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RESUMO 

 

Ainda hoje, em pleno século XXI, a inserção de tópicos de Física Moderna e Contemporânea 

nas aulas de Física do Ensino Médio tem sido motivo frequente de discussões entre alguns 

pesquisadores. Apesar de sua reconhecida importância para a compreensão do mundo atual, 

em que inúmeras aplicações tecnológicas fazem parte do nosso cotidiano, muitos são os 

problemas que impedem sua efetiva aplicação em sala de aula. A falta de preparo dos 

professores, o escasso tempo para cumprir um currículo extenso, o baixo nível de proficiência 

dos alunos, somado ao crescente desinteresse pelas aulas tradicionais, são alguns exemplos 

das dificuldades enfrentadas pelos professores, que acabam optando por não incluir os 

conteúdos de Física Moderna em suas aulas. Como consequência, o aluno conclui o Ensino 

Médio sem a bagagem conceitual necessária para entender os mecanismos envolvidos na 

maioria dos fenômenos relacionados com as atuais aplicações tecnológicas.Tendo em vista 

este cenário, este trabalho monográfico tem o objetivo de propor alguns recursos didáticos 

diferenciados, como estratégia para o ensino de Física, que facilitem o trabalho do professor e 

sirvam como motivação para inclusão dos conteúdos de Física Moderna na preparação de suas 

aulas. Tomando como exemplo o Efeito Fotoelétrico e fazendo uso da ludicidade, são 

sugeridas quatro atividades: uma narrativa ficcional, uma aula com apresentação de slides, um 

jogo de tabuleiro e um jogo de dominó.  

 

 

Palavras-Chave: Ensino de Física, Física Moderna e Contemporânea, Efeito Fotoelétrico, 

Ludicidade. 
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ABSTRACT 

 

Even today, in the XXI century, the inclusion of topics of Modern and Contemporary Physics 

in high school physics classes has been a frequent source of discussion among some 

researchers. Despite its recognized importance for understanding the modern world, where 

numerous technological applications are part of our daily life, there are many problems that 

prevent its effective application in classroom. The lack of preparation of teachers, the limited 

time to fulfill an extensive curriculum, the low level of student proficiency, added to the 

growing lack of interest in traditional classes, are some examples of the difficulties faced by 

teachers who end up opting not to include the contents of Modern Physics in their classes. As 

a result, the student completes high school without the conceptual baggage necessary to 

understand the mechanisms involved in most of the phenomena related to current 

technological applications. Given this scenario, this monograph aims to propose some 

different teaching resources as a strategy for teaching physics to facilitate the teacher's work 

and serve as motivation for the inclusion of modern physics content in preparing their lessons. 

Taking the example of the photoelectric effect and making use of ludicity, it is suggested four 

activities: a fictional narrative, a lecture with slide show, a board game and a game of 

dominoes. 

 

 

Key Words: Physics Teaching, Modern and Contemporary Physics, Photoelectric Effect, 

Ludicity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo a inserção de conteúdos de Física Moderna e Contemporânea (FMC) 

no Ensino Médio tem sido motivo frequente de discussões entre alguns pesquisadores. Em 

pleno século XXI, é incontestável a importância de se estudar Física Moderna, pois sem ela 

seria impossível explicar uma variedade de fenômenos que constituem a base de inúmeras 

aplicações tecnológicas que fazem parte do nosso cotidiano. Entretanto, surpreendentemente 

essa discussão está longe de ser encerrada. O que se observa na prática, dentro de sala de aula, 

é certa resistência por parte dos professores quando o assunto é ensinar tópicos de Física 

Moderna nas aulas de Física. E as razões não são poucas, nem triviais. Embora os currículos 

já considerem a FMC como parte integrante do programa do Ensino Médio, na maioria das 

vezes esse programa não é cumprido. Os professores costumam alegar falta de tempo, pois as 

horas semanais para o ensino de Física geralmente não ultrapassam 4 horas. Nesse caso, um 

debate sobre possíveis mudanças curriculares se faz necessário, de modo a implementar um 

currículo que englobe o que se considera fundamental para a formação plena dos estudantes.  

Outra razão bastante frequente é o despreparo dos professores, principalmente aqueles 

que concluíram seus estudos há mais tempo. Por falta de motivação ou disponibilidade de 

tempo, esses professores não buscam se atualizar através dos cursos de capacitação 

continuada ou programas de pós-graduação. Dessa forma, se distanciam das inovações 

tecnológicas que surgem de forma cada vez mais frequente, e que na maioria das vezes só 

podem ser explicadas e compreendidas através dos fundamentos da Física Moderna. 

