um caráter não-linear das ciências, nesse caso, da
Física, ao contrário, provendo um caráter sujeito à contínua transformação.
Ainda, foi proposta uma sequência didática que atende às necessidades de se repensar
o papel do aprendiz e do professor no processo de ensino-aprendizagem, em que este seja o
mediador do conhecimento e, por sua vez, conduza as perguntas e estimule os estudantes a
aprenderem e os ponha como atores principais durante o processo através de discussões
mediadas, atividades investigativas (sejam elas práticas experimentais ou demonstrações
investigativas) e do júri simulado.
Nesta SD há características que possibilitam ser considerada investigativa através da
reflexão sobre o fenômeno observado, do levantamento de hipóteses e da discussão dos
resultados, aproxima o estudante à realidade da ciência, não se concentrando no ensino norteado
por aplicações de equações e resolução de listas de exercícios. Não obstante, trabalhar em
grupos variados e o exercício de refletir sobre o que foi observado e procurar soluções com base
nos conhecimentos aprendidos propicia aos aprendizes desenvolver habilidades sociais
necessárias para seu papel de cidadão crítico dentro da sociedade.
Neste trabalho, a argumentação dos estudantes é um dos fatores avaliativos; sejam eles
escritos, orais durante as discussões ou na atuação do júri simulado. É através das posições dos
estudantes e como as apresentam que os jurados serão convencidos de qual teoria escolher. A
argumentação desenvolve competências além dos saberes científicos que o professor de Física
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pode estimular nos estudantes como a criticidade, o respeito pela opinião alheia e possibilita o
desenvolvimento da oratória.
Devido à pandemia de COVID-19, não foi possível aplicar a sequência proposta.
Sugiro, então, alguns desmembramentos possíveis deste trabalho: a análise da sequência poderá
ocorrer em outro trabalho de monografia, possibilitando o autor verificar a validade das aulas
ou a argumentação dos estudantes à luz dos teóricos já referidos. A SD pode ser desmembrada
em mais momentos caso o professor prefira explorar alguns conceitos de acordo com o
conhecimento da turma, por exemplo, separar um encontro para discutir os fenômenos
luminosos de reflexão, refração e interferência discutidos na primeira. Além disso, a sequência
pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar juntamente a um professor de história para
discutir as questões dos momentos de revoluções científicas, e juntamente a um professor de
Literatura pois a adaptação do texto de Filhais faz menção ao livre de Gabriel G. Márquez, cem
anos de solidão, podendo sua leitura ser aprofundada com a turma.
Este trabalho, portanto, mostra-se estar de acordo com as recentes pesquisas de Ensino
de Física em que são sugeridas atualizações nos currículos, ferramentas pedagógicas a fim de
se mostrarem alternativas ao ensino por transmissão e à mudança dos papéis do professor e do
aprendiz dentro da sala de aula. Também possibilita ao aprendiz conhecer o caráter do
desenvolvimento científico e contribuir para sua formação como cidadão crítico da sociedade.
Finalmente, é desejável que este trabalho seja continuado por outros estudantes de
Licenciaturas.
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APÊNDICE – Sugestões de experimentos sobre fenômenos luminosos

- Reflexão:
Material necessário:
•

Laser apontador;

•

Uma Superfície reflexiva:

espelho,

placa de metal brilhante, a tela do
celular, entre outros;
•

Anteparo

Procedimento:
•

Apontar o laser para a superfície em um ângulo diferente
de 90º;

•

Observar a reflexão no anteparo.

- Refração:
Material necessário:
•

Laser apontador;

•

Um recipiente transparente e incolor;

•

Água o suficiente para encher o
recipiente.

