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RESUMO 
 

Sequência didática multimídia para o ensino do efeito fotoelétrico 
 

 
Ricardo Monteiro da Silva 

 
Orientador: 

Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 
 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte dos 
requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de 
Física 

 
 
 A introdução de tópicos de física moderna no ensino médio já é uma realidade em 
praticamente todo país. No Estado do Rio de Janeiro, onde temos a adoção de um 
currículo mínimo, percebemos que esta introdução se dá de forma a privilegiar uma 
discussão conceitual, levando o aluno a refletir o mundo a sua volta e as tecnologias que 
estão presentes cada vez mais na sociedade. Muitas destas tecnologias são apoiadas em 
conceitos que envolvem conceitos de mecânica quântica, entre outros temas de física 
contemporânea. O uso de tecnologia de informação pelos alunos com seus “telefones 
inteligentes” abre espaço para introduzir ferramentas de tecnologia de informação no 
ensino de física, sobretudo o uso de simulações. Nesta dissertação apresentamos a 
elaboração de um produto educacional voltado ao ensino do efeito fotoelétrico no ensino 
médio através do uso do simulador PHET. O produto desenvolvido é uma sequência 
didática com questionários de levantamento de conhecimento prévio, leitura de material 
instrucional, pesquisa bibliográfica e realização de simulação, seguindo um roteiro de 
perguntas. Uma breve discussão sobre as bases teóricas que suportaram o 
desenvolvimento do produto é apresentada, bem como a metodologia empregada para a 
confecção do produto proposto. Descrevemos a aplicação do produto, bem como 
apresentamos uma avaliação do mesmo com a técnica de análise de conteúdo para as 
respostas dadas aos questionários e roteiros. O produto foi aplicado com sucesso e 
podemos inferir que sua utilização é viável, podendo ser uma boa opção para o ensino do 
efeito fotoelétrico. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física, Efeito Fotoelétrico, Aprendizagem 
Significativa. 
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 The introduction of modern physics topics in secondary education is already a 
reality in virtually all over the country. In the state of Rio de Janeiro, where we have to 
adopt a minimum curriculum, we realize that this introduction is given in order to favor 
a conceptual discussion, leading students to reflect the world around them and the 
technologies that are increasingly present in our society. Many of these technologies are 
supported by concepts involving quantum mechanical concepts among other 
contemporary physics topics. The use of information technology by students with their 
"smartphones" makes room for introducing information technology tools in physics 
education, especially the use of simulations. In this thesis we present the design of an 
educational product geared to teaching the photoelectric effect in high school through the 
use of PHET simulator. The product developed is a didactic sequence with prior 
knowledge of survey questionnaires, reading instructional materials and literature, and 
conducting simulation following a script of questions. A brief discussion of the theoretical 
foundations that have supported the development of the product is presented and the 
methodology used for the preparation of the proposed product. We describe the 
application of the product and present an evaluation of it with the content analysis 
technique to the responses to the questionnaires and scripts. The product has been 
successfully applied and we can infer that their use is feasible, and it also can be a good 
option for teaching the photoelectric effect. 
 
Keywords: Physics education, Photoelectric effect, significative learning. 
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Capítulo 1 
Introdução 

O ensino de física vem sendo discutido ao longo dos últimos anos em nosso país e 
importantes passos foram dados, sobretudo no que tange a mudança curricular. De acordo com 
os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN [BRASIL 2000], o ensino de ciência deve atender 
as necessidades do aluno, para que ele tenha uma visão mais concreta do mundo que o cerca, 
tornando-o capaz de dialogar com as tecnologias presentes na sociedade a qual está inserido.  
Podemos perceber, que a introdução de tópicos de física moderna no ensino médio já é uma 
realidade em propostas curriculares de escolas públicas de alguns estados brasileiros. No Estado 
do Rio de Janeiro, no ano de 2012, foi adotado um novo currículo para as escolas da rede 
estadual, denominado Currículo Mínimo [RIO DE JANEIRO 2012]. Nesta proposta curricular 
passam a ser abordados tópicos do que chamamos de “Física Moderna” no decorrer dos três 
anos do Ensino Médio. Percebemos que a introdução desta parte da física se dá de forma a 
privilegiar uma discussão conceitual, levando o aluno a refletir o mundo a sua volta e as 
tecnologias que estão presentes cada vez mais na sociedade. O ensino de óptica, por exemplo, 
deixa de privilegiar a óptica geométrica e passa a adotar como eixo central, a natureza da luz e 
suas principais tecnologias.  

É inegável que as tecnologias disponíveis na sociedade atual se devem a ciência 
desenvolvida a partir do século XX. A inserção de conteúdos de Física Moderna e 
Contemporânea deve proporcionar ao educando condições de compreender essas novas 
tecnologias e a mudança na visão de mundo que se apresenta na sociedade contemporânea. 
Dessa forma a inserção de tais assuntos devem possibilitar a formação de um cidadão consciente 
e participativo [TERRAZZAN 1992]. Para tanto, não basta a simples inserção desses conteúdos 
e continuar trabalhando dentro de um mar de fórmulas com uma matematização exagerada e 
sem significado para os alunos. No entanto, a história, a filosofia e a sociologia da ciência 
podem contribuir para a ruptura deste tipo de ensino de ciências no ensino básico, 
proporcionando mais significado e reflexão, possibilitando assim, um maior entendimento dos 
conteúdos científicos [MATTHEWS 1995]. De acordo com essa perspectiva, neste trabalho 
desenvolvemos um produto que se destina ao ensino de um conteúdo de Física Moderna e 
Contemporânea com uma abordagem em História da Ciência. 
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 A evolução tecnológica e a popularização da informática possibilitaram o 
surgimento de novas ferramentas relacionadas ao ensino, especificamente para o ensino de 
ciências [FIOLHAIS 2003]. Dentre essas novas tecnologias relacionadas ao ensino iremos 
destacar aqui as simulações computacionais, que podem ser uma ferramenta muito útil no 
ensino de ciências. As simulações computacionais podem contribuir com imagens dinâmicas 
do fenômeno estudado, ao contrário de representações estáticas produzidas no quadro. Existem 
vários trabalhos que trazem à tona inúmeras vantagens de se usar simulações no ensino de física 
[CABRAL et al 2013; CAVALCANTE et al 2002; FILHO 2010; PAULA E TALIM 2012; 
CARDOSO E DICKMAN 2012]. Além disto, a simulação computacional tem sido, 
frequentemente, base para criação de inúmeros produtos educacionais [GOMES 2011; 
HICKLER 2004; HOFFMANN 2010]. 

 Neste cenário, vale destacar o trabalho de [GOMES 2011], que desenvolveu um 
produto usando simulação computacional do efeito fotoelétrico. Neste trabalho, o autor 
investiga como uma simulação computacional do efeito fotoelétrico pode contribuir com o 
ensino de Física Moderna e Contemporânea para alunos do Ensino Médio. Segundo o autor, 
este tipo de aplicação tecnológica, associada a um processo educacional coerente, pode 
melhorar o processo de ensino/aprendizagem da disciplina de física no Ensino Médio. Como 
fundamentação teórica de ensino aprendizagem o autor faz uso da teoria da Aprendizagem 
Significativa de Ausubel. Em sua proposta (produto) o autor divide a intervenção didática em 
quatro encontros de cem minutos cada um. Sua proposta se dividiu em: problematização inicial, 
onde o autor partindo de uma situação problema faz um levantamento das concepções prévias 
dos alunos. Aplicação do conteúdo, onde os alunos foram apresentados formalmente ao 
conhecimento científico relacionado ao efeito fotoelétrico. Manipulação do simulador pelos 
alunos, nesta fase os alunos tiveram contato com o fenômeno por intermédio da simulação; e 
finalmente, as avaliações.  

 Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de uma sequência didática 
suportada por diferentes mídias, escolhidas entre as mais simples e mais comuns possíveis em 
escolas públicas, a saber: papel, lousa e um computador associado a um projetor multimídia. O 
nosso trabalho apresenta alguns pontos de abordagem comuns com o que foi abordado em 
[GOMES 2011]. Porém, em nosso produto, a simulação é parte de uma sequência que envolve 
levantamento de conhecimento prévio, discussão histórico-científica sobre a natureza da luz 
com projeção de material e leitura de texto instrucional, que fazem parte de nosso produto. 
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Além disto, a simulação é utilizada tanto para os alunos explorarem quanto para o professor 
sistematizar os conteúdos de ensino. Esta dissertação está organizada da forma a seguir.  

 No capítulo 2, discutimos alguns aspectos relacionados a inserção de conteúdos 
de Física Moderna e Contemporânea, como também, contextualização de conteúdos em 
História e Filosofia da Ciência. Neste mesmo capítulo apresentaremos uma breve discussão 
sobre a aprendizagem significativa de Ausubel, na qual apoiamo-nos para propor a nossa 
sequência didática. Também apresentaremos a importância do uso de novas mídias e o espaço 
que o uso de simulações no ensino de física vem ganhando nos últimos anos.  

 No capítulo 3 apresentaremos a linha mestra que conduziu à concepção e a 
montagem da sequência didática, por consequência, do produto. Serão apresentados também o 
planejamento de aplicação e a metodologia empregada para avaliação do produto.  

 No Capítulo 4 serão apresentados os resultados da análise das repostas dadas 
pelos alunos nos questionários e roteiros de atividade. E, por fim, no Capítulo 5, faremos uma 
avaliação geral de todo processo, bem como apresentaremos um esquema para execução da 
sequência didática e a consequente utilização do produto. 
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Capítulo 2 
Fundamentação Teórica 

Apresentaremos neste capítulo uma reflexão a respeito da inserção de conteúdos 
relacionados a Física Moderna e Contemporânea e a abordagens em História e Filosofia da 
Ciência. Para tanto recorremos a trabalhos relacionados a estes assuntos para fundamentar a 
nossa crença de como estes conteúdos podem contribuir para a formação de um cidadão 
contemporâneo crítico e reflexivo. 

Neste capítulo, também iremos expressar as motivações que tivemos para a escolha do 
nosso tema. Faremos também, uma discussão sobre a aprendizagem significativa de Ausubel, 
a qual nos orientamos para desenvolver nosso produto. Finalmente, encerraremos este capítulo, 
apresentando um panorama do uso de simulações no ensino de física.  
2.1 A Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio 

Nas últimas décadas, diversas publicações apontam para a inserção de tópicos 
relacionados a Física Moderna e Contemporânea (FMC) no Ensino Médio (EM), como pode 
ser observado nas revisões bibliográficas realizadas por [OSTERMANN 2000] e [PEREIRA 
2009]. Na produção nacional, no que diz respeito a propostas de conteúdos de FMC a serem 
abordados no EM, podemos observar uma diversidade de propostas que se estendem desde os 
conteúdos mais tradicionais como a Teoria da Relatividade Restrita e Geral, física nuclear e 
dualidade onda partícula, até conteúdos mais originais, como o estudo de Raios Cósmicos, 
supercondutividade, partículas elementares, entre outros [OSTERMANN 2000; PEREIRA 
2009; VALENTE, 2009].   

Nessa seção, iremos nos ater a relevância do ensino de FMC no EM de acordo com 
algumas publicações recentes, também iremos analisar como este tema é tratado no PCN+ e no 
Currículo Mínimo (CM) do estado do Rio de Janeiro. 

No início da década de 90, em um trabalho que faz sugestões de parâmetros para a 
inserção de FMC no EM, Terrazzan (1992) define os currículos usualmente adotados como 
sendo “pobres” e contendo basicamente a mesma divisão adotada pelos manuais do século XIX. 
O autor ainda chama a atenção para o fato de que a física abordada no ensino médio está 
compreendida entre 1600 e 1850 deixando de fora o nascimento da ciência ocidental na Grécia 
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Antiga, como também a Física a partir do século XX. No que diz respeito a relevância da 
inserção de tópicos de FMC no EM, o autor destaca que para a grande maioria dos alunos, esta 
será a última oportunidade dos mesmos serem apresentados ao conhecimento científico 
desenvolvido a partir do início do século XX.  [TERRAZZAN 1992]. 

Ainda a respeito da inserção de conteúdos de FMC no EM, destacamos de Terrazzan 
(1992): 

Aparelhos e artefatos atuais, bem como fenômenos cotidianos em 
uma quantidade muito grande, somente são compreendidos se 
alguns conceitos estabelecidos a partir da virada deste século forem 
utilizados. 
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 necessidade de 
debatermos e estabelecermos as formas de abordar tais conteúdos 
na escola de 2º grau [TERRAZZAN 1992, p.210].  

Notamos nesse trecho, que a preocupação do autor na inserção de conteúdos 
relacionados a FMC está relacionada a preparação do aluno para o mundo em que vive. Em 
outras palavras, prepará-lo para se tornar um cidadão crítico, que compreenda as inovações 
tecnológicas, como também, consciente dentro da sociedade em que vive. 

Valente (2009) em sua dissertação de mestrado, faz uma análise a respeito de FMC no 
EM com possíveis formas de inserção. No que diz respeito a inserção desses conteúdos 
podemos destacar: 

Assim quando fui delimitar o tema de meu projeto de pesquisa, optei 
por trabalhar com a inserção de Física Moderna e Contemporânea 
no Ensino Médio, tendo em vista que ela está presente e interfere no 
cotidiano de todos nós, e é indispensável para uma leitura crítica do 
Universo que nos rodeia. Essas questões são importantes na 
formação de qualquer cidadão e, particularmente, na formação de 
nossos alunos de Física no Ensino Médio. Para que eles 
compreendam as questões envolvidas nos debates atuais [...]. 
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Conhecimentos esses que precisam estar contextualizados, 
associados a “vida real”, de modo a adquirirem os sentidos e 
significados para lidar com essas questões [VALENTE 2009, p.14]. 

No trecho acima notamos que a justificativa de Valente (2009) para a inserção de 
conteúdos relacionados com FMC está em consonância com o argumento defendido por 
Terrazzan (1992). Nesse trecho, a autora argumenta que a inserção de FMC no EM favorece 
uma formação crítica nos alunos para que eles compreendam e deem significado a questões 
ligadas a ciência que estão presentes em sua vida. 

Em um trabalho que traz uma proposta para o ensino do efeito fotoelétrico para alunos 
do nono ano do ensino fundamental, Lameu (2014) defende que o ensino de física na escola 
básica deve permitir que o educando compreenda os fenômenos naturais como também os 
avanços tecnológicos. E, portanto, a inserção de conteúdos de FMC deve proporcionar ao aluno 
condições para que ele compreenda os avanços científicos e tecnológicos de nossa época, 
promovendo também sua curiosidade [LAMEU 2014]. 

Outras justificativas para a inserção de conteúdos de FMC no EM podem ser 
encontradas em revisão bibliográfica de Ostermann e Moreira (2000). Nos trabalhos 
apresentados até aqui, podemos observar que os autores argumentam que a inserção de FMC 
no EM pode contribuir para que o aluno possa compreender melhor os avanços científicos e 
tecnológicos presentes em nossa época, podendo despertar inclusive a atenção dos alunos para 
o estudo da Física. Esses argumentos encontram-se em consonância com a finalidade do ensino 
básico previsto na LDB de 1996, que desta podemos destacar: 

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores [BRASIL 1996, Art. 32]. 

Preconizando uma educação cidadã, acreditamos que o estudo de conteúdos 
relacionados a ciência a partir do início do século XX devem estar presentes no ensino básico 
proporcionando ao educando uma melhor compreensão dos avanços tecnológicos ocorridos no 
último século. Dessa forma, estaremos formando um indivíduo que tenha condições de 
compreender a influência dos avanços tecnológicos e científicos que tanto influenciam na 
sociedade contemporânea. Com o domínio desses conhecimentos, juntamente com os 
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conhecimentos proporcionados por outras disciplinas, estaremos possibilitando a formação de 
um cidadão crítico e atuante dentro da sociedade em que vive.  

No que diz respeito as diretrizes do ensino de Física para o EM, podemos destacar das 
Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+): 

Trata-se de construir uma visão da Física que esteja voltada para a 
formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com 
instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade. 
Nesse sentido, mesmo os jovens que, após a conclusão do ensino 
médio não venham a ter mais qualquer contato escolar com o 
conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou 
universitárias ainda assim terão adquirido a formação necessária 
para compreender e participar do mundo em que vivem [BRASIL 
2002, p 1].  

Para que o estudo da Física atinja os objetivos da educação básica, torna-se necessário 
que suas competências e habilidades integrem diferentes assuntos, conhecimentos e 
informações. Para tanto a escolha dos temas de Física a serem abordados no EM devem estar 
relacionados com a natureza e apresentar relevância com processos e fenômenos físicos da 
atualidade, permitindo assim, um olhar investigativo sobre o mundo real [BRASIL 2002]. 
Dessa forma, no PCN+ de Física, os temas que se tornam relevantes foram divididos em cinco, 
denominados “temas estruturadores” a saber: 

 F1 – Movimentos: variações e conservações; 
 F2 – Calor, Ambiente, Fontes e Usos de energia; 
 F3 – Equipamentos Eletromagnéticos e Telecomunicações; 
 F4 – Som, Imagem e Informação; 
 F5 Matéria e Radiação; 
 F6 – Universo, Terra e Vida. 