Do ponto de vista do aluno, existem também sérias dificuldades que prejudicam o 

ensino e aprendizagem de FMC. Por um lado está o baixo nível de proficiência em 

matemática, agravado quando se trata do ferramental para compreensão dos conceitos de 

FMC, algumas vezes mais abstrato para os alunos. Por outro lado, e também muito 

importante, está o crescente desinteresse pelos estudos formais.  Com o avanço da tecnologia, 

que está cada vez mais presente no cotidiano desses alunos, o fascínio pelos celulares e 

tablets, com seus inúmeros e atraentes aplicativos e jogos, acabam desviando toda a sua 

atenção das aulas. Concorrer com eles é praticamente impossível, se os professores não 

repensarem sua prática docente, buscando alternativas para tornar suas aulas mais 

interessantes e prazerosas. 

Diante desta realidade, o que é possível fazer? Qual a forma mais adequada para 

introduzir a Física Moderna nas salas de aula? O que fazer para atrair a atenção dos alunos? 
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Como contextualizar os conceitos da Física Moderna com a realidade dos alunos, propiciando 

uma aprendizagem verdadeiramente significativa?  

Pensar em estratégias que proporcionem uma alternativa ao ensino tradicional, 

introduzindo tópicos de FMC através de atividades diferenciadas, atrativas e dinâmicas que 

coloquem o aluno em um papel de agente na construção do próprio conhecimento, é uma 

possibilidade que merece especial atenção dos professores. E é essa a motivação principal 

deste trabalho: buscar meios que facilitem a prática do professor e resultem na efetiva 

aprendizagem dos alunos. 

Levando em consideração as dificuldades anteriormente mencionadas, procuramos 

elaborar atividades que demandassem pouco tempo de execução, que despertassem o interesse 

dos alunos e não apresentassem grande grau de dificuldade. Nesse sentido, propomos a 

introdução dos temas de FMC através de atividades lúdicas, como histórias de ficção e jogos 

didáticos, explorando a aptidão e preferência dos alunos por brincadeiras e jogos.  

Entre os diversos tópicos de FMC que fazem parte do currículo do Ensino Médio, 

escolhemos o Efeito Fotoelétrico para exemplificar nossas propostas. A razão para esta 

escolha está na importância histórica deste fenômeno no panorama da Física Moderna, no seu 

caráter esclarecedor na compreensão mais profunda da natureza da luz e por apresentar 

múltiplas aplicações práticas no dia a dia, favorecendo sua contextualização na realidade do 

aluno. 

Para fundamentar nossa proposta, apresentamos no capítulo 2 alguns aspectos da 

importância de inserção de FMC no Ensino Médio e as dificuldades enfrentadas pelos 

professores na sua implementação. No capítulo 3 discorremos sobre a utilização de atividades 

lúdicas no ensino de FMC, como facilitador do ensino aprendizagem e forma de tornar as 

aulas de Física mais prazerosas e divertidas.  

 Por entender que quaisquer propostas de ensino, principalmente aquelas que implicam 

em metodologias diferenciadas e que se afastam das práticas tradicionais, dependem da 

motivação e interesse dos professores, discutimos, no capítulo 4 deste trabalho, o importante 

papel do professor nas aulas de Física e o quanto é imprescindível uma postura reflexiva no 

pensar na prática docente.  

Em seguida, no capítulo 5, apresentamos as quatro atividades que constituem a 

proposta deste trabalho. A primeira é uma narrativa ficcional, que pode ser utilizada como 

problematização para introduzir o estudo do efeito fotoelétrico. A segunda é uma sugestão de 

aula, usando recursos de multimídia, com apresentação de slides. A terceira e a quarta 
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atividades são sugestões de jogos, pensados como alternativas para o processo de avaliação de 

aprendizagem. 

As considerações finais aparecem no sexto capítulo. As obras citadas estão 

relacionadas no capítulo 7 e as atividades pedagógicas, detalhadas, estão incluídas nos 

apêndices, inclusive um CD com a apresentação de slides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ENSINO MÉDIO 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DE FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA      

NO ENSINO MÉDIO 

 

O Sistema Educacional Brasileiro tem implementado nas últimas décadas muitas 

mudanças na organização e estrutura dos Ensinos Fundamental e Médio com o objetivo de 

melhorar a qualidade da Educação e o desempenho dos estudantes. No caso particular da 

Física, a atualização curricular tem levado a um movimento crescente de propor a inserção de 

conteúdos referentes à Física do século XX e início desse século, conhecidos como Física 

Moderna e Contemporânea
1
 (FMC). 