Procedimento:
•

Encher o recipiente com água (ele será o segundo
meio);

•

Apontar o laser para o recipiente cheio

•

Observar a diferença no percurso do feixe.
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- Interferência:
Material necessário:
•

Laser apontador;

•

Pente com cerdas finas (por exemplo,
para

extração

de

piolhos),

uma

superfície de material sintético (capa de
chuva, tnt) ou CD sem película de
proteção;
•

Fita isolante preta;

•

Anteparo

Procedimentos:
•

Passar a fia ao longo dos dois lados do pente de
modo a formar, entre três e duas cerdas, fendas
simples e duplas, respectivamente;

•

Apontar o laser para uma das fendas construídas;

•

Observar o fenômeno da interferência no
anteparo.
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ANEXO I - O que é a luz? (Adaptado de FIOLHAIS, Carlos. Física Divertida. Lisboa:
Gradiva, 1992)

A luz é o princípio de toda a ciência, porque é a luz que nos permite ver o mundo. Sem
luz não existiria a relação íntima entre sujeito e observador e objeto observado que é essencial
à observação. É a luz que permite ver tanto o que está perto como o que está longe. Foi um
holandês obscuro quem construiu a primeira luneta, mas foi Galileu quem primeiro se lembrou
de virar uma luneta para o céu, para ver melhor a luz que vem de longe, dos planetas e das
estrelas.
Existe uma relação entre astronomia e literatura. O desenvolvimento das lentes e dos
óculos teve a ver com a introdução da imprensa. A partir do momento em que se começaram a
fabricar vários tipos de lentes, não demorou muito até se verificar que uma combinação especial
de duas lentes permitia ver ao perto o que estava muito longe nos céus.
No romance do colombiano Gabriel Garcia Márquez Cem Anos de Solidão é descrita
uma trupe de saltimbancos que utilizam a luneta para impressionar o povo de Macondo:
Em março, os ciganos voltaram. Desta vez traziam um óculo de longo alcance e uma
lupa do tamanho de um tambor, que exibiram como a última descoberta dos judeus de
Amsterdã. Sentaram uma cigana num extremo da aldeia e instalaram o óculo de longo alcance
na estrada da tenda. Mediante o pagamento de cinco reais, o povo aproximava-se do óculo e
via a cigana ao alcance da mão. ‘A ciência eliminou as distâncias’, apregoava Melquíades.
‘Dentro um pouco o homem poderá ver o que acontece em qualquer lugar da Terra, sem sair de
sua casa.
A física permite, de fato, eliminar as distâncias e ver objetos longínquos, como se
estivessem próximos. Pode o povo de Macondo olhar a cigana pelo óculo e, em vez de gritar,
falar-lhe em surdina, porque ela parece estar ali próxima. Podem também os astrônomos
devassar a intimidade dos outros planetas, das estrelas, das galáxias, apanhados na mira dos
seus telescópios.
Mas o que vem a ser a luz?
Esta é uma pergunta cuja resposta é fácil e difícil. Fácil, porque um físico pode sempre
dizer que a luz é a ‘oscilação de um campo eletromagnético’ (já se sabe isso há cerca de um
século: a luz já não se reveste hoje do mistério de tempos antigos); difícil, porque um leigo não
entende essa explicação. As explicações não só devem explicar como também, se possível,
explicar a toda a gente interessada em ouvir a explicação. O conceito de ‘campo
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eletromagnético’ não é simples. Mas ele não foi preciso para analisar, ao longo de muitos anos,
as propriedades da luz. Algumas dessas propriedades são bem estranhas. A luz, não obstante
ter já sido decifrada pelos físicos, mostra algumas propriedades que perturbam um pouco toda
a gente, incluindo os próprios físicos.
Mais misterioso que o poder do óculo é o poder do olho. O olho humano é um
instrumento sofisticado que permite relacionar o cérebro com o mundo. Hoje sabemos que não
existe só a luz que o nosso olho capta e o nosso cérebro percepciona, mas muitas e várias luzes
que escapam à nossa vista. Existe a luz que vemos e as luzes que não vemos. A luz que vemos
chama-se, apropriadamente, luz visível. Há, além dessa, luzes invisíveis, como a luz gama, a