Note que os dois últimos (F5 e F6) estão diretamente relacionados a FMC. O tema 
“Matéria e Radiação” estará direcionado ao estudo da interação entre a matéria e a radiação, 
de forma que possam ser compreendidos fenômenos relacionados com o uso de diferentes tipos 
de radiação na sociedade contemporânea, como também o entendimento do mundo 
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microscópico [BRASIL 2002]. A respeito desse tema estruturador, destacamos do PCN+ de 
Física: 

A compreensão desses aspectos pode propiciar, ainda, um novo 
olhar sobre o impacto da tecnologia nas formas de vida 
contemporâneas, além de introduzir novos elementos para uma 
discussão consciente da relação entre ética e ciência [BRASIL 
2002, p. 29]. 

O sexto tema estruturador, “Universo, Terra e Vida”, propõe um estudo da cosmologia, 
abordando assuntos relacionados a origem do Universo, modelos cosmológicos, forças 
elementares, evolução das estrelas, entre outros. O estudo deste tema pode proporcionar uma 
reflexão filosófica a respeito da vida e de sua origem no Universo, evidenciando relações entre 
filosofia e ciência ao longo da história [BRASIL 2002]. 

Podemos observar que tanto os documentos oficiais aqui destacados (LDB 1996 e 
PCN’s) como os trabalhos apresentados no início dessa seção, apresentam uma preocupação 
em formar um cidadão crítico e participativo. Dessa forma, se os avanços tecnológicos estão a 
cada dia mais presentes no cotidiano das pessoas, e este avanço se deve ao desenvolvimento da 
ciência no decorrer do século XX, torna-se então, imprescindível formar um cidadão que 
conheça a ciência do último século. Acreditamos assim, que este seja um argumento plausível 
para a inserção de FMC no EM. 
2.1.1 A FMC no Currículo Mínimo de Física do Estado do Rio de Janeiro 

Em consonância com a perspectiva de formar um cidadão crítico e consciente, no ano 
de 2012 foi implantado nas escolas estaduais do Rio de Janeiro um novo “Currículo Mínimo” 
para 12 disciplinas da Base Nacional Comum dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio 
Regular (Matemática, Língua Portuguesa/Literatura, História, Geografia, Filosofia e 
Sociologia, Ciências/Biologia, Física, Química, Língua Estrangeira, Educação Física e Arte). 
Este currículo foi elaborado por professores em atividade da rede pública, em conjunto com 
professores doutores de universidades do estado do Rio de Janeiro. 

No que diz respeito a disciplina de Física, este currículo difere bastante do anterior, pois 
passa então a abordar temas relacionados a História e Filosofia da Ciência (HFC), como 
também conteúdos de FMC no decorrer das três séries do EM, assuntos estes que até então não 
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eram abordados, pelos currículos anteriores, em escolas estaduais do Rio de Janeiro. A respeito 
da inserção de conteúdos relacionados a FMC no Currículo Mínimo de Física (CMF), 
destacamos: 

Abordamos, ao longo dos três anos, temas de FMC como forma de 
atrair os estudantes e dar maior significado para o estudo de Física. 
Por isso, ao começarmos com o estudo de Cosmologia já poderemos 
falar de temas contemporâneos sem precisar esperar todo o estudo 
da Física clássica para fazê-lo. Conhecer alguns tópicos de FMC é 
fundamental para compreender a realidade que nos cerca a partir 
da nova visão de mundo que a Física do século XX construiu [RIO 
DE JANEIRO, 2012, p 3]. 

Um diferencial que nos chama a atenção nesse currículo está compreendido no fato, 
expresso no trecho acima, de conteúdos de Física moderna serem apresentados no decorrer dos 
três anos do EM e não apenas do final do EM. 

 
Figura 1- Currículo Mínimo de Física do 1º ano 2º bimestre 
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Figura 2 - Currículo Mínimo de Física do 1º ano 3º bimestre 

A respeito dos tópicos de FMC abordados no CMF, podemos observar (Figura 1) que 
já no segundo bimestre do primeiro ano, a proposta é que sejam discutidas as quatro forças 
fundamentais da natureza. No terceiro bimestre (Figura 2), desta mesma série, ocorre a 
abordagem da Teoria da Relatividade Restrita e Geral. Estes temas vêm inseridos dentro de 
uma perspectiva histórica e filosófica da ciência, pois no decorrer desta série o estudo da Física 
tem início com os modelos cosmológicos na Grécia Antiga, passando no decorrer do ano por 
outros modelos, até o início do século XX, com a Teoria da Relatividade Restrita e Geral de 
Albert Einstein. 

 
Figura 3 - Currículo Mínimo de Física do 2º ano 4º bimestre 

 No segundo ano do EM, o CMF dá início com o estudo de máquinas térmicas, com o 
tema sendo desenvolvido durante o primeiro semestre, dentro da perspectiva da História e 
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Filosofia da Ciência. No segundo semestre do segundo ano o estudo é direcionado para a 
geração de energia elétrica, e no terceiro bimestre, é discutida a geração de energia elétrica a 
partir de usinas termoelétricas e hidrelétricas. Para o quarto bimestre (Figura 3), ocorre a 
abordagem de um novo tema de FMC com o estudo de energia nuclear. Este tema proporciona 
a compreensão dos fenômenos de fissão e fusão nuclear, possibilitando uma reflexão a respeito 
da utilização de tecnologias relacionadas a utilização da energia nuclear na geração de energia 
elétrica, medicina e na indústria bélica. 

 
Figura 4 - Currículo Mínimo de Física do 3º ano 4º bimestre 

 No primeiro semestre do terceiro ano, partindo do estudo de funcionamento de motores 
e geradores elétricos, são abordados conceitos de eletricidade e magnetismo. Para o terceiro 
bimestre, fica contemplado o estudo de ondas mecânicas e eletromagnéticas, seguido, no quarto 
bimestre (Figura 4), pelo estudo de fenômenos ondulatórios, da natureza da luz e do efeito 
fotoelétrico. 

A estrutura do Currículo Mínimo de Física (CMF) favorece uma contextualização dos 
conteúdos em HFC e/ou em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), acreditamos que estas 
contextualizações podem ser atrativas para o aluno, visto que elas podem dar significado ao 
estudo das ciências físicas. Na seção a seguir, faremos uma breve abordagem a respeito da HFC 
no ensino médio. 
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2.2 A História e Filosofia da Ciência no Ensino Médio 
Na seção anterior, ao abordarmos a FMC no EM, discutimos que o ensino de física no 

EM deve estar de acordo com as premissas da LDB de 1996 e dos PCN’s proporcionando a 
formação de um cidadão critico na escola básica. 

Para que o ensino de ciências na escola básica possa proporcionar ao aluno condições 
que lhe permitam tornar-se um cidadão ativo e participativo, faz-se necessário que as 
abordagens passem além do ensino de fatos, leis e teorias científicas. Nota-se que na escola 
básica, ainda predomina um ensino de ciências dentro de um contexto empírico-indutivista 
[KÖHNLEIN, 2005]. Esse “ensino” de ciências, leva muitas vezes a uma imagem distorcida do 
“fazer ciência”, gerando, assim, a imagem de mitos ou gênios isolados que a partir de um 
“insight” desenvolve uma determinada lei cientifica, que segundo Lopes (1999): 

Ainda persiste um cientificismo que presta um desserviço à ciência, 
na medida em que a mitifica. As ideias científicas, que deveriam ser 
compreendidas como relativas e provisórias, essencialmente 
humanas, são transformadas em ídolos; a ciência ao invés de ser 
compreendida como uma obra de cultura, torna-se como um objeto 
de culto e seu sucesso social se volta contra o próprio conhecimento 
científico, por reconduzi-lo ao plano de mito que ele pretende 
superar. Por maiores que sejam os avanços, não apenas científicos, 
mas também filosóficos, da ciência de ponta, o próprio corpo de 
cientistas não os absorve completamente, menos ainda o público 
leigo, seja ele consumidor direto ou indireto de ciência.  
O senso comum ainda tende a interpretar o conhecimento científico 
como equivalente a todo o conhecimento objetivo, verdadeiro em 
termos absolutos, não ideológico por excelência, sem influência da 
subjetividade e, fundamentalmente, descoberto e provado a partir 
dos dados da experiência, adquiridos por observação e 
experimentação [Lopes, 1999, p. 106]. 

A divulgação dessa imagem de ciência, que promove mitos, criticada por Lopes (1999) 
no trecho acima, gera a crença de uma ciência absoluta e acabada. Absoluta no sentido de 
incontestável e acabada no sentido do conhecimento já estar pronto, e não estando sujeito a 
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interpretações e a mudanças no decorrer da história. Essa visão distorcida de história da ciência, 
que apresenta verdades incontestáveis, construídas por pessoas geniais a partir de um milagroso 
método científico, em muitos casos é disseminado pela mídia e pela própria escola [FORATO 
2009].  

A contextualização em HFC, descrevendo o processo de produção do conhecimento 
científico, possibilita a compreensão da ciência como uma atividade humana construída dentro 
de um contexto histórico. Este tipo de abordagem, pode proporcionar uma melhor compreensão 
a respeito dos conhecimentos científicos [KÖHNLEIN 2005]. O uso da HFC no ensino de 
ciências deve ser realizado de forma cautelosa e criteriosa, para que não ocorram deformações 
no processo de construção do conhecimento científico. Tais deformações contribuem para a 
criação das pseudo-histórias, que se caracterizam por narrativas distorcidas dos fatos. 

A respeito do uso adequado de HFC nas aulas de ciências para o ensino básico, 
destacamos de Guerra e colaboradores apontam que 

Para que a história da ciência cumpra o papel destacado, é 
necessário que, ao enfoca-la, seja ultrapassada a história factual, 
baseada apenas em curtas biografias dos autores das leis e das 
teorias atualmente aceitas. Ela será um instrumento eficaz na 
construção de um espaço propício à reflexão, quando, 
paralelamente ao estudo histórico do desenvolvimento interno dos 
conceitos e experimentos científicos e tecnológicos, discuta-se como 
o desenvolvimento desses conhecimentos se inseriu na história das 
sociedades. Deve-se, então, salientar as controvérsias científicas, as 
inquietações filosóficas dos que construíram a ciência, e também as 
interfaces entre esta e outras produções culturais [GUERRA  2004, 
p. 225]. 

Assim como destacado no trecho acima, acreditamos que a HFC no ensino de ciências, 
no nosso caso mais especificamente no ensino de física, pode ser uma boa ferramenta que 
auxiliará na compreensão de como se desenvolve o conhecimento cientifico. Esse tipo de 
abordagem possibilita expressar as divergências e as rupturas de paradigmas que ocorreram 
durante o desenvolvimento de um determinado conceito científico, demonstrando assim o 
caráter humano da ciência. Dentro dessa perspectiva torna-se possível demonstrar que as 
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“verdades” científicas estão sujeitas as crenças e interpretações de cada época e que a 
construção do conhecimento científico não é linear e muito menos uma verdade absoluta e 
incontestável. 
2.3 A Escolha do Nosso Tema 

Para nós professores da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, o ensino de conteúdos 
relacionados a FMC encontra-se muito recente. Como apresentado na seção 2.1, apesar de 
estudos relacionados ao ensino de Física já apontarem a mais de duas décadas para o ensino 
destes conteúdos, apenas em 2012 as escolas da rede estadual passaram a abordar oficialmente 
estes assuntos. Somando-se ao fato da pouca oferta de trabalhos publicados que relatam prática 
bem-sucedidas de ensino de FMC em aulas de EM, como podemos observar nas revisões 
bibliográficas de [OSTERMANN 2000] e [PEREIRA 2009], optamos então por direcionar 
nossa pesquisa para produzir uma proposta de ensino de um tema de FMC aplicado em sala de 
aula da rede estadual do Rio de Janeiro. 

Assim, como o CMF implementou o ensino de FMC, ele também contempla uma 
abordagem dos conteúdos em HFC. Estávamos direcionados a desenvolver uma prática de 
ensino de FMC com uma abordagem em HFC a ser aplicada em uma escola estadual do Rio de 
janeiro. Faltava, entretanto, escolher qual tema, presente no CMF, iríamos abordar. Durante o 
curso de mestrado, refazendo uma leitura da tese de doutorado da   Dra. Thais Forato [FORATO 
2009], que nos serviu de inspiração para a escolha do tema, observamos que neste trabalho ela 
apresenta uma descrição histórica da natureza da luz em três episódios distintos. No Episódio 
I, a autora descreve a natureza da luz na Antiguidade Grega. No Episódio II, são apresentadas 
as duas correntes que predominavam na Europa no final do séc. XVII e início do séc. XVIII, a 
respeito da natureza da luz, sendo uma delas a que se aproxima da que hoje reconhecemos como 
a natureza ondulatória da luz e a outra corpuscular. No Episódio III, a autora parte para o início 
do século XIX, com a retomada da discussão ONDA x PARTÍCULA, a respeito da natureza da 
luz, finalizando com a natureza ondulatória da luz naquele período [FORATO 2009]. Neste 
trabalho, a autora também discute questões relativas a transposição didática de HFC no ensino 
básico.  

Apesar de [FORATO 2009] não abordar episódios de FMC, ficamos inspirados a 
abordar o efeito fotoelétrico e a dualidade da luz partindo de uma análise histórica da natureza 
da luz. Com isso, acreditamos que seria possível trazer para dentro da sala de aula discussões a 
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respeito da Natureza da Ciência, abordando as quebras de paradigmas que ocorreram na 
sucessão dos fatos relacionados com a natureza da luz no decorrer da história. Demonstrando, 
assim, que o conhecimento científico é uma construção humana, sujeito as crenças de cada 
época e que, não é linear e muito menos neutro. 

Neste momento, já acreditávamos que as discussões relacionadas a este tema poderiam 
ser atrativas para os alunos, entretanto, ainda faltava pensar em estratégias que possibilitassem 
a apresentação de fenômenos relacionados ao efeito fotoelétrico. Tínhamos a noção de que seria 
muito abstrato para os alunos, quando começássemos a falar a respeito de intensidade e 
frequência da luz, energia dos elétrons, elétrons ejetados, etc. Dessa forma, passamos a cogitar 
o uso de ferramentas que auxiliassem a visualização do fenômeno (filmes, animações, 
simulações). Optamos, então, por fazer uso de uma simulação computacional, pois assim 
poderíamos gerar uma imagem dinâmica do fenômeno e ainda trazer o aluno para participar 
diretamente, manipulando a simulação.  Na seção 2.5 discutiremos as vantagens do uso de 
simulações computacionais, como também a simulação escolhida e os motivos para a escolha 
da mesma. 
2.4 O Efeito Fotoelétrico 

No final do século XIX, havia um consenso, entre a comunidade científica, a respeito 
da natureza ondulatória da luz. Neste mesmo período, também era conhecido o efeito 
fotoelétrico, embora algumas coisas relacionadas a este fenômeno ainda não estavam 
explicadas. Segundo [PRIWER 2004], os cientistas da época já tinham conhecimento de que 
placas metálicas, quando eram expostas a luz, tinham seus elétrons excitados e, alguns deles, 
chegavam a absorver tanta energia, que eram ejetados do material. Este fenômeno mais adiante 
passou a ser chamado de efeito fotoelétrico.   

Apesar de conhecerem o fenômeno e descrevê-lo, pelo menos em parte, algumas 
“anomalias” observadas no mesmo não eram explicadas. De acordo com a natureza ondulatória 
da luz, que se acreditava até o início do século XX, a energia transferida para o material a partir 
da luz seria continua. Assim sendo, para que o elétron adquirisse energia suficiente para se 
desprender, seria necessário um intervalo de tempo para que o elétron pudesse absorver energia 
suficiente para sua ejeção do material, fato este não observado em nenhum expermento.   
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Uma outra “anomalia” estava relacionada com a frequência da luz incidente. Abaixo de 
determinadas frequências, não se observava a ocorrência do fenômeno, nem mesmo com a placa 
sendo exposta a luz por longos intervalos de tempo.  

 
Figura 5 - Esquema do aparato experimental utilizado para reproduzir o efeito fotoelétrico 

A Figura 5 ilustra o esquema de um aparato instrumental utilizado para reproduzir e 
estudar o efeito fotoelétrico. Na figura, A representa um amperímetro, B uma bateria, C a placa 
emissora de elétrons, D a placa receptora de elétrons, E os elétrons ejetados e F o feixe de luz 
incidente. 

Em 1905, Einstein explica o efeito fotoelétrico em um trabalho que mais tarde lhe 
rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1921. Segundo [MAIA 2009], a energia dos elétrons 
ejetados no decorrer do fenômeno está relacionada a frequência da luz incidente e não a 
intensidade da luz como imaginava-se. 

Ainda segundo [MAIA 2009], Einstein faz uso da mesma relação que Planck 
desenvolveu antes para resolver a radiação do corpo negro, ou seja 

                                               E = h . f ,                                                              (1) 

onde h é a constante de Planck, f é a frequência da onda eletromagnética. Segundo a explicação 
de Einstein, E seria a energia de um fóton. 

A respeito de Einstein ter se fundamentado no trabalho de Planck, 
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Embora o trabalho de Planck fosse nitidamente elegante e se 
encaixasse bem nos dados experimentais, poucos cientistas 
acreditaram nele, a princípio, porque não tinha uma base teórica. 
Einstein foi um dos poucos cientistas que, desde o início, levaram a 
sério as descobertas de Planck [PRIWER 2004, p.72]. 