 Algumas das grandes razões para esse movimento é a interpretação de que esses 

conteúdos podem ajudar os estudantes a ter uma leitura melhor do mundo atual, o que torna 

esses conteúdos mais significativos aos seus olhos, permitindo mostrar aos alunos que a 

ciência é uma constante construção humana e não é feita somente para cientistas e que não 

está pronta e acabada, mas que é provisória. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), no Art 35, 

item III, menciona como finalidade do Ensino Médio “a compreensão dos fundamentos 

científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 

ensino de cada disciplina”. E no Art. 36, item I, sugere que os alunos devem ter o “domínio 

dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 2000) para o Ensino Médio 

deram uma nova visão para a Física, destacando a importância de se repensar o modo como a 

física vem sendo ensinada, isto é, de uma forma desatualizada, que omite seus avanços, não 

proporcionando ao indivíduo a formação de uma cultura científica efetiva, que o permita 

interpretar fatos, fenômenos e processos naturais.  

Podemos observar essa nova visão através dos PCNs, em que são mencionadas as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em Física:  

 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e 

relações com o contexto cultural, social, político e econômico; Reconhecer o papel 

                                                         
1
Uma divisão da Física em períodos é utilizada por  Ostermann (2000): Física Clássica, iniciada com a síntese 

newtoniana até o final do séc. XIX; Física Moderna, até a década de 1940; Física Contemporânea, da década de 

1940 até os dias de hoje. 
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da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e 

sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico; Dimensionar a 

capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia; Estabelecer relações 

entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura humana; Ser 

capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos 

físicos e/ou tecnológicos relevantes (BRASIL, 2000, p. 29).   

 

 

Buscando uma estratégia para a inserção de da Física Moderna e Contemporânea no 

Ensino Médio, baseando se com relação aos PCNs +, na parte destinada especificamente para 

a Física, a defesa por uma atualização curricular não é diferente, e destes destaca-se o tema 

estruturador “Matéria e Radiação”, composto pelas unidades temáticas matéria e suas 

propriedades; radiações e suas interações; energia nuclear e radioatividade; eletrônica e 

informática, que, para serem contempladas, torna-se necessário que a proposta curricular 

apresente conteúdos atuais da Física. Pois como seria possível ensinar esses conceitos sem 

essa nova Física? As explicações seriam ineficazes quando usadas par ensinar alguns 

conceitos que envolvem as novas tecnologias, o que deixaria os fenômenos incompreensíveis. 

A análise desses documentos indica, portanto, a evidente necessidade de uma 

atualização curricular na Física no Ensino Médio e, como consequência, a Física Moderna e 

Contemporânea no Ensino Médio passou a ser questionada há algumas décadas com maior 

intensidade, debatendo como os temas de Física eram tradicionalmente ensinados nas escolas 

e o que poderia ser feito para mudar esse panorama.   

A necessidade da implementação da Física Moderna não ocorreu somente por força 

das leis, mas principalmente por entender como ela é importante para a formação do jovem. 

Essa percepção, por refletir uma preocupação com as condições de formação da juventude 

brasileira, tem estado presente nas investigações dos pesquisadores do campo de pesquisa em 

Ensino de Física muito antes da publicação da LDB/96, que chamou a atenção para uma 

atualização curricular, preocupando-se com um ensino de Física que contribua de fato para a 

formação de um cidadão atuante na sociedade moderna, como, por exemplo, o já destacado 

por Terrazzan em 1992:  

 

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. (TERRAZAN, 1992, p. 210). 

 

Silva, Arenghi e Lino, ao discutirem a necessidade de inserção da FMC no Ensino 

Médio, são enfáticos na defesa da mudança curricular quando dizem que: 
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É inadmissível que em pleno século XXI, nossos estudantes, no auge do uso das 

tecnologias promovidas pela Física Moderna, não tenham conhecimento dessa tão 

vasta e fascinante da física (SILVA; ARENGHI,  LINO, 2013, p.74). 
 

 

Muitos estudiosos na área de Ensino de Física consideram que a inserção dessa nova 

física no Ensino Médio é de grande importância, visando o pouco contato que os alunos 

possuem com ela. Ostermann; Ferreira; Cavalcanti (1998, p.270) apresentam algumas razões 

para introdução de tópicos de Física Moderna e Contemporânea: 

 

 
• despertar a curiosidade dos estudantes e ajudá-los a reconhecer a Física como um 

empreendimento humano e, portanto, mais próxima a eles;  

• os estudantes não têm contato com o excitante mundo da pesquisa atual em Física, 

pois não vêem nenhuma Física além de 1900. Esta situação é inaceitável em um 

século no qual ideias revolucionárias mudaram a ciência totalmente; 

• é do maior  interesse atrair jovens para as carreiras científicas. Serão eles os futuros 

pesquisadores e professores de Física (OSTERMANN; FERREIRA; 

CAVALCANTI, 1998, p. 270). 

 

 

Portanto, a necessidade de uma mudança curricular passa a ser uma das prioridades no 

ensino de Física nas escolas. Diversos pesquisadores atuais concordam com que essa mudança 

é fundamental para se alcançar os patamares de um ensino atual, eficiente e de qualidade. 