luz X, a luz ultravioleta, a luz infravermelha, a luz de micro-ondas, a luz do rádio, que podem
ser captadas por meio de instrumentos adequados. Existem, pois, várias maneiras de ver, e os
vários objetos, visíveis ou invisíveis, podem ser vistos de maneiras diferentes. Os retratos
variam conforme as máquinas que os capturam.
O Sol é a nossa fonte principal de luz, e quando nos falta essa iluminação o melhor é
ir dormir. Embora o Sol seja fonte de todos os tipos de luz, é o majoritariamente de luz visível.
Por isso é que vemos tão claramente esse círculo com uma cor amarelo-alaranjada, a percorrer
um caminho semicircular entre a nascente e o poente. O leitor não precisa ser muito curioso
para pergunta por que vê a luz visível, isto é, por que é que essa luz afinal se chama assim. A
resposta é fácil. Com certeza que não foi o poderoso Sol que se adaptou aos nossos frágeis
olhos, mas os olhos dos seres vivos que, ao longo do lento e gradual percurso da evolução
biológica, se adaptaram ao vizinho Sol. Se estivéssemos próximos de uma outra estrela que
emitisse preferencialmente, por exemplo, raios X (se é que a vida pode de todo crescer e
desenvolver-se debaixo dessa luz penetrante), os olhos humanos, em vez de câmaras
fotográficas especializadas na recolha e tratamento de luz visível, seriam talvez detectores de
raios X. A pergunta de saber, em pormenor, como os olhos se adaptara à luz do Sol já tem
resposta difícil e, por isso, é aqui evitada.
Mas para termos luz do Sol é preciso que esta primeiro parta e depois chegue. Acontece
não apenas que o Sol emite predominantemente luz visível, mas também que a atmosfera se
deixa atravessar por essa luz. A atmosfera permite a passagem abundante de luz visível, alguma
luz infravermelha (que ajuda os banhistas a corarem-se na praia) e a luz das emissões de rádio
(que é aproveitada pelos banhistas para ouvir música na areia). Para que a lista da luz coada
pela atmosfera fique completa, convém referir ainda a luz ultravioleta, que o recém-descoberto,
mas já famoso buraco de ozônio deixa incidir nos pobres pinguins. Praticamente, toda a restante
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luz fica retida no ar, mais acima ou mais abaixo. Na Lua não há ar, e por isso a superfície do
nosso satélite natural recebe todos esses tipos de luz. As roupas dos astronautas que pisaram na
Luz foram feitas de modo a proteger os seus portadores de todas as radiações perigosas.
Tanto a luz visível como as ondas de rádio são formas de luz úteis para a comunicação
à superfície da Terra: a luz visível serve para comunicar ao perto, enquanto as ondas de rádio
servem para comunicar ao longe. O homem tornou útil toda a luz que a atmosfera deixa passar.
Sem luz nada se veria no cosmos. Não se veria o Sol amarelo-laranja no céu azul (o
céu é azul porque as pequenas poeiras da alta atmosfera espalham principalmente a luz azul de
toda a luz visível que provém do Sol). Não se veria de noite os planetas, as estrelas e as galáxias
a pintalgar o céu escuro. Mas a luz passa, antes de chegar à atmosfera, pelo nada. Hoje se sabe
que a luz atravessa o vazio sideral, proveniente dessas grandes fogueiras alimentadas a
hidrogênio e hélio que são as estrelas. Chega até luz do tempo em que não existiam estrelas: a
luz de micro-ondas, por exemplo, resultante da união dos elétrons com os núcleos para formar
os átomos, enche todo o espaço e vem de todo o lado. O satélite COBE, recentemente lançado,
permitiu medir cuidadosamente a luz de micro-ondas e confirmar bem (para alguns, bem
demais!) as previsões teóricas da teoria do Big Bem. Os vários tipos de luz permitem-nos
conhecer as várias faces que o universo teve no passado, porque a luz, devido à sua velocidade
finita (300000 km/s), demora algum tempo a chegar. A luz demora um só segundo a chegar da
Lua. A luz do Sol demora a chegar oito minutos, e a luz das outras estrelas muito mais, anos e
anos-luz. A luz chega sempre atrasada, de onde quer que venha.