Apesar de, segundo [PRIWER 2004], Einstein ter feito uso do trabalho de Planck, a 
interpretação dada por Einstein é diferente da interpretação dada por Planck. A respeito da 
interpretação de Planck, [MARTINS 2014] expressa que ele não teria afirmado que a energia 
E de uma onda eletromagnética seria um múltiplo inteiro da frequência multiplicada pela 
constante de Planck, ou seja, para ele a energia não seria calculada de forma discreta e sim de 
forma contínua. Em oposição a essa interpretação, para Einstein, segundo [PRIWER 2004], a 
energia de uma onda eletromagnética é quantizada, e no efeito fotoelétrico quando o elétron é 
atingido por um quantum de luz, e este tiver energia suficiente para superar a energia que liga 
o elétron ao material (chamada de função trabalho E0), o elétron se solta e terá energia cinética 
dado por 

                                          E = h . f – E0   ,                                                                                   (2) 
onde  E é a energia cinética do elétron ejetado,  h  é a constante de Planck, f  é a frequência da 
luz incidente e E0  é a energia mínima necessária para liberar um elétron de um material 
específico, conhecida como a função trabalho do material. 

A variação da energia do elétron ejetado em função da frequência da luz incidente é 
ilustrada no gráfico da Figura 6.   A energia cinética (E) do elétron ejetado de um material 
cresce linearmente com a frequência (f) da onda eletromagnética incidente. O valor f0, 
corresponde a frequência mínima para que ocorra a ejeção de elétrons, este valor é denominado 
frequência de corte. Para valores de frequência inferiores a frequência de corte, o efeito 
fotoelétrico não ocorre. 
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Figura 6 -  Ilustração do gráfico E x f para o efeito fotoelétrico 

 
A função trabalho é escrita em termos da frequência de corte da seguinte forma: 

                                                             E0  = h  f0  .                                                                                 (3) 
A respeito da natureza da luz, o efeito fotoelétrico, descrito por Einstein, estabelece 

seguramente o comportamento corpuscular da luz [MAIA 2009]. Ainda segundo [MAIA 2009] 
dependendo da experiência que seja realizada, a luz também manifestará o comportamento 
ondulatório. Com isso fica estabelecido o comportamento dual da luz, ou seja, a dualidade onda-
partícula da luz. 
2.5 Uso de simulação no ensino de Física 
 Conforme discutido no Capítulo 1, é crescente o uso de simulações em aulas de física do ensino 
médio. A respeito do uso dessas simulações podem ser destacadas diversas justificativas, que se 
estendem desde a formação de imagens dinâmicas, que podem dar significado ao conteúdo estudado, 
até a substituição de experimentos realizados em laboratórios nas escolas. A respeito da formação de 
imagens podemos citar de Filho: 

O que queremos dizer é que embora a realidade apresentada no simulador 
seja uma realidade imaginária, os conceitos discutidos são válidos e 
aplicáveis, com as devidas adaptações, a situações reais. Vale ressaltar 
que a relação entre os conceitos de realidade-imaginada e a realidade tal 
como é observada é importante na concepção visual de um simulador 
computacional, uma vez que o objetivo desse material é produzir uma 
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imagem visual que corresponda aos conceitos básicos que vislumbramos 
desenvolver no simulador[FILHO 2010, p. 16]. 

Tal como mencionado por Filho, o objetivo de uma simulação computacional é o de produzir 
uma imagem do fenômeno que possa auxiliar na compreensão do mesmo. Um modelo ou um fenômeno 
científico muitas vezes é abstrato e de difícil compreensão para o aluno, e aqui escolhemos para trabalhar 
um modelo de difícil compreensão, o efeito fotoelétrico, sendo que seu estudo é de fundamental 
importância para a compreensão da natureza dual da luz. Acreditamos, que o uso de simulações 
computacionais para o ensino do efeito fotoelétrico, assim como de outros fenômenos, pode ser um 
facilitador para que os alunos compreendam o fenômeno de maneira significativa. 

Um grande obstáculo encontrado pelo ensino de ciências no Ensino Básico está no fato da 
dificuldade apresentada por muitos alunos no que diz respeito a matemática e a dificuldade de abstração. 
Neste sentido, a simulação computacional pode ser uma ferramenta útil para contornar essas 
dificuldades. Com o uso da simulação, o aluno tem a oportunidade de interagir com o modelo, criar 
hipóteses e cabe ao professor proporcionar condições para que isso ocorra [MACEDO 2012]. Em uma 
época em que os jovens se encontram tão próximos de novas tecnologias, o uso deste tipo de material 
pode engajar mais o aluno nas atividades de ensino-aprendizagem e, utilizado de forma correta, com o 
devido planejamento por parte do professor, as simulações computacionais possibilitam que o aluno 
possa compreender de forma mais concreta e significativa os fenômenos estudados nas disciplinas de 
ciências. 

Apesar das inúmeras vantagens que as simulações podem oferecer ao ensino de ciências, é 
sempre válido ressaltar que uma simulação computacional não corresponde à realidade propriamente 
dita e sim uma adaptação simplificada do fenômeno. Neste trabalho também não estamos propondo que 
a simulação substitua a experimentação em sala de aula. O experimento, quando possível de ser 
realizado em sala de aula, é sempre uma ferramenta muito útil como facilitador da aprendizagem. 
Também dever ser destacado que nem sempre é possível a realização de experimentos durante as aulas, 
seja por eles serem muito demorados ou até pelo fato da escola não possuir um laboratório e condições 
favoráveis a realização de experimentos. Este último é muito comum nas escolas públicas brasileiras. 

Com a popularização da tecnologia, a oferta de simulações que podem auxiliar no ensino de 
ciências vem se tornando vasta. Na escolha de qual simulação é mais adequada para o ensino de um 
determinado assunto o professor deve ficar atento a alguns fatores. Dentre eles podemos destacar: 

 o grau de complexidade, ou seja, se a simulação escolhida aborda o fenômeno de acordo 
com o nível cognitivo dos alunos. Pois, se ela estiver abaixo, pode ocorrer dos alunos 
não darem a devida atenção a proposta, ou no caso contrário, a simulação pode ser muito 
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complexa para os alunos e a mesma, em vez de atuar como um facilitador, pode 
confundi-los ainda mais; 

 a ocorrência de erros conceituais ou o que pode levar a acarretá-los. Na escolha da 
simulação a ser adotada, o professor deve verificar se a simulação não apresenta nenhum 
erro conceitual ou se a simulação não pode inspirar os alunos a compreender o 
fenômeno de forma inadequada. 

 se a simulação é de fácil acesso, ou seja, se a simulação escolhida é livre (gratuita) ou 
não, se é compatível com o equipamento que os alunos têm acesso, entre outras questões 
de hardware e software. 

Para o nosso produto, escolhemos uma simulação do Phet Simulations que é um projeto 
desenvolvido pela University of Colorado (Universidade do Colorado). Inicialmente o Phet Simulations 
oferecia apenas simulações de Física e com isso surgiu a sigla PHET (PHysics Education Tecnology). 
Mais tarde, passaram a ser oferecidas não somente simulações de física, como também de biologia, 
química e matemática. A nossa escolha pelo Phet Simulations se deve ao fato de suas simulações serem 
abertas, de fácil acesso e manuseio. Um outro fator que devemos destacar, está na credibilidade, 
relacionada as simulações de alta qualidade tanto conceitual como em designer gráfico, com um 
manuseio muito intuitivo. 

 
Figura 7 - Tela inicial do Phet Simulations Disponível em: 

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/new> 
Apesar das simulações serem desenvolvidas pela Universidade do Colorado, há versões 

em português, como pode ser observado na Figura 1. Também merece ser mencionado que 
algumas de suas simulações são passiveis de serem utilizadas em Tablets e Smartphones, sendo 
que estas, até julho de 2015, ainda não se encontravam disponíveis em português.  Outra 
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vantagem do Phet Simulations é que se pode obter todo pacote e realizar a instalação de todas 
as simulações diretamente no computador, gratuitamente, não sendo necessário o uso de 
internet após esta instalação. Para isto, precisamos obter juntamente com o pacote uma versão 
Java compatível com as simulações, em geral disponível juntamente com os pacotes, e um 
navegador de internet adequado. Se não houver interesse em obter todas as simulações, é 
possível a instalação de algumas simulações individualmente.  

Como nosso produto é uma sequência didática para o ensino do efeito fotoelétrico, 
escolhemos a simulação “Efeito Fotoelétrico” do Phet Simulations. Esta simulação, além de 
estar de acordo com o que já descrevemos acima, encontra-se também em consonância com 
nossa proposta no sentido de possibilitar uma aprendizagem qualitativa do efeito, sem que seja 
necessária uma abordagem demasiadamente matemática, possibilitando, também, uma 
visualização adequada do fenômeno.  

 

 
Figura 8 - Imagem da simulação Efeito Fotoelétrico do Phet Simulations 

A simulação “Efeito Fotoelétrico” encontra-se disponível em: 
<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric>. Nesta simulação é 
possível interagir, escolhendo o material que sofrerá o efeito fotoelétrico, alterar o comprimento 
e a intensidade da luz incidente, mudar a tensão da bateria e selecionar “plotagens” de gráficos 
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de alguns parâmetros. No Material do professor (APÊNDICE 2), disponibilizamos um tutorial 
que auxilia na instalação e fornece instruções para alguns dos recursos desta simulação.  
2.6 Aprendizagem significativa 

Nesta seção iremos discutir um pouco teoria da aprendizagem significativa ou teoria da 
aprendizagem de Ausubel. Iremos, também, diferenciar aprendizagem significativa de 
aprendizagem mecânica. Para tanto, vamos descrever o que são os subsunçores e organizadores 
prévios, e como estes estão relacionados com a teoria da aprendizagem de Ausubel. 

Ausubel é um representante do cognitivismo e sua teoria se baseia na existência de uma 
estrutura cognitiva no indivíduo. Sendo assim, a aprendizagem se processa na organização e 
integração do novo conhecimento na estrutura cognitiva do aprendiz [MOREIRA 2011a]. Para 
que a aprendizagem ocorra de forma significativa, um novo conceito deve interagir com 
conceitos prévios da estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, os conceitos prévios irão servir 
de base para os novos conceitos, dando significados a eles e assim concretizando a 
aprendizagem [MOREIRA 2011a, MOREIRA 2011b, PELIZZARI 2002]. A aprendizagem é 
mais significativa quando um novo conhecimento se incorpora na estrutura do aprendiz a partir 
de um conhecimento prévio já existente em sua estrutura cognitiva [PELIZZARI 2002]. O 
trecho destacado a seguir se refere a como se processam os novos conhecimentos na estrutura 
cognitiva do indivíduo. 

A atenção de Ausubel está constantemente voltada para a 
aprendizagem, tal como ela ocorre na sala de aula, no dia a dia da 
grande maioria das escolas. Para ele, o fator isolado que mais 
influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe (cabe ao 
professor identificar isso e ensinar de acordo). Novas ideias 
informações podem ser aprendidas e retidas na medida em que 
conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e 
disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem dessa 
forma, como ponto de ancoragem as novas ideias e conceitos 
[MOREIRA 2011a, p.160]. 

De acordo com o trecho destacado acima, que está diretamente ligado a ideia central da 
teoria de Ausubel, para que a aprendizagem ocorra de forma significativa, ela deve ser 
alicerçada/ancorada em conhecimentos prévios que já se encontrem fortalecidos na estrutura 
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cognitiva do aprendiz. Os estudos de Ausubel estão diretamente relacionados em como ocorre 
o ensino e a aprendizagem escolar. Dentro do contexto escolar, para que ocorra a aprendizagem 
de forma significativa, dois pré-requisitos devem ser cumpridos. O primeiro deles é a 
predisposição do aluno em aprender, ou seja, cabe ao professor despertar no educando o 
interesse em aprender um determinado conteúdo, caso contrário este novo conhecimento não 
trará significados efetivos para o aprendiz. O segundo está relacionado ao material de 
aprendizagem, pois este, deve apresentar significado lógico e psicológico para que seja 
potencialmente significativo. O material deve ser lógico, no sentido de possibilitar que 
conhecimentos presentes na estrutura cognitiva do aprendiz possam ser conectados com aquele 
que se deseja aprender. Quando se dá a aprendizagem significativa, o aprendiz transforma o 
significado lógico em significado psicológico, ou seja, cada indivíduo dará o seu significado 
próprio ao conteúdo aprendido [MOREIRA 2011b; PELIZZARI 2002; TAVARES 2003]. 

Até aqui, destacamos a importância dos conhecimentos prévios para que ocorra uma 
aprendizagem significativa. O termo subsunçores muito presente na teoria de aprendizagem de 
Ausubel está relacionado justamente com o conjunto de conhecimento prévios relevantes para 
que a aprendizagem ocorra de forma significativa. Deve ser observado que os subsunçores, que 
tornam possível a aprendizagem significativa de determinado conteúdo, não se caracterizam 
por conhecimentos prévios aleatórios, pois para que eles sejam subsunçores que venham a 
contribuir com a aprendizagem é necessário que eles sejam estruturados de forma a dar 
relevância aos novos conhecimentos [MOREIRA 2011b]. O conceito de subsunçores é de 
extrema importância dentro da Teoria de Ausubel. Subsunçores são conhecimentos, 
preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz, que devem ser, estáveis, organizados e 
relacionáveis com o novo conhecimento a ser aprendido [TAVARES 2010]. Apesar da ideia de 
subsunçores ser frequentemente confundida com conceitos prévios, estes não devem ser 
restritos apenas a conceitos preexistentes. A seguir, destacamos de [MOREIRA 2011b] o que 
pode ser entendido como subsunçores. 

[...] é mais adequado pensar os subsunçores simplesmente como 
conhecimentos prévios especificamente relevantes para que os 
materiais de aprendizagem ou, enfim, os novos conhecimentos sejam 
potencialmente significativos. Nessa linha, subsunçores podem ser 
proposições, modelos mentais, construtos pessoais, concepções, 
ideias, invariantes operatórios, representações sociais e, é claro, 
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conceitos já existentes na estrutura cognitiva de quem aprende 
[MOREIRA 2011b, p. 28]. 

Portanto, podemos definir subsunçores como sendo conhecimentos prévios, presentes 
na estrutura cognitiva do aprendiz, que vão se relacionar com os novos conhecimentos, 
facilitando assim a aprendizagem. 

Quando um novo conhecimento é assimilado pelo aprendiz por intermédio de interação 
não-literal e não-arbitrária com os subsunçores já existentes, o novo conhecimento e os 
conhecimentos prévios que caracterizavam os subsunçores sofrerão modificações de forma que 
o novo conhecimento ganhará significado e os conhecimentos prévios serão fortalecidos 
ganhando novos significados [MOREIRA 2011b; TAVARES 2003]. 

Pode ocorrer que no estudo de um determinado tema o aprendiz não disponha dos 
subsunçores adequados para que haja a aprendizagem significativa do conteúdo. Quando isso 
ocorre, uma solução é fazer uso dos organizadores prévios, que são materiais (filmes, textos, 
simulações, entre outros artifícios) que serão utilizados para o desenvolvimento de novos 
subsunçores necessários para que o novo conhecimento seja aprendido de forma significativa 
[MOREIRA 2011a]. 

Em oposição à aprendizagem significativa, temos a aprendizagem mecânica, que é a 
mais comum nas escolas. A aprendizagem mecânica se caracteriza pela memorização dos 
conteúdos sem que sejam atribuídos significados para os mesmos. Este tipo de aprendizagem, 
em geral, é de curto prazo e logo será esquecido [MOREIRA 2011a]. Segundo [TAVARES 
2008], a aprendizagem mecânica ocorre quando um aluno se apropria do conhecimento de 
forma literal. Quando isso ocorre, ele não apresentará o conhecimento efetivo do assunto, 
conseguindo apenas reproduzi-lo de forma idêntica e nas mesmas condições. Um exemplo 
comum deste tipo de aprendizagem é quando os alunos, para estudarem para a prova de física, 
decoram uma formula e “mecanizam” sua aplicação em determinados tipos de exercícios. Este 
tipo de aquisição de conhecimento, por não apresentar significado para o aluno, logo será 
esquecido, e mesmo antes de esquecê-lo, se for solicitado ao aluno que aplique o conceito em 
uma outra situação distinta, que ele se preparou, ele não conseguirá resolver. 

Nossa proposta busca criar um encadeamento pedagógico que leva em conta a dinâmica 
de aprendizagem asubelniana. Como veremos, a proposta parte do levantamento de 
conhecimentos prévios, confrontá-os a partir de uma discussão envolvendo história da ciência, 
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e culmina com a realização de uma simulação computacional, ambiente o qual, buscamos 
desenvolver uma metodologia potencialmente significativa que contribua para a aprendizagem 
do efeito fotoelétrico. 
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Capítulo 3 
Construção do produto 

Neste capítulo, vamos descrever a metodologia aplicada na construção do produto, ou 
seja, mostraremos a construção da sequência didática que tem como objetivo a compreensão do 
efeito fotoelétrico. Como veremos, esta sequência explora mídias comumente encontradas nas 
escolas. Também mostraremos o ferramental utilizado para análise e avaliação da aplicação do 
produto. 
3.1 – Sequência didática multimídia 

A sequência didática do nosso produto foi pensada para ser executada em três 
momentos, de forma que esperamos que no final da execução do programa o aluno compreenda 
a dualidade onda-partícula da luz e como o efeito fotoelétrico está relacionado com o 
desenvolvimento deste modelo. Esperamos, também, que o aluno possa compreender que a 
Ciência é uma construção humana e que, portanto, está sujeita às condições histórico-sociais de 
cada época, e que este conhecimento cientifico não parte de uma pessoa isolada e sim de uma 
coletividade. Para atingir estes objetivos, resolvemos fazer uso da história da ciência, abordando 
diferentes modelos que foram adotados para luz pela ciência ocidental. 