Citando apenas alguns, Valadares e Moreira (1998, p. 121), afirmam que: “Não podemos, em 

pleno século XXI, nos restringir à abordagem de conteúdos que remetem a uma Física de 

séculos passados, se a própria ciência e a tecnologia avançam em ritmo acelerado, exigindo 

dos nossos alunos conhecimentos mais atuais”. Na mesma linha de pensamento, Pinto e 

Zanetic (1999, p.7), ressaltam: “Mas como formar um cidadão crítico e informado, se este não 

detém um mínimo de conhecimento científico-tecnológico para se inserir na sociedade como 

cidadão pensante?” E Terrazzan (1992, p. 211), por volta do final do século XX e início do 

século XXI, dizia que: “O que não podemos é esperar a entrada do século XXI para 

iniciarmos a discussão nas escolas da Física do século XX”.  

É notório, portanto, que a inserção da FMC pode e deve ser realizada no Ensino 

Médio. Sabemos, porém, que isto ainda é um desafio a ser vencido, diante das inúmeras 

dificuldades enfrentadas pelos professores, na realidade do seu dia a dia escolar.  

 

2.2 AS DIFICULDADES DE SE ENSINAR FÍSICA MODERNA NO ENSINO MÉDIO 
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Diante do exposto anteriormente, o debate acerca da inserção de FMC no Ensino 

Médio, toma um novo rumo. Por que, de fato, o ensino de tópicos de FMC ainda não é 

frequente nas salas de aula do Ensino Médio? Quais os principais obstáculos para isso?  

Um dos principais obstáculos para que essa inserção não ocorra é a deficiência na 

aprendizagem da Física Moderna na formação dos professores. Se o professor não domina 

esse conhecimento, certamente ele demonstrará certa resistência em inserir esses assuntos em 

suas aulas.  

Sobre esse problema, Ostermann (1999, p. 151) destaca que:  

 
[...] percebemos que há muita resistência por parte deles (professores do ensino 

médio) com respeito à atualização curricular, principalmente, por implicar uma 

significativa reformulação nos conteúdos usualmente trabalhados e um investimento 

no estudo de tópicos mais atuais.  

 

 

Outro fator que contribui para a não inserção de FMC no Ensino Médio é o extenso 

currículo a ser trabalhado, na maioria das vezes em apenas dois tempos semanais, 

inviabilizando o ensino da totalidade de conteúdos do programa. Frente à escassez de tempo, 

os professores optam por ministrar os tópicos de Física Clássica, deixando de lado a FMC. 

Além disso, diante das deficiências na aprendizagem de matemática apresentadas por muitos 

alunos que chegam ao Ensino Médio, os professores se veem em dificuldades de ensinar 

alguns tópicos de física moderna, que envolvem uma matemática um pouco mais avançada. 

Somadas a essas e outras dificuldades para inserção da FMC no Ensino Médio, os 

professores enfrentam também a falta de interesse de grande parte dos alunos, que se mostram 

apáticos e pouco participantes durante as aulas. O acesso aos múltiplos recursos de 

multimídia, computadores, celulares e tablets criaram uma nova geração de estudantes que 

necessitam de estímulos além dos tradicionais, para se interessarem pelos estudos das 

disciplinas curriculares. O professor que ignora essa realidade tende a se afastar cada vez mais 

dos seus alunos e da possibilidade de alcançar seus objetivos, ou seja, a eficiência no ensinar e 

aprender. Nos tempos atuais, a busca por novas metodologias e práticas pedagógicas, não 

pode ficar em segundo plano, pois é essencial na preparação de aulas atraentes, capazes de 

manter o interesse dos alunos naquilo que é ensinado. 

 

 

 



17 

 

3 A UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE FÍSICA, 

ESPECIALMENTE NO ENSINO DE FÍSICA MODERNA 

 

Atualmente existem diferentes estratégias pedagógicas e metodologias utilizadas no 

ensino de ciências que visam buscar alternativas para fugir das aulas super engessadas e 

puramente tradicionais. A utilização de metodologias lúdicas, jogos e histórias, como 

estratégia para o ensino de Física, especialmente o ensino de Física Moderna, é uma dessas 

possíveis alternativas. 

Porém, porque as atividades lúdicas podem ser uma alternativa mais eficaz que outros 

tipos de atividades? De que maneira devem ser utilizadas? 

A palavra “lúdico” tem sua origem na palavra latina “ludus”, que significa “jogo”. O 

termo lúdico está relacionado ao brincar, jogar e ao movimento espontâneo, mas não está 

restrito apenas à brincadeira. As atividades lúdicas nas escolas potencializam a criatividade, e 

contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos. 