Partículas e ondas

A pergunta do início permanece, porém, por responder. Que vem a ser, no fundo, essa
múltipla que passa pelo nada e que nos permite conhecer tudo? A esta pergunta sobre a natureza
da luz procurou Isaac Newton responder. O cientista inglês, depois dos Princípios Matemáticos
da Filosofia Natural, onde abordou principalmente os fenômenos mecânicos, escreveu um
tratado sobre a luz, intitulado concisamente Óptica e subintitulado pedantemente Tratado das
Reflexões, Refrações, Inflexões e Cores da Luz e também sobre as Espécies e Grandezas de
Figuras Curvilíneas. O mesmo físico que primeiro penetrou nos mistérios das luas e das maçãs
também tentou perceber o que era essa coisa onipresente – a luz – que permitia ver tanto maçãs
como luas. Segundo Newton, a luz tinha, sua constituição, algo de parecido com uma maçã ou
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uma lua. Assim como a maçã e a luz são corpúsculos, também a luz era constituída por
pequeníssimos corpúsculos, que preenchem o espaço. A luz seria formada por partículas.
O padre português Teodoro de Almeida escreveu, a meio do século XVIII, uma
Recreação Filosófica, onde as ideias de Newton eram defendidas (Almeida pertencia ao grupo
dos chamados Modernos). Aí resume a doutrina newtoniana da luz ao dizer que “o fogo consta
de umas partículas de matéria muito sutis, as quais de sua natureza se movem com um
movimento vibratório, e trêmulo, porém muito rápido, veloz e muito forte”. A luz era
evidentemente uma forma de fogo: “a luz é fogo muito puro”. Não tinha a luz solar, graças ao
engenho de Arquimedes, incendiado a esquadra inimiga?
Newton, além de ter proposto a teoria corpuscular da luz, efetuou uma outra descoberta
notável sobre a luz. A luz branca visível é composta por luzes de várias cores, que podem ser
separadas com o auxílio de um prisma de vidro. Este fato foi o princípio da explicação de toda
a diversidade de cores que hoje conseguimos reconhecer nos objetos à nossa volta. O Sol é
amarelo porque emite principalmente luz amarela. Uma papoula é vermelha porque, de toda a
luz que recebe, só reenvia a cor vermelha, absorvendo a restante. A luz infravermelha tem uma
“cor” que não vemos porque está para além da cor vermelha. As ondas de rádio têm uma “cor”
ainda mais distante. Newton, quando colocou o seu prisma à frente de um raio de luz, desvendou
o segredo do arco-íris. Sabe-se hoje, passados trezentos anos, que existe um enorme arco-íris
invisível, para além daquele que enfeita os nossos dias chuvosos e ensolarados, com cores cuja
paleta vai do violeta ao vermelho.
Ao arco-íris de toda a luz chama-se “espectro eletromagnético”. A palavra “espectro”,
que significa fantasma e vem do tempo de Newton, mostra como os primeiros estudiosos da
óptica ficaram um pouco assustados com o que viram.
Vários fenômenos mostram que a luz pode, realmente, ser vista como um conjunto de
partículas. Dois dos fenômenos luminosos mais antigos são a reflexão e a refração. A reflexão
é o que acontece à luz quando encontra um espelho. A luz não passa, como a pequena Alice,
para o outro lado do espelho, mas ressalta para trás, tal como uma bola numa parede. Refletese. A refração, por sua vez, é o que acontece à luz, por exemplo, quando, vinda do ar, encontra
uma superfície de água e aí mergulha. A luz continua o seu caminho, mas ao longo de uma
outra direção. Refrata-se.
Os espelhos são superfícies muito planas que devolvem a luz, tal como uma parede
lisa devolve uma bola de squash ou uma tabela devolve uma bola de bilhar. A óptica tem,
portanto, algo a ver com jogos de bilhar. As leis da reflexão são as mesmas do jogo de bilhar,
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se o bilharista não der efeitos na bola para a fazer rodopiar sobre si mesma e impressionar os