No primeiro momento de nosso programa, temos como objetivos buscar os 
conhecimentos prévios dos alunos a respeito da natureza da luz e provocá-los, despertando suas 
curiosidades, destacando também, a necessidade de se estudar o tema. Para tanto, elaboramos 
um questionário (Apêndice 1, “Roteiro de atividades 1”) a ser respondido pelos alunos. Este 
questionário foi desenvolvido para que eles discutam e respondam em grupo. A opção por fazer 
com que os alunos trabalhem em grupo está relacionada com o fato de acreditarmos que a 
discussão entre os pares fará com que eles exponham suas dúvidas e confrontem seus modelos. 
Vale ressaltar que conversando entre eles, diminuímos a barreira da inibição, pois, com os 
colegas, a tendência é se sentirem mais à vontade para expressar seus pensamentos, ao passo 
que falando ao professor “o medo de errar”, como é sabido, inibe a compartilhar suas 
concepções.  

O Roteiro de atividades 1 apresenta 5 questões que abordam a natureza da luz, a relação 
da luz com a visão e encerra com a opinião dos alunos a respeito da relevância de se estudar a 
luz. Com isso, esperamos que possa ser aflorado nos educandos um significado para o estudo 
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da natureza da luz. Esperamos que as respostas obtidas com este roteiro também forneçam uma 
orientação para o professor a respeito dos modelos que os alunos trazem a respeito do 
fenômeno.  

O segundo momento se inicia logo após a aplicação e recolhimento do questionário. 
Nesta etapa, ao invés de abordar diretamente o efeito fotoelétrico e o comportamento dual da 
luz, optamos por fazer uma apresentação com uma abordagem histórica da natureza da luz. 
Iniciamos com as concepções dadas a luz na Grécia Antiga, passando para o final do século 
XVII na Europa que predominavam dois modelos distintos para a luz, um corpuscular e outro 
ondulatório. Finalmente, passamos para o século XIX, onde se consagrou a luz como sendo um 
fenômeno ondulatório e, posteriormente, como uma onda eletromagnética. Nosso produto 
disponibiliza o material de projeção desta parte (Apêndice 1, “Material para projeção”).  

Ainda no segundo momento, fornecemos para os alunos um texto que trata do efeito 
fotoelétrico (Apêndice 1, “Roteiro de atividades 2”) com questões a serem respondidas, cuja a 
leitura e a resposta das questões devem ser feitas individualmente em casa, no decorrer da 
semana. Este material respondido é recolhido na aula seguinte. 

Finalmente, o terceiro momento da sequência consiste na manipulação de uma 
simulação computacional do efeito fotoelétrico. Escolhemos utilizar a simulação “Efeito 
Fotoelétrico” do Phet Simulations, a escolha por esta simulação se deve, principalmente, aos 
fatos de ser aberta, de fácil acesso e de fácil manuseio. Com esta simulação é possível abordar 
as relações da frequência, comprimento de onda e tensão da fonte no efeito fotoelétrico. Foi 
desenvolvido um roteiro de atividades para esta etapa (Apêndice 1, “Roteiro de atividades 3”), 
de modo que os alunos respondam em grupo e discutam com seus pares os melhores 
procedimentos. Estas atividades foram feitas de forma que os alunos pudessem, manipulando a 
simulação, responder às perguntas que, uma vez respondidas, podem possibilitar a compreensão 
do efeito fotoelétrico. 

Finalizando o terceiro momento, procedemos a sistematização do conteúdo. Para tanto, 
se faz o uso da mesma simulação feita pelos alunos. As questões do roteiro de atividade são 
retomadas e a simulação agora é feita pelo professor. Neste momento temos a oportunidade de 
confrontar respostas e formalizar o conceito. A simulação escolhida dispõe ambientes de 
gráficos que permitem o professor sintetizar a discussão. Para esta etapa, pode-se fazer uso das 
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respostas dadas pelos alunos ao roteiro de atividades. Com isso, acreditamos que é possível dar 
mais ênfase aos pontos em que as respostas fornecidas não estejam de acordo com as esperadas. 

Para orientar a aplicação do produto, foi elaborado um “Manual de aplicação” 
(Apêndice 2) que apresenta detalhadamente as ações requeridas em cada etapa. Na próxima 
seção, descreveremos o planejamento da aplicação. 
3.2 – Planejamento para aplicação do produto 

As mídias empregadas no produto desenvolvido foram escolhidas dentre as mais 
comuns e frequentemente encontradas nas escolas. O secular texto em papel, que pode ser 
conseguido na quase totalidade das escolas, foi utilizado para os questionários, roteiros e texto 
instrucional. Porém, como disponibilizamos os arquivos em PDF deste material, ele pode ser 
aplicado em plataformas computacionais e até mesmo adaptado à questionários eletrônicos.  
Nosso planejamento, contudo, foi baseado tendo em mente uma unidade escolar de poucos 
recursos. Quanto a parte computacional, mesmo com vários investimentos na aquisição de 
computadores para as escolas brasileiras, a grande maioria delas não conta com um laboratório 
de informática ou, quando tem, estão desativados por falta de pessoal de manutenção ou mesmo 
pelo fato das máquinas estarem obsoletas. Dessa forma, as atividades presenciais foram 
desenvolvidas para serem executadas em sala de aula, inclusive as atividades que envolvem a 
simulação computacional, como o uso de um projetor multimídia. O computador para projeção 
e próprio projetor, em geral, há na escola.  

Quanto a execução da sequência, como descrito na Secção 3.1, nossa proposta está 
dividida em três momentos. As atividades dos três momentos estão divididas em três encontros. 
Cada encontro ocorrendo em duas aulas de cinquenta minutos. No caso em que as aulas de 
física não têm tempos seguidos, as atividades podem ser executadas em cinco ou seis encontros.  

Para o primeiro momento, que consiste na aplicação do questionário de concepções 
prévias, destinamos os primeiros 20 a 30 minutos do encontro inicial. Neste intervalo de tempo 
está compreendido a separação dos grupos (de até no máximo 5 alunos), uma breve discussão 
entre os grupos e o preenchimento das respostas dos cinco itens. Neste momento é importante 
ressaltar aos alunos que não existem respostas erradas para este questionário e que eles devem 
chegar a uma resposta comum a todo o grupo, ou seja, havendo opiniões diferentes eles devem 
tentar convencer seus colegas e negociarem uma resposta do grupo. Apesar desta fase do 
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trabalho ser muito curta, ela é de extrema importância, pois a partir dela que teremos os modelos 
que os alunos trazem consigo para o fenômeno, antes sequer de tê-lo estudado formalmente.  

O segundo momento compreende a apresentação da evolução histórica dos modelos 
relacionados a luz. Para esta etapa do nosso trabalho, utilizaremos a apresentação em slides que 
será realizada em sala de aula com o auxílio do computador, um projetor multimídia e o texto 
instrucional sobre o efeito fotoelétrico.  A apresentação dos slides ocorre no primeiro encontro, 
após o término do questionário do primeiro momento. Esta apresentação será realizada 
integralmente no primeiro encontro.  

Ao final do primeiro encontro, entrega-se aos alunos o texto instrucional que trata do 
efeito fotoelétrico. Este material para leitura que os alunos levam para casa será o primeiro 
contato que eles terão com o efeito fotoelétrico, no decorrer de nossa sequência didática. É 
importante salientar que eles devem fazer a leitura e respondê-lo para a aula seguinte (o segundo 
encontro). Assim, o segundo momento da sequência didática prolonga-se do primeiro até o 
início do segundo encontro, buscando fazer o aluno refletir sobre o tema sozinho. 

O terceiro momento consiste no uso e exploração da simulação do “Efeito Fotoelétrico” 
do Phet Simulations, e ocorre no segundo e terceiro encontros. No segundo encontro, os alunos 
irão manipular a simulação, sendo orientados pelo roteiro de atividades. As perguntas e 
orientações do roteiro levam o aluno a observar questões como a influência da intensidade e 
frequência da luz no efeito fotoelétrico. 

Dentro de uma situação ideal, seria interessante que para esta atividade os alunos 
tivessem acesso a um laboratório de informática de forma que cada grupo tivesse a disposição 
pelo menos um computador para manipular a simulação. Porém, nosso objetivo foi preparar um 
produto que pudesse ser utilizado mesmo não havendo um laboratório de informática à 
disposição. A solução encontrada para suprir a ausência de laboratório de informática, e que 
nos pareceu conveniente, foi projetar a simulação dentro da própria sala de aula. Neste caso, a 
simulação fica à disposição dos grupos que se revezam na execução do roteiro. Por conta disto, 
todo o segundo encontro é utilizado para a execução das atividades pelos grupos e respostas 
aos roteiros de atividade da simulação. Ao final do segundo encontro, recolhemos os roteiros 
de atividade para observarmos as respostas e avaliarmos o grau de compreensão dos grupos 
sobre o tema. 
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De posse dos roteiros preenchidos, a leitura das respostas dará ao professor uma ideia 
de como os alunos responderam às atividades, e uma boa medida do quanto compreenderam as 
principais questões ligadas ao efeito fotoelétrico. Esta leitura pode ser utilizada como 
referencial para o encontro seguinte, indicando que pontos precisam de maior atenção.  

No terceiro encontro, que será o último de nossa sequência, o professor deve discutir 
com os alunos o efeito fotoelétrico a partir do roteiro do encontro anterior, que os alunos 
responderam. Durante a discussão, o professor pode fazer uso novamente da simulação 
projetada em sala de aula, de maneira a explorar o que os grupos executaram no encontro 
anterior, detendo-se nos pontos mais críticos observados. A fim de reforçar a ideia de 
sistematização da aprendizagem, recomendamos utilizar um recurso interessante presente nessa 
simulação: gráficos. Conforme detalhado no manual de aplicação, pode-se mostrar à medida 
que a simulação é executada a construção dos gráficos de (i) Corrente x Tensão da Bateria, (ii) 
Corrente x Intensidades da Luz e, (iii) Energia do Elétron x Frequência da luz. Explorando estes 
recursos, no decorrer deste último encontro, devem ser discutidos com os alunos o 
comportamento dual da luz, o conceito de frequência de corte e a definição da função trabalho. 
3.3 – Avaliação do produto 

Para avaliar o resultado da aplicação do produto sob a ótica da realização das atividades 
propostas, realizamos uma análise dos roteiros respondidos pelos alunos utilizando o método 
de análise do conteúdo [BRADIN 1977].   Este tipo de análise é frequente em pesquisas na área 
de educação [OLIVEIRA 2003] e permite o acesso a informações importantes acerca do tema 
de pesquisa através da identificação, no texto de análise, de categorias previamente 
estabelecidas ou mesmo categorias construídas a partir do próprio texto. 

Em nosso trabalho, recolhemos os roteiros respondidos e realizamos uma leitura geral 
em todas as respostas, fazendo uma pré-seleção em categorias gerais, previamente 
estabelecidas, tais como “Resposta dentro do esperado”, “Presença de concepções alternativas”, 
entre outras categorias mais específicas. Durante a leitura inicial, para algumas questões do 
roteiro, foi possível identificar outras categorias de respostas para a análise, sobretudo em 
relação a respostas a perguntas conceituais.  

Feita esta primeira etapa, para cada pergunta dos roteiros, estabelecemos as categorias 
que utilizaríamos para análise. Assim, mesclamos, ao longo do estudo dos roteiros, categorias 
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previamente estabelecidas e aquelas encontradas nos textos, o que nos permitiu avaliar questões 
gerais e também levantar diferentes formas de respostas ao produto. 

Com as categorias estabelecidas, para cada resposta, procedemos a categorização e 
tabulamos os resultados para que um levantamento estatístico fosse feito. Nosso estudo, então, 
segundo a metodologia de análise de conteúdo, apresenta aspectos qualitativos, quando 
avaliamos algumas respostas e categorias, bem como quantitativos. Também apresentaremos 
nossa avaliação geral sobre o produto, discutindo os problemas encontrados, possíveis soluções, 
vantagens e desvantagens que observamos durante a aplicação. 
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Capítulo 4 
Resultados e discussões 
 Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos com a aplicação do produto. 
Inicialmente, descrevemos o local da aplicação e apresentamos um relato resumido dos 
principais acontecimentos nos três encontros da sequência. Em seguida, apresentamos a análise 
das respostas dos alunos ao Roteiro de Atividades 1 (conhecimentos prévios) e ao Roteiro de 
Atividades 3 (roteiro da simulação do Efeito Fotoelétrico).  
4.1 – Relato dos encontros 

 Nosso produto foi aplicado em três turmas do 3o ano do Ensino médio de um colégio 
da rede estadual de ensino na cidade de Magé-RJ, com uma média de 22 alunos por turma, o 
que caracterizam turmas pequenas, quando comparadas a outras escolas da rede estadual do Rio 
de Janeiro. Nestas turmas, o professor regente, que vem ministrando as aulas de Física, é o 
próprio autor do projeto. Os três encontros destinados ao ensino do efeito fotoelétrico, com cada 
turma, foram realizados em suas próprias salas de aula. Este relato apresenta um resumo das 
situações relevantes que ocorreram nas três turmas. Buscamos destacar alguns fatos que 
demonstrassem as reações dos alunos e possíveis situações que podem ser vivenciadas pelos 
professores com o uso do produto. 
4.1.1 Primeiro encontro 

No início deste encontro, solicitamos que os alunos se dividissem em grupos, para que 
fosse possível debater, dentro de seus grupos, e responder ao Roteiro de Atividades 1. 
Inicialmente, os alunos se demonstraram apreensivos, pois associaram o mesmo a um teste. 
Portanto, tivemos que deixar claro que eles poderiam discutir as questões e expressar suas 
respostas sem receio, pois nosso interesse naquele momento era estimular o debate, e que, dessa 
forma, não haveria resposta errada. Esta atividade que estava prevista para durar cerca de 20 
minutos, na prática, acabou ocupando em torno de 30 minutos da aula. Em todas as três turmas, 
consideramos positivo o engajamento dos alunos, inclusive, com alguns grupos demonstrando 
uma determinada euforia para responder, com debates entre os componentes dos grupos que 
apresentavam elementos que defendiam modelos diferentes e com cada um tentando justificar 
seu modelo. Esta atitude dos alunos foi muito interessante, pois ela refletiu a curiosidade e o 
interesse que foi despertado neles a respeito do tema. 
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  Terminada esta atividade, passamos para a segunda parte deste encontro, em que 
apresentamos a perspectiva histórica do conceito sobre a luz. A princípio, esta etapa teria um 
caráter muito expositivo, porém, como ela veio na sequência de um momento em que os alunos 
estavam comprometidos com debates em seus grupos, isto proporcionou uma atitude por parte 
de muitos alunos das três turmas que não se esperava, pois não era o comportamento padrão 
dos mesmos. Eles participaram, realizando intervenções em diversos momentos da aula, com 
comentários a respeito do tema. 
 Ao final desta aula, distribuímos o material relativo ao texto instrucional do efeito 
fotoelétrico (Roteiro de Atividades 2) com as instruções para que eles o lessem e respondessem 
as questões contidas no material individualmente, pois deveriam ser entregues ao professor na 
aula seguinte. A atitude de cobrar que eles entregassem as questões respondidas na aula seguinte 
foi uma forma tentar fazer com que de fato lessem o material e chegassem, assim, com uma 
noção mínima necessária para a execução da tarefa da semana seguinte. 
4.1.2  Segundo encontro 
 O segundo encontro teve início com o recolhimento das questões respondidas pelos 
alunos relacionadas ao material de leitura. Em seguida, foi solicitado novamente que os alunos 
se dividissem em grupos. Observamos que não necessariamente foram formados os mesmos 
grupos da semana anterior. Um fato que nos chamou a atenção foi a presença de alguns alunos 
que não estavam presentes na aula anterior e, portanto, não haviam realizado a leitura durante 
a semana. Solicitamos a estes alunos que se sentassem com grupos que eles tinham determinada 
afinidade e tentassem acompanhar a atividade que seria realizada no dia. 
 Neste segundo encontro, em geral, os alunos se organizaram mais rápido com seus 
grupos do que na semana anterior. Assim que os alunos se organizaram, demos início a 
explicação de como seria realizada a atividade desta semana e que eles compartilhariam um 
único computador. O fato de fazerem uso de um único computador, devido à falta de um 
laboratório de informática, que inicialmente nos pareceu um problema, acabou sendo um fator 
positivo na realização da atividade pois, os grupos acabaram se relacionando uns com os outros. 
Esta interação entre os grupos pôde ser notada em diversos momentos, como por exemplo, 
quando havia o componente de um dos grupos fazendo uso do computador e elementos de 
outros grupos interagiam com ele para que ele tornasse a fazer uma determinada atividade na 
simulação, gerando comentários e discussões entre estes grupos. Desta forma, essas discussões 



34 

não estavam sendo compartilhadas apenas entre os componentes de um mesmo grupo e, sim, 
entre componentes de grupos diferentes. 
 Um saldo positivo que podemos destacar deste tipo de atividade pode ser observado 
com os alunos que não estavam presentes na aula anterior e chegaram nesta aula desconectados 
com o que estava acontecendo. Em situações cotidianas de sala de aula, observamos que quando 
acontece de alunos faltarem a uma aula e na aula seguinte temos uma continuação, estes alunos 
faltosos permanecem a “deriva” e, muitas vezes, ficam encabulados para fazer perguntas no 
decorrer da aula. Aqui, percebemos que estes alunos tiveram a oportunidade de, interagindo 
com colegas, sanar suas dúvidas e acompanhar o desenvolvimento do conteúdo. 
4.1.3 Terceiro encontro 
 Assim como nos encontros anteriores, este foi marcado pela participação ativa dos 
alunos. Como os alunos já haviam manipulado a simulação na semana anterior, esta etapa foi 
facilitada, pois já conheciam e haviam discutido a respeito da alteração da frequência da luz 
incidente no efeito fotoelétrico, assim como o que ocorre quando alteramos a intensidade da 
luz. Mesmo os que pertenciam a grupos que não chegaram a respostas adequadas no roteiro 
demostraram facilidade de compreender o fenômeno corretamente com a explanação do 
professor. No decorrer da explanação o professor fez uso dos gráficos Corrente x Tensão da 
Bateria, Corrente x Intensidades da Luz e Energia do Elétron x Frequência da Luz que o 
simulador oferece. Esta ferramenta foi muito útil na consolidação dos conceitos que estão 
relacionados ao efeito fotoelétrico.  
 Podemos destacar, que por ser uma aula mais expositiva, acreditávamos que os alunos 
fossem assumir uma postura mais passiva enquanto o professor realizava a simulação e 
comentava a respeito das questões desenvolvidas no Phet na semana anterior. Notamos, no 
entanto, que também houve grande participação dos alunos neste terceiro encontro. Com a 
interação dos alunos, não somente a discussão a respeito das relações abordadas na semana 
anterior se sucederam bem, mas o mesmo ocorreu com tópicos que até então ainda não haviam 
sido abordados com os alunos, como por exemplo, a função trabalho, o comportamento dual da 
luz e aplicações tecnológicas para o efeito fotoelétrico.  
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4.2 – Análise do uso do produto 
Vamos, agora, apresentar a análise feita a partir das respostas dos alunos aos roteiros. 