O lúdico é essencial na aprendizagem que pode ocorrer de forma espontânea e por 

meio dessas atividades é fomentada e interação entre alunos. Com os jogos didáticos e 

histórias de ficção no ensino de física é possível estabelecer uma associação do conhecimento 

com uma prática. Eles auxiliam na construção de novas descobertas, novos conceitos. 

A motivação é um dos principais fatores nesta metodologia, que causa entusiasmo e 

prazer tanto para alunos como para professores na aprendizagem do conteúdo a ser 

trabalhado. Como destaca Ramos (1988),  

 
O aprendizado é inerente à natureza humana e os comportamentos lúdicos e 

exploratórios são igualmente naturais às espécies humanas. Entende-se que, numa 

situação não tão opressiva, o aprendizado é resultante de um processo interno ao 

sujeito. Sabe-se que os jogos e os brinquedos são fontes naturais de atração e, por 

sua natureza livre, são atividades voluntárias do ser humano (RAMOS, 1998 apud 

LOPES, 2003, p.01). 

.  
 

Os jogos didáticos podem ser empregados como um instrumento eficiente no processo 

educativo. Melo (2008), ao falar sobre a importância da utilização de jogos em sala de aula, 

ressalta que jogando o aluno aprende inconscientemente, pois a diversão alivia a pressão 

escolar e a necessidade constante de dominar o conteúdo. Devem sempre ser utilizados 

porque, além se ser uma atividade prazerosa, essa relação entre o brincar, provocar a 

imaginação e o aprender, é bem recebida pelas crianças, jovens e, em geral, pelos próprios 

adultos. Durante as aulas, ao envolver a Física em um jogo de tabuleiro, geramos um 
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ambiente favorável para a aprendizagem dos conceitos, pois causa a sensação de estarem bem 

distantes a uma situação formal de ensino. E essa maneira de aprender pode colaborar para o 

processo educacional, pois se o estudante exerce uma atividade que gosta, estará mais 

propício à concentração, não se distrairá com tanta frequência, compreendendo melhor os 

conteúdos. Além disso, é uma proposta de ensino que inclui até os alunos com maior 

dificuldade de aprendizagem, pois na brincadeira uns colaboram com os outros, trocando 

ideias sobre o conteúdo dos jogos, principalmente quando estes são disputados entre equipes. 

Desta forma, aquela visão das “terríveis” aulas de física pode ser progressivamente 

modificada, melhorando o desempenho da turma. 

De acordo com Miranda (2001), os jogos acabam contribuindo para o 

desenvolvimento de outros aspectos:  

 

(...) mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, relacionados à 

cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, fundamentais para a 

construção dos conhecimentos); afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da 

estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); socialização 

(simulação de vida em grupo); motivação (envolvimento da ação, do desafio e 

mobilização da curiosidade) e a criatividade. (MIRANDA, 2001 apud RAHAL, 

2009, p. 02) 

 

Existem diversas maneiras de se utilizar esses tipos de atividades ao ensinar física 

Moderna no Ensino Médio. Essas formas devem ser bem definidas a fim de que os reais 

objetivos traçados sejam alcançados. Não se trata de uma mera brincadeira, mas uma 

brincadeira que tem o objetivo de haver aprendizagem. Os jogos podem ser utilizados em sala 

de aula para abordar um conteúdo, introduzir um conceito, como uma problematização, como 

uma forma de revisão, ou até mesmo em uma avaliação para sistematização do conteúdo. Os 

alunos podem até propor novas sugestões de jogos ou histórias a serem elaborados até como 

atividades extraclasses. Existem inúmeras maneiras e possibilidades de serem utilizadas as 

atividades lúdicas contribuindo para a aprendizagem dos alunos, dependendo da criatividade e 

engajamento de cada docente em transformar a sua aula prazerosa. Porém, independente da 

atividade utilizada, ela deve ser bem delimitada e mediada pelo professor, para que ocorra 

uma troca de conhecimentos entre os alunos e o grupo se desenvolva melhor. De que adianta 

um jogo, uma história, uma aula diferenciada se não forem bem utilizados? Portanto, a 

proposta de criação e aplicação de um jogo em sala de aula requer muitos cuidados, 

equilibrando diversão e aprendizagem. 
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Ainda hoje, apesar de muito bem aceita por grande parte dos educadores, a utilização das 

atividades lúdicas no ensino de Física sofre fortes resistências por parte de alguns professores, 

que não estão preparados para substituir ou complementar as estratégias empregadas nas aulas 

puramente tradicionais, com o uso de quadro, giz e livros didáticos. Para estes professores, os 

tradicionais métodos ainda proporcionam muito conforto, pois a maioria dos alunos atua de 

forma passiva, recebendo as informações dos professores, sem questionamentos. Desta forma, 

o professor se coloca como um mero expositor de conteúdos, que mantém um distanciamento 

da turma, livrando-se de situações que não saberia resolver. O papel do professor em repensar 

sua aula é fundamental nesse caso. 
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4. O PAPEL DO PROFESSOR  