espectadores. Tudo se passa como se uma partícula de luz, movida por uma tacada, embatesse
num espelho e neste sofresse uma forte força repulsiva. O ângulo de entrada é igual ao ângulo
de saída. É assim que o leitor consegue ver atrás de si um carro que o pretende ultrapassar ou
que o marinheiro de um submarino consegue ver os barcos à superfície. A refração, por seu
lado, embora seja um pouco mais complicada do que a reflexão, pode também ser interpretada
como uma mudança de direção experimentada por uma partícula de luz quando esta encontra
um meio diferente. Quando uma partícula de luz, proveniente do ar, embate na água, muda de
direção. O ângulo de entrada é maior que o ângulo de saída. Segundo Newton, essa mudança
seria devida a uma força atrativa, que fazia com que a partícula se aproximasse da perpendicular
à superfície no ponto de incidência. Em virtude dessa força atrativa adicional, a luz viajaria na
água a uma velocidade superior a que tem no ar. Em vez de água, pode-se ter vidro: a luz, ao
bater no vidro, muda de direção e, ao sair do vidro, muda outra vez de direção. Foi isto o que
aconteceu no prisma de Newton, quando o autor da Óptica dissecou a luz branca. Algumas
miragens são refrações da luz nas várias camadas de ar quente do deserto (outras são
simplesmente miragens, que podem naturalmente ser explicadas pelo fato de a pessoa em causa
estar com muita sede!).
O arco-íris não é nenhuma miragem de um só individuo, pelo que tinha de ser
explicado de uma maneira aceitável por todos. As bolinhas correspondentes às diferentes cores
do arco-íris teriam, segundo Newton, velocidades diferentes na água. O seu processo de
refração numa simples gota de água de chuva seria, por isso, diferente, acabando por aparecer
o espetáculo do arco-íris.
Newton foi o primeiro grande estudioso da luz, viveu muitos anos. Morreu velho,
solteiro e rico, tendo alcançado todas as famas e glórias a que um físico pode aspirar (chegou
até diretor da Casa da Moeda britânica, um cargo a que normalmente um físico não aspira ou,
se aspira, não consegue alcançar). Ofuscou a grande maioria dos seus opositores. Um dos
cientistas a quem não conseguiu fazer sombra (e por quem ele tinha uma especial consideração,
apesar de as respectivas posições científicas serem distintas) foi o holandês Christiaan Huygens.
Para Huygens a luz não era um conjunto de partículas. A luz propaga-se de modo bastante
semelhante a uma onda no mar. A luz era uma onda.
Da discussão entre Newton e Huygens nasceu a luz. Newton, apesar de aceitar que as
partículas de luz pudessem vibrar, não achava aceitável a teoria ondulatória, porque ela exigia
um meio para as ondas se apoiarem. Esse meio, o éter, era uma espécie de geleia universal que
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deveria travar o movimento dos planetas. Ora, Newton sabia bem que os planetas orbitavam
regularmente sem qualquer oposição. Quando falamos, lançamos uma onda ao ar, que este se
encarrega de transmitir à distância. Mas, ao contrário dos planetas, que não sentem o éter,
sentimos bem a presença do ar. Ele opõe-se aos nossos movimentos. Sentimos vento se
corrermos, mesmo que parados não notemos a presença de vento nenhum. A luz seria, segundo
Huygens, uma onda no éter, apesar desse éter ser tão leve que não causaria oposição aos
planetas quando eles correrem por ele adentro. Hooke, assumido oponente de Newton, defendia
também a ideia das ondas.
A teoria de Huygens, exposta no livro Tratado da Luz (o seu subtítulo não ficava atrás
do de Newton: Onde são explicadas as causas do que acontece na reflexão e na refração e