Para tanto, utilizamos a metodologia apresentada na Seção 3.3. Apesar da proposta ter sido 
aplicada em três turmas distintas, o comportamento dos alunos e suas respostas dos 
questionários no decorrer do processo foi muito semelhante. Estes fatores favoreceram a análise 
quantitativa do material, dessa forma optamos por tabular todo o material como se fosse de uma 
única turma.  
4.2.1 Análise das respostas fornecidas ao Roteiro de Atividades 1 

Para a realização dessa atividade foram formados doze grupos de alunos, das três 
turmas. As análises das respostas fornecidas pelos grupos a este roteiro serão divididas em 
quatro partes. Na primeira, iremos analisar a associação que os alunos fizeram entre o ato de 
enxergar e a luz. Na segunda, iremos analisar o modelo que eles elaboraram para o 
funcionamento da visão. Na terceira, analisaremos os modelos que eles apresentaram para a 
natureza da luz. E, finalmente, na quarta analisamos a relevância que eles apresentaram para o 
estudo da luz.  
1º – Relação entre o ato de enxergar e a luz. 

Para esta primeira análise, nos  direcionamos para as respostas fornecidas pelos alunos 
as questões 1 e 4: 

Questão 1 – O que é necessário para enxergar? 
Questão 4 – Que relação a luz tem com os olhos? 
Todos os grupos, em suas respostas, destacaram a necessidade da luz para o ato de 

enxergar. Nesta análise, devemos frisar, que dentro do contexto que estavam inseridas estas 
questões, já estávamos esperando que os grupos ficassem tendenciosos a responder que a luz é 
essencial para a visão.  

Para ilustrar apresentamos a seguir as respostas fornecidas pelo grupo 8: 
O que é necessário para enxergar? 
Grupo 8: “A luz bater na matéria e a matéria refletir.” 
Que relação ela tem com os olhos? 
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Grupo 8: “Sem luz não há visão.” 
Nota-se que esse grupo foi bem taxativo, pois expressaram de forma bem clara e objetiva 

a relação essencial entre luz e visão. Podemos destacar também que este grupo apresentou, logo, 
na primeira questão, a necessidade da luz refletir na “matéria”, entenda-se objetos, para que se 
possa enxergar. 

2º - Modelos para o sentido da visão. 
Para essa análise nos orientamos nas respostas dadas a questão 2. 
Questão 2 – O que ocorre nos olhos que nos permite ver?  
Partindo das respostas fornecidas pelos grupos, buscamos compreender se os alunos 

apresentaram algum modelo físico relacionado com o sentido da visão. As respostas fornecidas 
pelos alunos foram sistematizadas em três categorias. Se os grupos apresentaram um modelo 
que seja compatível com o modelo aceito cientificamente, a resposta foi então categorizada 
como RESPOSTA ESPERADA. No caso de apresentarem um modelo divergente do modelo 
aceito cientificamente, a resposta foi categorizada em PRESENÇA DE CONCEPÇÕES 
ALTERNATIVAS. Caso o grupo não tenha apresentado um modelo, este foi então categorizado 
como NÃO APRESENTARAM UM MODELO. A análise das respostas fornecidas pelos grupos 
está apresentada na tabela a seguir. 
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GRUPO 
PADRÃO DE RESPOSTAS 

RESPOSTA 
ESPERADA 

PRESENÇA DE 
CONCEPÇÕES 

ALTERNATIVAS 

NÃO 
APRESENTARAM 

UM MODELO 
1 X   
2  X  
3   X 
4 X   
5  X  
6 X   
7 X   
8 X   
9 X   
10 X   
11 X   
12 X   

Tabela 1 - ocorrência de repostas nas 3 categorias destacadas para questão “O que ocorre nos olhos que nos permite ver?”. 
Como a pergunta estava restrita ao que acontece nos olhos, consideramos como um 

padrão de RESPOSTA ESPERADA, aquelas que apresentaram que a luz tem que ser absorvida 
pelos olhos para que possamos enxergar. Das respostas fornecidas pelos grupos, nove (75%) 
responderam que o ato de enxergar está associado com a luz absorvida pelos olhos. 

A seguir destacamos algumas respostas que caracterizamos como RESPOSTA 
ESPERADA: 

Grupo 1 – “A luz é captada pelo globo ocular e transmitida ao 
cérebro através do nervo óptico produzindo imagens.” 
Grupo 10 – “A luz exterior reflete no objeto, onde uma parte é 
absorvida, e a outra não. A que não é absorvida penetra nos nossos 
olhos e nos permite ver.” 
Grupo 12 – “A luz refletida nas coisas é captada pela retina 
formando uma imagem em nosso cérebro.” 
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Nos três exemplos acima, percebemos que os grupos compreendem que a luz deve ser 
absorvida pelos olhos para que possamos enxergar. Chamamos a atenção para as respostas 
fornecidas pelos grupos 10 e 12, pois ambos os grupos destacaram que a luz deve ser refletida 
pelos objetos e em seguida absorvida pelo olho para que possamos enxergar. A crença desses 
grupos encontra-se muito próximo do modelo físico. 

Dois grupos (aproximadamente 17%) apresentaram modelos semelhantes, nos quais 
expressaram que para enxergarmos, a luz deve ser refletida pelos olhos. Destas respostas, 
destacamos a fornecida pelo grupo 2. 

Grupo 2 – “A luz reflete nos olhos, permitindo enxergar.” 
Este grupo demonstrou na análise anterior que a luz é necessária para que possamos 

enxergar, porém, nos parece que de acordo com a crença desse grupo, a luz não transmite a 
informação (“imagem”).  

3º - Modelos para a natureza da luz. 
Nesta análise iremos averiguar se os alunos apresentam algum modelo para a natureza 

da luz, para tanto, iremos nos orientar pelas respostas dadas a questão 3. 
Questão 3: O que é a luz?  
As respostas fornecidas pelos alunos foram categorizadas em quatro padrões, 

ENERGIA, ONDA, PARTÍCULA e OUTROS. A tabela a seguir ilustra os resultados obtidos 
com essa análise. 
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GRUPO PADRÃO DE RESPOSTAS 
ENERGIA ONDA PARTICULA OUTROS 

1  X   
2  X   
3 X    
4    X 
5 X    
6 X    
7    X 
8 X X   
9    X 
10 X    
11  X   
12   X  

Tabela 2 - ocorrência de repostas nas 4 categorias destacadas para questão “O que é luz?”. 
Notamos que a maior parte dos grupos associaram a luz a energia (aproximadamente 

42%) ou a fenômenos ondulatórios (aproximadamente 33%). O grupo 8, inclusive, destacou os 
dois ao apresentar a seguinte resposta: 

Grupo 8 – “A luz é uma onda eletromagnética. É a energia 
liberada na fusão de átomos de uma estrela.” 

Apesar de conceitualmente onda estar relacionada ao transporte de energia, este grupo 
categorizou a luz como sendo uma onda eletromagnética e energia. Destacamos deste grupo 
também, que eles só associaram luz produzida por estrelas, não afirmando nada a respeito da 
luz proveniente de outra fonte como, por exemplo, uma chama ou uma lâmpada. 

Merece ser destacada, também, a resposta fornecida pelo grupo 12, que associou a luz a 
partículas. 

Grupo 12 – “São moléculas de fótons que refletem algo em contato 
com as coisas.” 
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Vemos aqui que inclusive eles fizeram uso dos termos “moléculas” e “fótons”. Apesar 
do fóton não ser uma molécula, podemos concluir que eles tentaram expressar o fóton como 
sendo uma partícula de luz. 

As respostas que caracterizamos como OUTROS, foram aquelas em que não foi possível 
enquadrar em um dos modelos definidos acima. Citamos como exemplo a fornecida pelo grupo 
4. 

Grupo 4 – “É a claridade, podendo ser emitida pelo Sol, através 
de equipamentos elétricos como lâmpadas. É fundamental para a 
visão.” 

4º - Quanto a relevância de se estudar o tema Luz. 
Como apresentamos na seção 2.6, de acordo com a teoria de Ausubel, para que a 

aprendizagem ocorra de forma significativa, o aluno deve estar predisposto a aprender. Fazendo 
uso das respostas fornecidas a questão 5, iremos tentar compreender se os alunos manifestam 
algum significado para o estudo da natureza da luz. 

Em todas as respostas fornecidas pelos grupos, foram apresentadas justificativas a favor 
do estudo desse tema, essas respostas foram tabuladas, de acordo com a ocorrência, em 4 
categorias: 

 COTIDIANO – por ser um fenômeno que está presente em nosso cotidiano. 
 VISÃO – para compreender fenômenos relacionados a visão. 
 CIÊNCIA – para compreender sua natureza e ou para ser aplicada em outros 

conhecimentos científicos. 
 TECNOLOGIA – para ser aplicada em tecnologia. 
 Vida – por ser essencial para a vida. 

A tabela a seguir ilustra a distribuição das respostas fornecidas pelos grupos para cada 
categoria descrita acima. 
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GRUPO  PADRÃO DE RESPOSTAS 
COTIDIANO VISÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA VIDA 

1  X X X  
2  X    
3 X  X   
4    X X 
5 X     
6 X     
7   X   
8   X   
9 X     
10   X  X 
11   X X  
12   X   

Tabela 3 - ocorrência de repostas nas 5 categorias destacadas para questão “Para quê estudar a luz?”. 
Para essa questão foram apresentadas uma grande variedade de justificativas a favor do 

estudo da luz, alguns grupos apresentaram mais de uma justificativa que foram distribuídas em 
categorias diferentes.  

Grupo 1 – “Para compreender como enxergamos, para utilizá-la no 
estudo da astronomia e para avanços tecnológicos.” 

Respostas como esta podem nos orientar nos exemplos que daremos no decorrer do 
curso, como por exemplo, comentários a respeito de telescópios espaciais e das imagens 
formadas por eles, poderia promover o aumento do interesse dos componentes desse grupo. 

Das respostas obtidas com este roteiro, apesar de ser uma amostra muito pequena, 
podemos notar que os alunos carregam consigo modelos explicativos para os fenômenos. 
Alguns destes modelos se aproximam de modelos aceitos cientificamente e outros divergem 
dos modelos científicos.  

Com a farta oferta de informação que o jovem tem acesso hoje em dia, eles acabam 
tendo contato com explicações e modelos fora da sala de aula, e é inegável que isto deve ser 
levado em consideração. Estes modelos, de acordo com a Teoria da Aprendizagem 
Significativa, seriam os subsunçores, que neste caso, os que se aproximam dos modelos 
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científicos devem ser reforçados, enquanto os que divergem dos modelos devem ser 
substituídos. Os debates promovidos em atividades como esta, fazem com que os alunos 
explicitem estes subsunçores e os coloquem em teste com os seus grupos. 

O Roteiro de Atividades 2 consiste em um texto de apoio do efeito fotoelétrico com 
questões que devem se pesquisadas e respondidas individualmente pelos alunos. As questões 
que os alunos devem pesquisar e responder, presentes nesse texto, apresentam um caráter de 
estimulo para que os alunos façam a leitura e pesquisem. Por estas questões se apresentarem 
exclusivamente como estimuladores, não nos pareceu conveniente fazer a análise destas 
questões para este trabalho. 
4.2.2 Análise das respostas fornecidas ao Roteiro de Atividades 3 

Para análise dos resultados obtidos no Roteiro de Atividades 3, optamos, assim como no 
roteiro anterior, por apresentá-los na forma de tabelas, seguida de uma análise qualitativa das 
respostas dos alunos. Vale lembrar que o debate entre os grupos e o preenchimento das respostas 
do Roteiro de Atividades 3 é feita no decorrer da simulação. Ou seja, eles respondem o que 
observam e concluem desta observação.  Buscamos classificar as repostas em 3 categorias: 
grupos que deram a RESPOSTA ESPERADA, isto é, que se aproximaram da resposta aceita 
para o fenômeno; que SE APROXIMARAM DA RESPOSTA ESPERADA, mostrando que 
compreenderam parcialmente o fenômeno; e, por fim, grupos que NÃO DEMOSTRARAM 
COMPREENSÃO, ou seja, que suas respostas não estão de acordo com o modelo cientifico. 
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Questão 1 – Para um dado elemento, o que ocorre quando alteramos o comprimento de onda 
da luz? 

GRUPO RESPOSTA 
ESPERADA 

APROXIMARAM-SE 
DA RESPOSTA 

NÃO DEMONSTRARAM 
COMPREENSÃO 

1 X   
2 X   
3 X   
4   X 
5 X   
6 X   
7   X 
8 X   
9   X 
10 X   
11   X 
12 X   
13 X   
14 X   

Tabela 4 - ocorrência de respostas nas 3 categorias destacadas para a questão 1 do Roteiro de Atividades 2. 
 Nessa questão, esperávamos que os alunos, observando a simulação e discutindo entre 

si, associassem a energia dos elétrons ejetados com o comprimento de onda da luz emitida, ou 
seja, quanto menor o comprimento de onda da luz maior a energia dos elétrons. Este fato pode 
ser observado no simulador a partir da variação velocidade dos elétrons em consequência da 
alteração do comprimento de onda da luz. Também deveria ser observado que, a partir de um 
determinado limite de comprimento de onda, os elétrons deixam de ser emitidos. 

Ao analisar as respostas podemos observar que cerca de 71% dos grupos associaram de 
forma devida a relação entre o comprimento de onda da luz com a energia dos elétrons emitidos, 
dessas respostas destacamos a fornecida pelo grupo 8: 

Grupo 8 – “Alteramos a energia, causando um aumento da energia 
cinética dos elétrons, ou seja, ao diminuirmos o comprimento da 
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onda inicialmente ocorre um consequente aumento da energia 
cinética dos elétrons.” 

Apesar desse grupo não ter destacado a frequência de corte em sua resposta, 
consideramos a mesma como correta, pois apresentaram a associação da energia dos elétrons 
ejetados com o comprimento de onda da luz. 

Por outro lado, obtemos quatro repostas (cerca de 29%) de grupos que catalogamos na 
categoria “NÃO DEMONSTRARAM COMPREENSÃO”, nessa categoria buscamos colocar 
as respostas que aparentemente não apresentavam nexo com o conteúdo. Dessas respostas 
vamos destacar a dada pelo grupo 11: 

Grupo 11 – “Quando o comprimento da onda diminui, a frequência 
aumenta, já quando o comprimento da onda aumenta, a frequência 
diminui.” 

 Apesar da relação de frequência e comprimento de onda apresentada por este grupo ser 
verdadeira, essa não era a resposta que estava relacionada com o conteúdo e com o objetivo da 
simulação. Essa resposta nos levou a crer que o grupo não compreendeu a pergunta, portanto 
eles nem chegaram a refletir a respeito da relação entre o comprimento de onda da luz e o efeito 
fotoelétrico. 
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Questão 2 – Escolha um comprimento de onda, no qual tenhamos elétrons passando de uma 
placa para outra, e em seguida escolha diferentes valores de intensidade de luz. O que podemos 
observar? 