 

O Ensino Médio é uma das etapas mais importantes na vida escolar do aluno. É nesse 

período que o aluno irá ter acesso formal a conteúdos científicos, sejam eles de física, química 

ou biologia. Talvez durante esse ciclo seja uma das poucas oportunidades em que o aluno terá 

acesso a esse tipo de conhecimento, visto que nem todos deverão ingressar no ensino superior 

e mesmo os que ingressarem poderão seguir as mais diversas áreas acadêmicas, não 

necessariamente a carreira científica. 

Os saberes docentes de cada professor influenciam a sala de aula. Segundo Tardiff 

(2002), o processo de formação do professor não é só contido no fazer em sala de aula, ou 

seja, não é construído apenas nas ações presentes. São as experiências adquiridas ao longo da 

vida que vão caracterizar a identidade do professor em sala de aula e, sendo assim, cada 

professor pode influenciar de forma diferente na aprendizagem dos alunos. 

Com o olhar atento às especificidades dos seus alunos, o professor, com sua 

experiência e prática, deve fazer uso do diálogo, sempre que possível. Só assim ele será capaz 

de perceber as concepções dos alunos sobre o assunto que será estudado, suas dúvidas e 

incertezas. Nas aulas de Física, por exemplo, as discussões sobre de que maneira a física está 

presente em nosso dia a dia, como o avanço e emprego de recursos tecnológicos podem 

modificar a nossa vida, e até mesmo os debates nos meios de comunicação ou nas redes 

sociais a respeito de temas científicos, podem servir de contextualização para introduzir um 

novo conceito, a partir de sua própria experiência de vida. A contextualização deve abranger 

as competências para inserir a ciência e as suas tecnologias em um processo histórico, social e 

cultural,com reconhecimento e discussão dos aspectos práticos no mundo contemporâneo, 

pois a escola tem o papel de relacionar a teoria e a realidade.  

 O professor, nessa construção do conhecimento, não pode deixar de refletir sobre sua 

prática docente. Educar não se limita a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, 

mas é ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da sociedade. É oferecer 

várias ferramentas para que a pessoa possa escolher entre muitos caminhos aquele mais 

compatível com os seus valores, sua visão de mundo e com circunstâncias adversas que cada 

um irá encontrar. Neste sentido, uma nova proposta de ensino é dada pela perspectiva do 

professor reflexivo. “A prática reflexiva tem sido amplamente divulgada no campo das 

discussões sobre formação de professores, e incorporada a textos e documentos de forma 

quase integral e totalizadora” (CAMPOS E DINIZ, 2004). 
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 O pensamento crítico e a prática reflexiva sobre sua própria atuação pode levar o 

profissional a elaborar novas estratégias de atuação e apresentar várias possibilidades e 

questionamentos para os alunos. Como afirmou Schön (1995, p.85), “é impossível 

aprender sem ficar confuso”, concluindo que, mais que dar valor à confusão de seus alunos – 

fase natural e necessária na aprendizagem, o professor reflexivo deve valorizar “sua própria 

confusão”.  

Quando o professor consegue refletir sobre sua própria ação docente, ele é capaz de 

perceber se a construção do conhecimento está ocorrendo da maneira correta ou não, 

reconhecendo a eficácia ou não de cada procedimento didático. Dessa maneira, ele passa a ter 

condições de encontrar os meios mais adequados para enriquecer suas aulas, modificando o 

que for necessário.  

A partir dos pressupostos aqui colocados, apresentamos neste trabalho algumas 

propostas didáticas que buscam viabilizar o ensino de Física Moderna e Contemporânea para 

alunos do Ensino Médio, fazendo uso de metodologias que envolvem a ludicidade, com a 

preocupação de manter uma interação dialógica e construtiva, ressaltando o papel do 

professor como mediador do processo de ensino e aprendizagem.  
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5. METODOLOGIA 

 

Considerando as dificuldades usualmente encontradas no ensino e aprendizagem de 

Física Moderna no Ensino Médio, o professor se vê diante da necessidade de tornar suas aulas 

criativas e inovadoras, capazes de despertar nos alunos o interesse pelo assunto abordado, 

tornando a aprendizagem ao mesmo tempo eficaz e prazerosa. Para isso, é imprescindível 

contextualizar o conteúdo através de situações do cotidiano do aluno, o que possibilita diminuir 

a distância entre o que é ensinado em sala de aula e o que ele vivencia em seu dia a dia.  