particularmente na estranha refração do cristal da Islândia), era também capaz de explicar
tanto a reflexão como a refração. Se uma onda do mar bater de frente numa rocha, volta para
trás: é refletida. Se bater de lado numa rocha, fazendo um certo ângulo com a perpendicular,
sai do outro lado segundo um ângulo igual. Por outro lado, a refração também pode ser
explicada com a ajuda da teoria ondulatória. Embora a explicação seja um bocadinho mais
difícil, pode ser tentada por meio de uma analogia.
Suponhamos que uma fila horizontal de militares em marcha representa uma frente de
onda. A fila avança paralelamente a si própria, porque todos os indivíduos caminham com a
mesma velocidade. Imaginemos agora que a coluna militar se dirige obliquamente para a água.
Então, um dos militares chega primeiro à água do que os outros. Nesse caso, a fila roda, porque
o fulano que chegou primeiro começa a andar mais lentamente, enquanto os outros continuam
a caminhar em terra firme, com o mesmo passo que traziam. A certa altura, ficam todos os
membros da fila dentro da água, pelo que ela segue em frente, paralelamente a si própria, com
uma direção diferente da de incidência.
De acordo com a teoria ondulatória, é fundamental que a velocidade da onda de luz na
água seja inferior a da onda de luz no ar. Pelo contrário, Newton supunha que a luz caminhava
mais depressa na água do que no ar, por efeito de uma hipotética força atrativa na água. Só um
deles podia ter razão. Foram os franceses Hippolyte Fizeau e Jean Bernard Foucault (este o
construtor do grande pêndulo) que deram razão a Huygens, ao medirem, a meio do século XIX,
em experiências independentes, a velocidade da luz na água.
A luz é uma onda que se propaga na água mais lentamente do que no ar (ao contrário
do som, que no ar viaja a 330 m/s, enquanto na água vai a cerca de 1500 m/s). O efeito é bem
visível, porque a velocidade da luz na água é cerca de três quartos da velocidade da luz no ar.
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Por sua vez, a luz propaga-se no ar mais lentamente do que no vazio, embora a diferença seja
muito pouco significativa.
O vazio substituiu, entretanto, o antigo meio etéreo, que foi mandado para o museu
das ideias (nos fins do século XIX os norte-americanos Albert Michelson e Edward Morley não
detectaram nenhum “vento de éter”, apesar de o terem procurado com todo o rigor). A onda de
luz não precisa do éter, de permeio, para chegar a todo o lado.
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ANEXO II – Montagem célula Fotovoltaica
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ANEXO III - Questionário para 4ª aula (Adaptado de BARRELO JUNIOR, N.,
Promovendo a argumentação em sala de aula de Física Moderna e Contemporânea – uma
sequência de ensino investigativa e as interações professor-alunos. 2015. Tese (Doutorado),
Faculdade de Educação – Universidade de São Paulo, 2010)

Tipo de instrumento:

Professor (a):

Avaliação sobre efeito fotoelétrico

Data:
___/ ___/ ___

Objetivos:
- Compreender o conceito de fóton;
- Diferenciar partículas e ondas.
Critérios de Avaliação:

▪ Clareza e coerência dos objetivos específicos;
▪ Completude das respostas;
▪ Clareza e coesão do texto de cada resposta;
▪ Uso adequado da ortografia e pontuação.
Estudante:

3º. Ano _____

1- Preencha o quadro, sistematizando as quatro interpretações para a natureza da luz:

Ondulatória

Corpuscular

Dual

A luz é...

Explicação
experiência
interferência

da
de

Explicação
da
experiência do efeito
fotoelétrico

2- Por que você acha que existem tantas interpretações diferentes para a natureza da luz?

3- A partir do que foi discutido em aula, explique qual das três interpretações mais lhe agrada.
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