GRUPO RESPOSTA 
ESPERADA 

APROXIMARAM-SE 
DA RESPOSTA 

NÃO DEMONSTRARAM 
COMPREENSÃO 

1 X   
2 X   
3 X   
4 X   
5 X   
6   X 
7 X   
8 X   
9   X 
10 X   
11   X 
12 X   
13   X 
14 X   

Tabela 5 - ocorrência de respostas nas 3 categorias destacadas para a questão 2 do Roteiro de Atividades 2. 
Nessa questão era esperado que os alunos relacionassem a intensidade da luz com a 

quantidade de elétrons ejetados, e também, que a velocidade não é alterada em função de 
alterações na intensidade da luz incidente. Assim como no item anterior, a maioria dos grupos 
chegaram a conclusão esperada, relacionando o aumento da intensidade da luz com um aumento 
aparente de elétrons ejetados. 

Na análise das respostas, observamos que 71% estavam de acordo com o esperado e o 
conteúdo das mesmas ficou muito parecido, mudando apenas a forma como as quais foram 
redigidas. Das respostas encontradas iremos destacar a do grupo 7: 

Grupo 7 – “Quanto maior a intensidade, mais elétrons são ejetados 
e quando diminuímos a intensidade menos elétrons são ejetados, 
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porém a velocidade dos elétrons que se movem de uma placa para 
outra continua a mesma.” 

Aqui, podemos notar que o grupo identificou que a intensidade da luz irá influenciar no 
número de elétrons ejetados, sem, no entanto, alterar a velocidade dos mesmos, ou seja, a 
energia cinética dos elétrons.  

Dentre os grupos que apresentaram resposta a esse item fora do esperado 
(aproximadamente 29%), destacamos a elaborada pelo grupo 13: 

Grupo 13 – “Quando aumenta a intensidade, ocorre um aumento da 
velocidade e do número de elétrons também.” 

Apesar do grupo ter relacionado o aumento da intensidade com o aumento do número 
de elétrons ejetados de uma placa para outra, de alguma forma eles não identificaram na 
observação da simulação que os elétrons, que são ejetados, continuam com a mesma velocidade 
e portanto, com a mesma energia cinética. 
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Questão 3 – Selecione diferentes valores de tensão para um mesmo comprimento de onda, no 
qual os elétrons estejam sendo ejetados de uma placa para outra, e procure explicar o que 
ocorre. 

GRUPO RESPOSTA 
ESPERADA 

APROXIMARAM-SE 
DA RESPOSTA 

NÃO DEMONSTRARAM 
COMPREENSÃO 

1  X  
2   X 
3 X   
4 X   
5 X   
6 X   
7 X   
8 X   
9 X   
10 X   
11 X   
12 X   
13 X   
14 X   

Tabela 6 - ocorrência de respostas nas 3 categorias destacadas para a questão 3 do Roteiro de Atividades 2. 
Nesta questão esperava-se que os alunos observassem a influência da tensão em relação 

a passagem dos elétrons de uma placa para outra, de forma que se aumentarmos a tensão da 
bateria para valores positivos poderemos observar os elétrons ejetados sendo acelerados em 
direção a placa oposta. E, para valores negativos de tensão poderemos observar os elétrons 
sendo retardados e a partir de um determinado limite (potencial de corte – V0), poderemos 
observar todos os elétrons ejetados retornando a placa de origem. 

Dentre as respostas, podemos observar que aproximadamente 86% grupos destacaram 
corretamente o comportamento dos elétrons ejetados em relação ao potencial da bateria. Pode 
ser observado também que nenhum dos grupos ressaltou o potencial de corte, porém, este não 
foi pedido no enunciado da questão.  

Das respostas consideradas como corretas destacamos a fornecida pelo grupo 14: 
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Grupo 14 – “Quando diminuímos a tensão, a velocidade dos 
elétrons diminui até o ponto de retornar à placa onde estavam (neste 
momento esta placa está mais positiva). Quando aumentamos a 
tensão os elétrons se deslocam mais rapidamente, pois estão sendo 
atraídos para o lado oposto, que agora está positivo.”   

Com essa resposta, podemos notar que o grupo identificou a influência do potencial 
elétrico no deslocamento dos elétrons de uma placa para outra. Esta observação, realizada por 
este e outros grupos, facilitará para que no próximo encontro os alunos possam compreender 
com mais facilidade o potencial de corte e a função trabalho. 

Outra resposta que apesar de não termos classificado como correta, iremos destacar 
aqui foi a dada pelo grupo 1: 

Grupo 1 – “Quando o valor é aumentado, os elétrons passam 
normalmente e quando o valor é diminuído os elétrons não têm 
força para chegar ao outro lado.” 

Nota-se com essa resposta que o grupo identificou que abaixo de um determinado valor 
de tensão (potencial de corte) os elétrons não conseguem atravessar para a outra placa, 
retornando a placa de origem. Porém, eles não identificam que os elétrons são acelerados para 
a placa frontal, sofrendo um acréscimo em sua energia cinética, quando estão submetidos a um 
potencial positivo. 
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Questão 4 – É possível identificar o comportamento corpuscular da luz no experimento? 
Justifique. 

GRUPO RESPOSTA 
ESPERADA 

APROXIMARAM-SE 
DA RESPOSTA 

NÃO DEMONSTRARAM 
COMPREENSÃO 

1 X   
2 X   
3 X   
4 X   
5 X   
6  X  
7 X   
8 X   
9 X   
10 X   
11 X   
12 X   
13 X   
14 X   

Tabela 7 - ocorrência de respostas nas 3 categorias destacadas para a questão 4 do Roteiro de Atividades 2. 
Nessa questão era esperado que os alunos relacionassem o comportamento corpuscular 

da luz com a frequência da luz emitida, vendo que a mesma irá influenciar na energia dos 
elétrons ejetados, enquanto a intensidade influencia apenas no número de elétrons ejetados.  

Nesta questão, 13 grupos (aproximadamente 93%) apresentaram respostas que foram 
classificadas como RESPOSTA ESPERADA. Das respostas encontradas iremos destacar aqui 
a do grupo 5. 

Grupo 5 – “Sim, pois os fótons são proporcionais à frequência, ou 
seja, quanto maior a frequência maior será o valor de sua energia. 
O elétron só vai receber a quantidade necessária de energia da luz 
para se desprender de um metal ao outro.” 
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Podemos notar que este grupo conseguiu definir bem o fóton como sendo uma partícula 
de energia. No final de sua resposta eles ainda salientam que o elétron só irá absorver o fóton 
que lhe permita ser liberado do metal. 
Questão 5 – Dentre os elementos sódio e magnésio, em qual deles podemos afirmar que os 
elétrons se encontram mais fortemente ligados? Justifique. 

GRUPO RESPOSTA 
ESPERADA 

APROXIMARAM-SE 
DA RESPOSTA 

NÃO DEMONSTRARAM 
COMPREENSÃO 

1 X   
2   X 
3 X   
4 X   
5 X   
6 X   
7 X   
8   X 
9 X   
10 X   
11 X   
12 X   
13 X   
14 X   

Tabela 8 - ocorrência de respostas nas 3 categorias destacadas para a questão 5 do Roteiro de Atividades 2. 
Dentre o sódio e o magnésio podemos observar que os elétrons se encontram mais 

fortemente ligados ao magnésio, pois para que o efeito fotoelétrico ocorra no magnésio é 
necessário que o mesmo esteja sujeito a frequências mais altas. Em outras palavra, os elétrons 
do magnésio necessitam de fótons mais energéticos para que possam se desprender. 

Dos quatorze grupos, foram observadas respostas coerentes com a resposta esperada em 
doze (aproximadamente 86%), dentre as justificativas notamos que os grupos associaram ao 
fato do magnésio necessitar de uma frequência maior para que ocorra o efeito fotoelétrico, como 
foi o encontrado na resposta do grupo 5: 
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Grupo 5 – “No magnésio os elétrons estão mais fortemente ligados, 
pois eles precisam de maior frequência, ou seja, um fóton com uma 
energia maior para poder se desprender e passar de um lado para 
outro.” 

Podemos notar que ficou bem claro para este grupo, assim como para a maioria, a 
relação entre a frequência da luz e a energia do fóton. 

No grupo 2, um dos dois grupos que não classificamos a resposta como correta, ocorreu 
um fato interessante que gostaríamos de destacar: 

Grupo 2 – “O elemento sódio tem os elétrons mais fortemente 
ligados e o magnésio precisa de mais energia para liberá-los.” 

Aqui, nos parece que houve uma ligeira confusão na interpretação do fenômeno, pois eles 
observaram que é necessária mais energia para desprender o elétron do magnésio, porém eles 
afirmam que o elétron no sódio está mais ligado. 
4.2.3 O encontro de encerramento 

Após análise das respostas fornecidas pelos alunos na atividade anterior, optamos, neste 
encontro, por abordar os conceitos relacionados ao efeito fotoelétrico e para tanto fizemos uso 
do mesmo simulador do Phet Simulations que foi utilizado no último encontro. Neste momento, 
abordamos o desenvolvimento conceitual que levou à elaboração do modelo corpuscular da luz 
e suas implicações. 

No decorrer desta apresentação, fizemos uso dos gráficos do próprio simulador para 
discutirmos as influências da frequência e da intensidade da luz incidente, como também da 
tensão entre as placas. Com isso, foi possível abordar de forma ilustrada a frequência de corte 
e a função trabalho. Como em momentos anteriores os alunos já haviam feito leituras a respeito 
do assunto, manipulado a simulação e discutido os fenômenos, estes fatos possibilitaram que 
os alunos chegassem a este ponto com uma interpretação a respeito do tema mais “madura”. De 
acordo com a Aprendizagem Significativa, seria possível dizer que as atividades anteriores 
proporcionaram novos subsunçores aos alunos para que eles tivessem melhores condições para 
interpretar o fenômeno. 
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No final deste último encontro, fizemos uma retrospectiva, de forma resumida dos 
modelos anteriores e estimulamos para que os alunos fizessem perguntas e debatessem. A 
respeito da participação dos alunos neste momento destacamos: 
Aluno A: “Será que a luz é realmente assim, do jeito que a gente estudou?” 
Professor: “Não sei, só sei que hoje nós compreendemos a luz dessa forma, talvez daqui a cem 
anos surjam novos problemas, nos quais este modelo dual da luz sofra novas adaptações ou 
até mesmo, se torne necessário o desenvolvimento de um novo modelo. ” 
Aluna B: “Cada teoria da luz estava relacionada com o que eles conheciam na época e com 
as crenças que eles tinham, então, eu acredito que quanto mais a gente conhecer mais 
problemas vão surgir e, professor, no futuro vai ser tudo diferente. ” 
Deste trecho da fala dos alunos, podemos concluir que eles chegaram ao final deste encontro 
com uma nova compreensão a respeito não somente da natureza da luz, como também a respeito 
da natureza da ciência. Nossa proposta está relacionada com o ensino do feito fotoelétrico, 
porém, o ensino do efeito fotoelétrico, sem uma abordagem da história da ciência talvez não 
possibilitasse reflexões desse tipo por parte dos alunos.  
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Capítulo 5 
Consolidação do produto 

Como citado na seção 3.1, o produto está dividido em três momentos, que foram 
aplicados em três encontros de cem minutos cada. 

O primeiro momento, que ocorreu no início do primeiro encontro, teve uma função 
dupla, sendo a primeira delas a de levantar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito da 
natureza da luz e, a segunda, teve a função de motivação/provocação para o estudo que viria a 
seguir. 

No que diz respeito ao levantamento dos conhecimentos prévios, conforme análise feita 
na seção 4.2, constatamos que os alunos apresentam diferentes modelos a respeito da natureza 
da luz. Nos grupos que aplicamos o nosso produto, predominou a natureza ondulatória e a 
associação da luz com energia. No que diz respeito a este resultado, acreditamos que isso está 
relacionado ao fato dos alunos já terem estudado fenômenos ondulatórios anteriormente. 
Quanto a associação da luz com energia, podemos destacar que este tema se encontra no nosso 
cotidiano, pois em diversos momentos nos deparamos com a mídia, ou até mesmo em projetos 
dentro da escola, que divulgam questões a respeito de energia solar e outros temas correlatos. 

É inegável que os nossos alunos já chegam com conhecimentos prévios a respeito de 
diversos temas que trabalhamos em sala de aula. De acordo com a teoria da aprendizagem 
significativa (seção 2.6), estes conhecimentos prévios são os subsunçores que irão servir de 
“âncora” para os novos conhecimentos. Cabe a nós professores identificá-los e desenvolvê-
los, de forma adequada, para que os conteúdos que estão por vir sejam assimilados de forma 
significativa. 

O outro objetivo para este momento era o de provocar e estimular os alunos no estudo 
da natureza da luz. Para atender esse objetivo, a atividade em grupo foi essencial, pois assim 
eles tiveram seus modelos confrontados com os de seus pares e isso, pelo que observamos, 
surtiu de forma positiva, pois eles se sentiram “instigados” a conhecer qual seria o modelo 
“correto”. Como apresentado na seção 2.6, para que a aprendizagem seja significativa o aluno 
deve estar pré-disposto a aprender, ou seja, nós iniciamos a aplicação do nosso produto tentando 
alcançar este objetivo. 
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O segundo momento do nosso produto teve início ainda no primeiro encontro. Aqui nós 
realizamos uma apresentação histórica a respeito da natureza da luz. Nesta apresentação, que 
foi breve, abordamos alguns modelos que foram adotados em diferentes períodos da história da 
ciência. No decorrer desta apresentação, provocamos os alunos para que eles tentassem 
localizar similaridades, caso existissem, entre os seus modelos e os apresentados nessa etapa. 
No final deste encontro, foi fornecido para os alunos um texto, a respeito do efeito fotoelétrico, 
o qual eles deveriam fazer a leitura individualmente em casa e responder a cinco questões 
(exercícios) para a aula seguinte. 

Como objetivos traçados para o segundo momento tínhamos: 
 Conhecer diferentes modelos para a natureza da luz e relacioná-los a sua época; 
 Compreender que o conhecimento científico é uma construção humana e, 

portanto, está sujeita as interações sociais, culturais e políticas de cada época. 
Associado a este objetivo, o aluno deve compreender também que a ciência não 
é fruto da “genialidade” de homens isolados. 

No decorrer do segundo momento, os alunos foram apresentados aos modelos da 
natureza da luz ao longo da história até o século XIX, com as ondas eletromagnéticas. 
Acreditamos que ao apresentar estes modelos, novos conhecimentos foram criados e estes 
interagiram com seus conhecimentos prévios (subsunçores). Conforme apresentado na seção 
2.6, quando a aprendizagem é significativa os novos conhecimentos adquiridos ao interagirem 
com os conhecimentos prévios, geram novos subsunçores e os conhecimentos antigos são 
fortalecidos. Na verdade, este foi um dos motivos pelo qual não iniciamos o nosso produto 
diretamente com o efeito fotoelétrico, pois assim o aluno teve a oportunidade de adquirir novos 
subsunçores que o auxiliaram a aprender de forma significativa o efeito fotoelétrico. No início 
do terceiro momento, que iremos descrever a seguir, a atividade proposta irá provocar estes 
novos conhecimentos que o aluno foi apresentado no decorrer do segundo momento.  

O terceiro momento foi dividido em duas partes, sendo que na primeira, os alunos em 
grupo, manipularam a simulação do “Efeito Fotoelétrico” do Phet Simulations, seguindo um 
roteiro que lhes foi fornecido, assim como descrito capítulo 4. Esta atividade foi importante, 
pois novamente os alunos tiveram a oportunidade de confrontar seus conhecimentos com os 
pares, gerando novas discussões no decorrer da atividade. Na seção 4.2, analisamos as respostas 
fornecidas pelos alunos ao roteiro da simulação “Efeito Fotoelétrico” e constatamos que a 
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maioria dos grupos, após as discussões, forneceram respostas para os itens que tabulamos como 
RESPOSTA ESPERADA, ou seja, a maioria dos alunos demonstrou compreensão dos fatores 
que influenciam no efeito fotoelétrico. Para o encerramento do nosso produto ainda faltava 
discutir com os alunos a questão da quantização da energia, a dualidade da luz, e outros detalhes 
do efeito fotoelétrico. Estes tópicos ficaram para o encerramento do terceiro momento que foi 
aplicado no último encontro. 

Para o encerramento, e já de posse dos resultados dos roteiros de atividade aplicados, 
fizemos uso da mesma simulação que os alunos haviam manipulado na semana anterior. 
Conforme apresentado na seção 4.2, discutimos as respostas de cada questão do Roteiro de 
atividade 3 e dos demais assuntos que ainda não haviam sido tratados. Este encontro teve efeito 
além do esperado, pois foi marcado pela grande participação dos alunos no decorrer da aula, 
mesmo em uma situação como esta que tinha um caráter um pouco mais expositivo, os alunos 
se colocaram como protagonistas assim como nos encontros anteriores. 