Diante deste quadro, o desafio enfrentando neste trabalho consiste em propor 

estratégias diferenciadas para o ensino de Física Moderna, que favoreçam a aprendizagem. 

Entre os diversos temas propostos no currículo do Ensino Médio, escolhemos o Efeito 

Fotoelétrico, por sua importância histórica que marca o início da Física Quântica, e por suas 

múltiplas aplicações, que sem dúvida facilitam a compreensão do fenômeno, se devidamente 

exploradas como problematização do conteúdo.   

Vários dispositivos e equipamentos têm seu funcionamento baseado no efeito 

fotoelétrico. Um exemplo é o dispositivo que controla a abertura de porta em elevadores. Esse 

dispositivo é acionado quando a presença de um corpo interrompe o feixe de luz que é emitido 

de um lado da porta do elevador para o outro. Fica claro, portanto, que esse é um assunto que 

não pode deixar de ser tratado no Ensino Médio, uma vez que suas aplicações são corriqueiras, 

cada vez mais frequentes na vida moderna. 

Nos itens a seguir, apresentamos algumas atividades que propomos como alternativas 

para o ensino do Efeito Fotoelétrico nas aulas de Física, adotando a ludicidade como base das 

propostas.  

 

5.1 ATIVIDADE 1: PROPOSTA DE PROBLEMATIZAÇÃO PARA O EFEITO 

FOTOELÉTRICO ATRAVÉS DE UMA HISTÓRIA DE FICÇÃO 

 

Esta atividade, descrita no apêndice 8.1, tem como objetivo sugerir uma 

problematização lúdica para abordar o tema Efeito Fotoelétrico através da história “Um sonho 

real”. A história narra o cotidiano de dois amigos que buscam responder um grande mistério 

que os inquieta e instiga. Por que as lâmpadas dos postes de iluminação pública se acendem 

sozinhas? Por que as portas da escola e do prédio onde moram se abrem e fecham sozinhas? 

Através de uma grande viagem, acompanhados por um misterioso senhor, eles descobrem as 

respostas às suas perguntas e inquietações. 
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Na nossa proposta, sugerimos que a narrativa seja utilizada para introduzir o tema do 

Efeito Fotoelétrico, mas nada impede que ela seja empregada como uma atividade de 

verificação de aprendizagem.  

Com o propósito de introduzir o tema, a leitura deve ser realizada antes da 

apresentação formal dos conceitos, nos primeiros 20 minutos de aula. Uma ideia interessante 

é propor que os próprios alunos interpretem os personagens da história, dando-lhes vida. 

Dessa maneira, o envolvimento dos alunos é maior, ocorrendo uma maior interação da turma. 

Após a leitura e interpretação da história, o professor poderá solicitar que os alunos 

respondam algumas questões relacionadas com os principais conceitos envolvidos no 

fenômeno abordado. A análise das respostas apontará ao professor quais as dificuldades e 

dúvidas dos alunos, indicando quais pontos deverão ser realçados na formalização do 

conteúdo durante a aula expositiva. Essa atividade poderá ter a duração de aproximadamente 

30 minutos. 

 

5.2 ATIVIDADE 2:  APRESENTAÇÃO DE SLIDES 

 

A segunda proposta consiste numa aula expositiva, idealizada para ter uma duração de 

aproximadamente 50 minutos, utilizando o recurso de apresentação com slides. Essa 

atividade, que se encontra no apêndice 8.2, pode ser aplicada como introdução ao conteúdo 

sobre o efeito fotoelétrico, ou para consolidar esse conteúdo após a leitura da história sugerida 

no item anterior.  

Os slides foram elaborados de forma a tornar a aula mais atraente, com a inclusão de 

ilustrações e tabelas que possam facilitar a compreensão dos conceitos e características do 

Efeito Fotoelétrico.  A partir da problematização usando as situações do cotidiano que 

inspiraram os questionamentos dos personagens da história, segue-se um breve relato 

histórico citando os principais pesquisadores envolvidos no descobrimento e explicação do 

fenômeno, o levantamento das questões não respondidas pela Física Clássica e a apresentação 

dos principais conceitos e características do efeito fotoelétrico, como o fóton, a dualidade 

onda partícula, a frequência e o potencial de corte, a função trabalho e a conservação de 

energia. Para concluir, as questões iniciais são respondidas à luz da compreensão do 

fenômeno.  

 Vale aqui ressaltar que as aulas que fazem uso de recursos de multimídia, como 

áudios, vídeos e exposição de slides, são ferramentas importantes e que devem ser sempre 

utilizadas como complemento às aulas expositivas. Portanto, o emprego desses recursos não 



24 

 

exclui a utilização do quadro negro, principalmente quando se faz necessário o 

desenvolvimento quantitativo do conteúdo estudado, ou na realização de exercícios e 

resolução de problemas. 