Como descrito anteriormente, o nosso produto conciliou a História da Ciência com o 
uso de tecnologias em sala de aula, fundamentamos a nossa proposta na aprendizagem 
significativa ou também conhecida como teoria de Ausubel. Mostramos, portanto, que é 
possível conciliar dentro do ensino de física essas duas ferramentas distintas e que essa união 
conquistou o interesse dos alunos surtindo efeito positivo na aprendizagem dos mesmos. Estes 
resultados confirmam que a sequência didática apresentada se mostrou eficiente e acreditamos 
que o produto esteja apto à aplicação.  
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 Figura 9 - Diagrama em V da aplicação do produto. 
A Figura 9 apresenta um diagrama em V como síntese do produto e sua sequência de 

aplicação. As Questões foco referem-se as questões que nortearam o nosso produto. O lado 
esquerdo do “V” corresponde as atividades e procedimentos que serão executados no decorrer 
da aplicação do produto. Para cada procedimento estão relacionados os seus objetivos 
metodológicos, representados do lado direito do “V”. Na sua base encontram-se os objetivos a 
serem alcançados no final da aplicação do produto.  
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Capítulo 6 
Considerações finais  
 Nesta dissertação mostramos a construção de um produto que traz uma sequência 
didática para o ensino do efeito fotoelétrico no ensino médio. Seguimos a orientação do 
Currículo Mínimo de Física da rede de ensino estadual do Rio de Janeiro, aplicando a sequência 
no 3o ano do ensino médio. Nosso produto dialoga com diferentes mídias, comumente 
encontradas nas escolas públicas, tais como impressão de texto em papel, projetor multimídia, 
computador. Estas mídias são utilizadas em associação com um aplicativo de simulação do 
efeito fotoelétrico do Phet Simulations. A proposta ainda fez uso de abordagens de História da 
Ciência. 
 No capítulo 2, foram apresentados alguns benefícios relacionados ao ensino de 
conteúdos de FMC no ensino médio e de uma abordagem no ensino de ciências em HFC, para 
a formação de um cidadão contemporâneo. Neste mesmo capítulo, também foi discutido a 
respeito da importância de novas mídias e o espaço que o uso de simulações no ensino de física 
vem ganhando nos últimos anos. Isto se deve, em parte, pela facilidade de dispor de elementos 
computacionais, seja pela dificuldade de em dispor de laboratórios que permitam a manipulação 
de parâmetros dos fenômenos físicos estudados. Também apresentamos uma breve discussão 
sobre aprendizagem significativa, suporte teórico para o desenvolvimento do produto. 
 No capítulo 3, apresentamos a construção da sequência didática de nosso produto 
usando diferente mídias. Vale ressaltar que as mídias escolhidas para suportar a sequência 
didática são muito comuns nas escolas: papel e computador. A sequência mescla atividades 
guiadas, leitura de texto especialmente produzido para este produto, simulação computacional 
e projeção em projetor multimídia. Também apresentamos a metodologia utilizada para a 
análise e avaliação da aplicação do produto, para isto, escolhemos utilizar a análise do conteúdo.  
 A análise das repostas, fornecidas pelos alunos, aos roteiros de atividades é apresentada 
no Capítulo 4. Podemos constatar que o envolvimento dos alunos, no decorrer do curso, 
apresentou um aumento significativo, bem como o desempenho nas respostas mostram que nas 
aplicações feitas o produto mostrou ser eficiente. 
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 Por fim, no Capítulo 5, fazemos uma avaliação geral de todo processo, bem como 
apresentamos um diagrama para execução da sequência didática e a consequente utilização do 
produto. 
 Acreditamos que o nosso produto pode ser mais uma ferramenta disponível, para 
professores de física em todo país, como estratégia para o ensino do efeito fotoelétrico e da 
natureza da luz no ensino médio. 
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Apêndice A 
Produto Educacional - Sequência didática multimídia 
para o ensino do efeito fotoelétrico 
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Roteiro de Atividades 1 
Alunos: __________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
  
Instruções: 
Formando um grupo de até 4 alunos, discutam as questões a seguir e elaborem as 
respostas para as mesmas. 
1) O que é necessário para enxergar? 
 
 
 
 
 

2) O que acontece nos olhos que nos permite ver? 
 
 
 
 

3) O que é a luz?  
 
 
 
 
 

4) Que relação ela tem com os olhos? 
  
 
 
 
 

5) Para quê estudar a luz? 
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Material para Projeção 
 

Disponibilizado em arquivo independente 

 Figura 10 - Tela inicial. 
 

 Figura 11 - A luz nas escolas gregas 
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Figura 12 - A luz para os Atomistas 

 

 
Figura 13 - A luz para Empedocles 
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 Figura 14 - A luz para Aristóteles 
 
 

 Figura 15 - Primeiro tema para discussão 
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 Figura 16 - A luz no séc. XVII 
 
 

 Figura 17 - A luz para Isaac Newton 
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 Figura 18 - A luz para Isaac Newton II 
 
 

 Figura 19 - A luz como partícula 
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 Figura 20- A luz para Huygens 
 
 

 Figura 21 - Newton x Huygens 
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 Figura 22 - Segundo tema para discussão 
 

 Figura 23 - A luz no séc XIX 
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 Figura 24 – A luz para Thomas Young 
 
 

 Figura 25 - Maxwell e as ondas eletromagnéticas 
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 Figura 26 - Referências Bibliográficas 
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Roteiro de Atividades 2 
 
 

Caro aluno, 
 
Leia o texto abaixo e faça as atividades propostas. 
 

 
 

O EFEITO FOTOELÉTRICO 
Prof. Ricardo Monteiro 

GRANDEZAS DISCRETAS E GRANDEZAS CONTÍNUAS 
Vamos imaginar uma torneira aberta, na qual escorre água de forma ininterrupta. 
Analisando essa situação de forma macroscópica, poderíamos armazenar a 
quantidade que nos for conveniente de água oriunda dessa torneira, senso assim, se 
nos fosse interessante coletar uma gota de água, cuja massa fosse 1g, seria possível, 
assim como, também poderíamos retirar uma quantidade equivalente a massa de 
10kg, ou qualquer outro valor de massa que nos interessasse. Sendo assim, quando 
analisamos essa situação de forma macroscópica, podemos afirmar que a referida 
massa de água é uma grandeza contínua, ou seja, ela pode assumir qualquer valor 
real maior do que zero.  
Contudo, sabemos que a menor porção possível de uma substância pura, seria uma 
única molécula dessa substância. Analisando então a situação descrita anteriormente 
de forma microscópica, podemos afirmar que a menor massa de água que 
conseguiríamos obter, seria a massa de uma molécula de água (H2O), portanto, 
qualquer massa de água superior a essa, seria um múltiplo inteiro da massa de uma 
molécula de água. Dessa forma quando analisamos de forma microscópica, podemos 
então afirmar que a grandeza massa de água é uma grandeza discreta, em outras 
palavras, uma grandeza discreta se caracteriza pelo fato de não poder assumir 
qualquer valor, dessa forma ele assumirá valores múltiplos de um valor fundamental, 
para o nosso exemplo um valor que seja múltiplo da massa de uma molécula de água. 
De forma simplificada podemos considerar que o estudo da Física está relacionado 
ao estudo da matéria e da energia. No final do século XIX, já se tinha conhecimento 
de que a matéria se apresenta de forma quantizada na natureza e também, 
acreditava-se que a energia se apresentava de forma contínua. 
A LUZ NO SÉC XIX 
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Em 1801, o físico e médico inglês Thomas Young tem um papel decisivo na 
consagração da luz como onda ao demonstrar o comportamento ondulatório da luz 
com o seu experimento de dupla fenda. Nesse experimento foi possível demonstrar 
que a luz ao incidir em um anteparo com furos muito pequenos, produzidos por pontas 
de alfinetes, após atravessa-los se “recombina” produzindo padrões de interferência 
(manchas claras e escuras) em um outro anteparo mais adiante. 

 Figura 276 - Ilustração do padrão de interferência no experimento de dupla fenda. 
Nessa época já se tinha conhecimento de que o fenômeno de interferência era 
característico de processos ondulatórios, dessa forma, o experimento realizado por 
Thomas Young foi fundamental para a caracterização da luz como onda. Dentro deste 
mesmo século o físico e matemático James Clerk Maxwell realizando estudos de 
fenômenos elétricos e magnéticos define a luz como sendo uma onda 
eletromagnética. Hoje sabemos que as ondas eletromagnéticas são as únicas que 
podem se propagar pelo vácuo. 

 Figura 28 - Representação do espectro eletromagnético 
Acima temos representado o espectro eletromagnético, podemos notar que não 
apenas a luz visível, mas também outras manifestações ondulatórias são 
caracterizadas como ondas eletromagnéticas. Em ordem crescente de frequência 
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temos: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e 
raios gama.  
Com essas e outras descobertas chegamos ao final do século XIX com um consenso, 
entre a comunidade cientifica da época, de que a luz seria uma manifestação 
ondulatória. 
O EFEITO FOTOELÉTRICO 
O efeito fotoelétrico foi identificado pela primeira vez por Heinrich Rudolf Hertz por 
volta de 1887 ao realizar experimentos que buscavam gerar e detectar ondas 
eletromagnéticas em laboratório. No decorrer de seus experimentos ele pode observar 
que determinadas frequências de ondas eletromagnéticas quando incidiam sobre 
alguns materiais possibilitavam a emissão de faíscas.  
Os experimentos de Hertz, que visavam uma comprovação experimental das ondas 
eletromagnéticas descritas por Maxwell, possibilitaram uma nova era de inovações 
tecnológicas, ou seja, seus experimentos possibilitaram o desenvolvimento de 
instrumentos capazes de transmitir e detectar informações por meio de ondas 
eletromagnéticas. O que não se esperava, era que os mesmos experimentos que 
confirmavam a caracterização da luz como um fenômeno ondulatório, fosse mais 
adiante gerar questões, relacionadas a natureza da luz, que a Física até então não 
conseguiria responder. 
Mas afinal de contas, o que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico consiste na 
emissão de elétrons por determinados materiais quando estes são expostos a ondas 
eletromagnéticas. 

 Figura 29 - Ilustração de aparato instrumental para produzir o efeito fotoelétrico 
(Figura adaptada de Simulações Interativas Phet – Universidade do Colorado) 

Na figura acima, que ilustra de forma esquemática o efeito fotoelétrico, temos uma 
placa metálica A sendo exposta a uma fonte luminosa e em função disso emitindo 
elétrons e que são coletados na placa B. O amperímetro i indica a corrente elétrica 
resultante do fenômeno. A princípio, o efeito fotoelétrico poderia ser explicado pela 
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Física Clássica (Física que se tinha conhecimento até o início do séc. XX) da seguinte 
forma: a luz como uma onda eletromagnética transmite energia para os elétrons que 
estão ligados aos átomos do metal, com essa energia eles se desprendem e são 
ejetados da placa A para a placa B. 
Mas o que foi observado no fenômeno que a Física Clássica não conseguia explicar?  

Abaixo de determinada frequência os elétrons não são mais ejetados; 
A intensidade da luz irá influenciar apenas no número de elétrons ejetados, e não 

em suas energias cinéticas (a energia cinética está relacionada com a 
velocidade dos elétrons); 

Ao iniciar a exposição a luz, acima da frequência que possibilita a emissão dos 
elétrons, estes passam a ser ejetados de imediato, portanto, eles não precisam 
de um intervalo de tempo para absorver energia suficiente para se soltarem da 
placa. 

Antes de prosseguir na leitura, faça uma pesquisa, que deve ser entregue na 
próxima aula, que ilustre os motivos pelos quais os três itens acima não podem 
ser esclarecidos pela Física Clássica.  
Se a energia fosse uma grandeza contínua, como acreditava-se até então, os elétrons 
deveriam ser ejetados mesmo em frequências de luz mais baixas, necessitando 
apenas de um intervalo de tempo suficiente para que eles pudessem absorver a 
quantidade de energia necessária para se soltarem, mas de acordo com os dados 
experimentais isso não acontecia.  
 
 
A EXPLICAÇÃO DE ALBERT EINSTEIN PARA O FENÔMENO 
O que pode ser observado no efeito fotoelétrico, é que quando aumentamos a 
intensidade das ondas eletromagnéticas incidentes no material, não observamos o 
aumento da energia cinética (velocidade) dos elétrons ejetados, o que era 
surpreendente para a época. Por outro lado, pode ser observado que ao aumentarmos 
a frequência da onda eletromagnética incidente, ocorre um consequente aumento da 
energia cinética dos elétrons ejetados. Essa questão que intrigou os físicos do final do 
século XIX e início do século XX foi solucionada por Einstein, acarretando em uma 
mudança brusca no que se entendia por natureza não somente da luz, como de todo 
espectro eletromagnético.  
Até então a energia transmitida pela luz era interpretada de forma contínua, ou seja, 
no efeito fotoelétrico os elétrons poderiam absorver qualquer quantidade de energia 
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que lhes fosse conveniente. Para explicar o efeito, Einstein propôs que a energia 
proveniente da luz deve ser quantizada, ou seja, transmitida em “pacotes” com valores 
definidos (fótons) que seriam proporcionais a frequência da luz, ou seja quanto maior 
a frequência maior será o valor dos quanta de energia. Dessa forma o elétron só irá 
absorver um fóton de energia que lhe for suficiente para que ele se desprenda do 
material. 
Questões para serem pesquisadas, respondidas e entregues na próxima aula. 
1) O que é o efeito fotoelétrico? 
2) O que é um fóton? 
3) De que forma a quantização de energia resolve os problemas observados no 
efeito fotoelétrico? 
4) Qual a relação da frequência com o fóton? 
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Roteiro de Atividade 3  
 
Alunos: _________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
Instruções: 
Devem ser formados grupos de até no máximo 5 alunos. Com o auxílio da simulação 
vocês devem discutir entre o grupo e chegar a um consenso para a melhor resposta 
para cada questão a seguir. 
1) Para um dado elemento, o que ocorre quando alteramos o comprimento de onda 
da luz? 
 
 
 
 
 
 
 

2) Escolha um comprimento de onda, no qual tenhamos elétrons passando de uma 
placa para outra, e em seguida escolha diferentes valores de intensidade de luz. O 
que podemos observar? 
 
 
 
 
 
 
 

3) Selecione diferentes valores de tensão para um mesmo comprimento de onda, no 
qual os elétrons estejam sendo ejetados de uma placa para outra, e procure explicar 
o que ocorre. 
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4) É possível identificar o comportamento corpuscular da luz no experimento? 
Justifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) Dentre os elementos sódio e magnésio, em qual deles podemos afirmar que os 
elétrons se encontram mais fortemente ligados? Justifique. 
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Apêndice B 
Produto Educacional - MANUAL DE APLICAÇÃO 
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Colega Professor, 
 

Este manual contém informações sobre o produto educacional “Sequência didática 
multimídia para o ensino do efeito fotoelétrico”, desenvolvido no Curso de Mestrado Nacional 
Profissional em Ensino de Física, no Polo 15 – Instituto de Ciências Exatas da Universidade 
Federal Fluminense. 
O Manual está dividido em três partes: 
1 )   Tutorial PHET – Efeito fotoelétrico 
2 )  Planejamento de aplicação 
3 )  Aplicação do material  
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1 )  Tutorial PHET  - Efeito fotoelétrico 
 Vamos ilustrando algumas das possibilidades que a simulação Efeito Fotoelétrico do 
Phet Simulations oferece. Esta simulação está disponível em 
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric e pode ser baixada em seu 
computador ou pode ser utilizada online. Para que3 as simulações do Phet Simulations rodem 
em um computador é necessário que se tenha instalado o Java, normalmente alguns jogos de 
computador solicitam a instalação deste programa. O programa Java pode ser baixado em 
https://www.java.com/pt_BR/, nesta mesma página podem ser encontradas mais informações a 
respeito do Java e suas aplicações. 
O que é a simulação do Efeito Fotoelétrico do Phet Simulations? 
O Phet Simulations é uma plataforma desenvolvida pela Universidade do Colorado que oferece 
diversas simulações relacionadas ao ensino de física, biologia, química e matemática. No nosso 
caso iremos explorar a simulação do Efeito Fotoelétrico, esta simulação nos permite interagir 
com este fenômeno. Como em um grande número de escolas de ensino médio não é possível 
reproduzir o efeito fotoelétrico em laboratório, de forma que possamos interagir com o 
fenômeno, esta se torna uma boa solução para que possamos apresentar o efeito fotoelétrico de 
forma dinâmica em sala de aula. 
O que esta simulação nos permite? 
A seguir está ilustrada a tela que encontramos ao abrir a simulação. 

 
Figura 30 - Tela inicial simulação Efeito Fotoelétrico 
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Aqui será possível escolher a intensidade da luz, o comprimento de onda, a tensão elétrica entre 
as placas e o material da placa que irá sofrer o efeito fotoelétrico. Também é possível ilustrar o 
efeito simultaneamente com os seguintes gráficos: corrente x tensão da bateria, corrente x 
intensidade da luz e energia do elétron x frequência da luz. 
1 – Alterando a intensidade da luz 
Neste menu podemos variar a intensidade da luz de 0% até 100%. 

 
Figura 31 – Menu de alteração da intensidade da luz 

O controle de intensidade da luz encontra-se na parte superior da simulação, indicado aqui na 
figura pela seta vermelha. A escolha da intensidade da luz pode ser feita de duas formas a 
primeira delas seria deslizando o “botão” que se encontra abaixo da palavra intensidade e a 
outra forma seria clicando sobre o valor do percentual de intensidade que se encontra do lado 
direito e selecionando este valor pelo teclado numérico do computador. 
2 – Selecionando o comprimento de onda desejado 
Nesta simulação não é possível escolher diretamente a frequência desejada, mas é possível 
selecionar o comprimento de onda. Como o comprimento de onda é inversamente proporcional 
a frequência, indiretamente podemos selecionar a frequência a partir do comprimento de onda. 
Aqui nos é permitido escolher valores de comprimento de onda que vão desde 850nm 
(infravermelho) até 100 nm (ultravioleta). 
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Figura 32 - Menu de alteração do comprimento de onda 

A seleção do comprimento de onda pode ser feita no menu que se encontra abaixo do seletor 
de intensidade, na figura indicamos pela seta vermelha. Assim como no controle de intensidade, 
o comprimento de onda pode ser escolhido deslizando o “botão” ou selecionando o valor 
numérico de comprimento de onda. 
Um fato que deve ser destacado para os alunos quando estamos alterando o comprimento onda 
é que quando selecionamos um valor que está compreendido na faixa do infravermelho ou do 
ultravioleta, o programa apresenta a “luz” emitida pela luminária na cor cinza, o que pode levar 
a um falso entendimento, visto que estas faixas não são capitadas pelo olho humano logo não 
apresentam cores. 
3 – A seleção de um valor para a tensão da bateria 
Na parte inferior da tela encontramos a ilustração de uma pilha ligada ao circuito, nela podemos 
escolher a tensão que será aplicada as placas, inicialmente ela se apresenta em 0V. 
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Figura 33 - Menu de alteração da tensão da fonte. 

Assim como na seleção da intensidade e do comprimento de onda, o valor da tensão também 
pode ser escolhido deslizando o botão ou fazendo a escolha pelo teclado numérico. Destacamos 
aqui que caso seja utilizado o teclado numérico neste menu, não deve ser utilizada a virgula em 
valores decimais e sim o ponto, caso seja feito uso da virgula o programa apresentara uma caixa 
de erro. 
4 – A escolha do material que sofrerá o efeito fotoelétrico 
O programa apresenta como opções seis materiais diferentes sendo eles: sódio, zinco, cobre, 
platina, cálcio e magnésio. 

 
Figura 34 - Menu de alteração do material 
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A escolha do material pode ser feita no canto direito superior da tela, na caixa que se encontra 
abaixo do logotipo do Phet. Inicialmente o material que já vem predeterminado é o sódio, para 
a escolha de outro material basta clicar sobre a caixa e fazer a seleção. 
5 – Gráficos Corrente x Tensão da Bateria, Corrente x Intensidade da Luz e Energia do Elétron 
x Frequência da Luz 
 Para fazer uso dos gráficos basta fazer a seleção nas opções que se encontram na parte 
direita da tela. A seleção pode ser feita de acordo com o interesse do usuário, podendo ser 
apenas um ou mais de um ao mesmo tempo. 
A figura a seguir apresenta os gráficos da Corrente x Intensidade da Luz e Energia do Elétron 
x Frequência da Luz. 

 
Figura 35 - Plotagem de gráficos do efeito fotoelétrico 

Note que o gráfico da Energia do Elétron x Frequência da Luz pode ser uma boa ferramenta 
para se discutir a frequência de corte em sala de aula. 
Neste tutorial destacamos algumas das ferramentas que estão disponíveis nesta simulação, 
ainda existem outras que não destacamos e que valem apena ser observadas. 
 
 
 



91 

2 – Planejamento de aplicação 
As mídias empregadas no produto desenvolvido foram escolhidas dentre as mais comuns e 
frequentemente encontradas nas escolas. O secular texto em papel, que pode ser conseguido na 
quase totalidade das escolas, foi utilizado para os questionários, roteiros e texto instrucional. 
Porém, como disponibilizamos os arquivos em PDF deste material, ele pode ser aplicado em 
plataformas computacionais e até mesmo adaptado à questionários eletrônicos.  Nosso 
planejamento, contudo, foi baseado tendo em mente uma unidade escolar de poucos recursos. 
Quanto à parte computacional, mesmo com vários investimentos na aquisição de computadores 
para as escolas brasileiras, a grande maioria delas não conta com um laboratório de informática 
ou quando tem estão desativados por falta de pessoal de manutenção ou mesmo pelo fato das 
máquinas estarem obsoletas. Dessa forma, as atividades presenciais foram desenvolvidas para 
serem executadas em sala de aula, inclusive as atividades que envolvem a simulação 
computacional, como o uso de um projetor multimídia. O computador para projeção e próprio 
projetor, em geral, há na escola, mesmo em uma sala de projeção.  

 Quanto a execução da sequência, como descrito na Secção 3.1, nossa proposta está 
dividida em três momentos. As atividades dos três momentos estão divididas em três encontros. 
Cada encontro ocorrer em duas aulas de cinquenta minutos. No caso em que as aulas de física 
não têm tempos seguidos, as atividades podem ser executadas em cinco ou seis encontros.  

 Para o primeiro momento, que consiste na aplicação do questionário de concepções 
prévias, destinamos os primeiros 20 a 30 minutos do encontro inicial. Neste intervalo de tempo 
está compreendido a separação dos grupos (de até no máximo 5 alunos), uma breve discussão 
entre os grupos e o preenchimento das respostas dos cinco itens. Neste momento é importante 
ressaltar aos alunos que não existem respostas erradas para este questionário e que eles devem 
chegar a uma resposta comum a todo o grupo, ou seja, havendo opiniões diferentes eles devem 
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tentar convencer seus colegas e negociarem uma resposta do grupo. Apesar desta fase do 
trabalho ser muito curta, ela é de extrema importância, pois a partir dela que teremos os modelos 
que os alunos trazem consigo para o fenômeno, antes sequer de tê-lo estudado formalmente. 
Quando todos terminarem, recolhemos os questionários. 

 O segundo momento compreende a apresentação da evolução histórica dos modelos 
relacionados a luz. Para esta etapa do nosso trabalho, utilizaremos a apresentação em slides que 
será realizada em sala de aula com o auxílio do computador e um projetor multimídia e o texto 
instrucional sobre o efeito fotoelétrico.  A apresentação dos slides ocorre no primeiro encontro, 
após o término do questionário do primeiro momento. Esta apresentação deve ser realizada 
integralmente no primeiro encontro.  

 Ao final do primeiro encontro, entrega-se aos alunos o texto instrucional que trata do 
efeito fotoelétrico. Este material para leitura que os alunos levam para casa será o primeiro 
contato que eles terão com o efeito fotoelétrico no decorrer de nossa sequencia didática. É 
importante salientar que eles devem fazer a leitura e respondê-lo para a aula seguinte (o segundo 
encontro). Assim, o segundo momento da sequência didática prolonga-se do primeiro até o 
início do segundo encontro, buscando fazer o aluno refletir sobre o tema sozinho. 

 O terceiro momento consiste no uso e exploração da simulação do “Efeito Fotoelétrico” 
do Phet Simulations, e ocorre no segundo e terceiro encontros. No segundo encontro os alunos 
irão manipular a simulação sendo orientados pelo roteiro de atividades. As perguntas e 
orientações do roteiro levam o aluno a observar questões como a influência da intensidade e 
frequência da luz no efeito fotoelétrico. 

 Dentro de uma situação ideal, seria interessante que para esta atividade os alunos 
tivessem acesso a um laboratório de informática de forma que cada grupo tivesse a disposição 
pelo menos um computador para manipular a simulação. Porém, nosso objetivo foi preparar um 
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produto que pudesse ser utilizado mesmo não havendo um laboratório de informática à 
disposição. A solução encontrada para suprir a ausência de laboratório de informática, e que 
nos pareceu conveniente, foi projetar a simulação dentro da própria sala de aula. Neste caso, a 
simulação fica à disposição dos grupos que se revezam na execução do roteiro. Por conta disto, 
todo o segundo encontro é utilizado para a execução das atividades pelos grupos e respostas 
aos roteiros de atividade da simulação. Ao final do segundo encontro, recolhemos os roteiros 
de atividade para observarmos as respostas e avaliarmos o grau de compreensão dos grupos 
sobre o tema. 

 De posse dos roteiros preenchidos, a leitura das respostas dará ao professor uma ideia 
de como os alunos responderam às atividades, e uma boa medida do quanto compreenderam as 
principais questões ligadas ao efeito fotoelétrico. Esta leitura pode ser utilizada como 
referencial para o encontro seguinte, indicando que pontos precisam de maior atenção. No 
terceiro encontro, que será o último de nossa sequência, o professor deve discutir com os alunos 
o efeito fotoelétrico a partir do roteiro do encontro anterior, que os alunos responderam. Durante 
a discussão o professor pode fazer uso novamente da simulação projetada em sala de aula, de 
maneira a explorar o que os grupos executaram no encontro anterior, detendo-se nos pontos 
mais críticos observados. A fim de reforçar a ideia de sistematização da aprendizagem, 
recomendamos utilizar um recurso interessante presente nessa simulação: gráficos. Conforme 
detalhado no manual de aplicação, pode-se mostrar à medida que a simulação é executada a 
construção dos gráficos de (i) Corrente x Tensão da Bateria, (ii) Corrente x Intensidades da Luz 
e, (iii) Energia do Elétron x Frequência da luz. Explorando estes recursos, no decorrer deste 
último encontro, devem ser discutidos com os alunos o comportamento dual da luz, o conceito 
de frequência de corte e a definição da função trabalho. 
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3) Aplicação do Material 
 
 Aqui se encontram os roteiros do produto, apresentados com comentários e dicas de 
utilização. 
 
3.1) QUESTIONÁRIO DE CONCEPÇÕES PRÉVIAS - ROTEIRO DO PROFESSOR 
 Este roteiro foi elaborado para que os alunos possam discutir e responder em grupo, 
nosso intuito aqui é o de buscar pré concepções dos alunos a respeito do tema Luz. Salientamos 
que neste momento não há resposta errada para os itens seguintes e isso deve ficar claro para 
os alunos. O importante aqui é que eles exponham suas concepções e conclusões para cada 
questão. Acreditamos que este roteiro também servira como um provocador para que os alunos 
possam refletir um pouco a respeito de fenômenos que estão tão presentes em seu cotidiano. 
1) O que é necessário para enxergar? 
2) O que acontece nos olhos que nos permite ver? 
3) O que é a luz?  
4) Que relação ela tem com os olhos?  
5) Para quê estudar a luz? 
Nos itens 1, 2 e 4 esperamos extrair dos alunos até que ponto eles associam o ato de enxergar 
com a luz. 
No item 3 nosso intuito é o de conhecer qual modelo os alunos trazem com eles para a luz. Será 
que esse modelo se aproxima de algum modelo científico? 
O item 5 tem caráter estritamente provocador. Será que os alunos conseguirão associar o estudo 
da luz a inovações tecnológicas? Ou levantarão algum outro benefício para o estudo da luz? 
Será que a resposta que os alunos trarão para este item pode de alguma forma ser trazida para 
dentro do nosso curso de forma a motivar os alunos? 
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3.2) MATERIAL PARA PROJEÇÃO 
 O material para projeção está no arquivo “MATERIAL_PARA_PROJECAO”, 
disponibilizado juntamente com o produto. Para esta atividade, que mostra uma evolução dos 
conceitos da luz, recomenda-se não só apresentar o material pura e simplesmente, mas, em 
cada tema, argumentar com os alunos os pontos em que foram necessários novos modelos, 
explicitando conflitos e a necessidade de um novo conceito. 
 
3.3) TEXTO SOBRE EFEITO FOTORLÉTRICO 
 O texto sobre o efeito fotoelétrico é um material instrucional que aborda o assunto de 
forma a fazer com que os alunos leiam a respeito antes da simulação. Basta entregar aos 
alunos ao final do primeiro encontro. 
3.4) SIMULAÇÃO PHET - ROTEIRO DO PROFESSOR 
 O Roteiro de atividades 3, que será comentado a seguir, foi elaborado de forma que os 
alunos devem respondê-lo em grupo fazendo uso do software de simulação computacional do 
Efeito Fotoelétrico do Phet Simulations. Acreditamos que a resolução deste em grupo, poderá 
proporcionar debate e reflexão entre os alunos a respeito do tema. 
 A seguir apresentamos um modelo de possíveis caminhos que os alunos podem adotar 
e respostas esperadas das questões propostas. Sem fornecer as respostas finais, procure 
estimula-los para que eles possam através de discussões com seus pares chegar ao melhor 
caminho possível para a resolução dessas questões e de outras que o senhor venha a propor no 
decorrer do trabalho. 
1) Para um dado elemento, mantendo o mesmo valor de intensidade da luz, o que ocorre 
quando alteramos o comprimento de onda da luz? 
No menu que se encontra do lado direito da tela, podemos escolher entre 6 elementos (sódio, 
zinco, cobre platina cálcio e magnésio) para que a luz possa ser incidida sobre um deles e 
assim possamos observar o comportamento do efeito fotoelétrico sobre este elemento. Para 
esta questão os alunos poderão optar por qualquer elemento que ele desejar. Sugerimos que o 
aluno seja estimulado a observar o comportamento de mais de um elemento da tabela. 
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Figura 36 - Instrução para questão 1 

A intensidade da luz e o comprimento de onda podem ser controlados pelo menu que se 
encontra na parte superior. Recomendamos que o aluno mantenha a intensidade fixa em um 
valor superior a 80%. 
Algumas observações que podem ser feitas pelos alunos: 

Acima de determinado comprimento de onda não observamos elétrons sendo ejetados de 
uma placa para outra; 

Quando os elétrons começam a ser ejetados, ao diminuirmos o comprimento de onda, 
observamos que a velocidade dos elétrons aumenta; 

Não há um comprimento de onda mínimo para que os elétrons deixem de ser ejetados. 
2) Escolha um comprimento de onda, no qual tenhamos elétrons passando de uma placa 
para a outra, e em seguida escolha diferentes valores de intensidade de luz. O que podemos 
observar? 
Alterando a intensidade da luz podemos notar que a velocidade dos elétrons ejetados não é 
alterada, o que já era de se esperar pelo modelo teórico, pois a energia do elétron está 
relacionada com a energia do fóton absorvido, que neste caso só dependerá da frequência. Por 
outro lado, podemos observar que variando a intensidade da luz passamos a observar uma 
variação do número de elétrons ejetados, ou seja, para uma intensidade maior temos um 
número maior de elétrons ejetados, o que também está de acordo com o modelo teórico, pois 
aumentando a intensidade aumentamos o número de fótons emitidos pela lâmpada. 
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3) Selecione diferentes valores de tensão para um mesmo comprimento de onda, no qual 
os elétrons estejam sendo ejetados de uma placa para outra, e procure explicar o que 
ocorre? 
O controle de tensão encontra-se na parte inferior da tela (conforme indicado na figura a 
seguir). Este controle encontra-se inicialmente regulado em 0V, podendo ser regulado de -8V 
(lado esquerdo) +8V (lado direito). 

 
Figura 37 - Instrução para questão 3 

Ao manter a tensão em 0V, notamos que os elétrons mantem a mesma velocidade, ou seja a 
mesma energia cinética do instante que ele foi liberado até chegar a outra placa.  
Ao aumentarmos a tensão, podemos notar que os elétrons aumentam sua energia cinética, 
devido a atração eletrostática. 
Ao adotarmos valores negativos para tensão, podemos observar que os elétrons têm sua 
energia cinética reduzida. Podemos notar também, que haverá um limite no qual os elétrons 
não mais alcançarão a outra placa, retornando todos à placa de origem, este limite é 
denominado potencial de corte (V0). 
4) Para um dado valor de comprimento de onda, tente identificar o potencial de corte 
(valor limite de tensão para que os elétrons consigam atravessar de uma placa para outra). 
Mantendo fixo o valor do comprimento de onda, os alunos devem ser instruídos a alterar os 
valores de tensão até que eles cheguem ao limite no qual os elétrons se aproximam ao máximo 
da outra placa e retornem, neste caso a indicação de corrente deve ser nula. 
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Dica: neste caso fica mais fácil digitar os valores de tensão no quadro indicador. Chame a 
tensão dos alunos para o fato do programa não aceitar decimais separados por vírgula e sim 
por ponto (sistema americano). 
5) É possível identificar o comportamento corpuscular da luz no experimento? Justifique. 
Espera-se que os alunos possam discutir com seus grupos e com isso cheguem a conclusão de 
que o comportamento corpuscular esteja relacionado com o fato da intensidade da luz 
influenciar apenas no número de elétrons ejetados, e não na velocidade do elétron ejetado, ou 
seja na sua energia cinética. O valor da velocidade dos elétrons estará relacionado com a 
frequência da luz incidente, quanto maior a frequência maior será a velocidade dos elétrons 
ejetados. Outra observação que pode ser feita pelos alunos está relacionada pelo fado no qual 
se escolhermos uma frequência abaixo da qual os elétrons são emitidos, mesmo para 
intensidades de luz mais altas ou após um determinado tempo o fenômeno continuará não 
ocorrendo, o que nos leva a entender que a energia proveniente do feixe de luz não é continuo 
e sim discreto. 
Obs.: O roteiro apresentado acima serve de orientação para o professor, o esperado é que os 
alunos não cheguem exatamente a essas respostas, com todo um formalismo físico. Porém 
acreditamos que com essa atividade os alunos poderão refletir a respeito dos fenômenos já 
apresentados em explanações anteriores durante as aulas. 
De posse deste roteiro, respondido pelos alunos, será possível identificar a compreensão que 
os grupos de alunos tiveram dos conceitos, e assim teremos como estruturar a aula seguinte de 
forma a corrigir possíveis erros conceituais que tenham permanecido. Em outras palavras, o 
professor pode usar os resultados obtidos com esta atividade como uma avaliação diagnóstica 
e assim estruturar a sua aula seguinte. 