 

5.3 ATIVIDADE 3: JOGO DE TABULEIRO 

 

A terceira atividade proposta, o Quiz Eletrizante, um jogo de tabuleiro criado com 

perguntas e respostas sobre o efeito fotoelétrico, tem como objetivo ser uma atividade de 

avaliação. Uma proposta lúdica de avaliação que foge totalmente das formas tradicionais, 

como provas e testes, em que os alunos muitas vezes se limitam a decorar fórmulas 

matemáticas e conceitos, sem compreender seu significado e importância. 

Como forma de avaliação, esta atividade pode ser realizada ao final da atividade 2, se 

houver tempo disponível. Ou na aula seguinte.  

A descrição detalhada do jogo, seus objetivos e regras, se encontram no apêndice 8.3. 

 

5.4 ATIVIDADE 4: JOGO DE DOMINÓ 

 

 A quarta e última atividade proposta neste trabalho é um jogo de dominó, que pode ser 

uma alternativa ao jogo proposto no item anterior. A escolha do jogo mais adequado é feita 

pelo professor, levando em conta as especificidades de suas turmas, como o número de 

alunos, o interesse e conhecimento do assunto, e a disciplina da turma, por exemplo. 

 No “Dominó do Efeito Fotoelétrico”, assim como no conhecido jogo de dominó 

tradicional, o objetivo é “encaixar” as peças correspondentes. Neste caso, ao invés de 

combinar os números representados nas peças, os alunos devem procurar “encaixar” as 

perguntas e respostas a respeito do efeito fotoelétrico. Este jogo, assim como a atividade 

anterior,deverá ser utilizado como uma atividade de avaliação. O professor deve estar sempre 

presente, como mediador, orientando os alunos principalmente nos momentos de dúvidas e 

erros. As regras do jogo e sugestões para elaboração das peças estão descritas no Apêndice 

8.4. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Terrazzan (1992, pág. 211), no seu trabalho sobre inserção de FMC no Ensino Médio, 

publicado no início da década de1990, citou uma frase de um colega pesquisador em ensino 

de física, Prof. João Zanetic da USP, ao dizer que é fundamental que "ensinamos a física do 

século XX antes que ele acabe". Talvez nenhum dos dois pesquisadores pudessem hoje 

imaginar que essa frase se tornaria obsoleta em tão pouco tempo e que, em pleno século XXI, 

o ensino de FMC no Ensino Médio não estivesse plenamente consolidado.  

Embora diversas ações tenham sido realizadas com a intenção de viabilizar o Ensino 

de Física Moderna no Ensino Médio, como as mudanças no currículo de Física, a capacitação 

continuada de professores e os frequentes debates em congressos e eventos sobre ensino 

Física, muitas das dificuldades enfrentadas pelos professores ainda permanecem e por esse 

motivo continuam merecendo a atenção dos estudiosos da área. E foram algumas dessas 

dificuldades que serviram de inspiração para a realização deste trabalho. 

 Com o olhar dirigido tanto para o professor quanto para o aluno, buscamos atender 

algumas de suas demandas, sugerindo atividades didáticas que facilitassem o trabalho do 

professor e ao mesmo tempo fossem capazes de despertar a atenção e interesse dos alunos, 

hoje um tanto dispersos em sala de aula, vivendo no mundo virtual, entre celulares e tablets. 

Com essas intenções, nossa proposta considerou como premissa a ludicidade, sugerindo jogos 

e narrativas ficcionais para introduzir os conceitos de FMC.  

Apesar de não termos tido oportunidade de colocar em prática as atividades aqui 

propostas, temos a clareza que as atividades lúdicas devem ter seus objetivos bem traçados, 

pois, caso contrário,poderão ser entendidas como simples brincadeiras, sem a pretensão de 

ensinar e aprender. O papel do professor é, portanto, fundamental, tanto ao planejar a 

atividade, quanto na sua execução em sala de aula, atuando como mediador.  

Cabe também ressaltar que as atividades alternativas, como as propostas neste 

trabalho, devem ser consideradas como complementares no ensino de Física. Os velhos 

quadro e giz, instrumentos também empregados nas aulas expositivas, são insubstituíveis e 

devem ser usados sempre que necessário, principalmente quando se pretende abordar os 

conteúdos de forma quantitativa ou na proposição de exercícios e problemas.  

Ao concluir este trabalho, percebemos que ainda há muito a ser feito até que a inserção 

de FMC no Ensino Médio deixe de ser um problema e passe a ser simplesmente encarada 

como mais um conteúdo de física no currículo escolar. Mas temos a confiança de que, com 

responsabilidade e determinação, o foco do debate passe a ser apenas o aperfeiçoamento do 
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ensino de FMC, assim como de outros conteúdos de Física, pois a busca pelo ensino de 

qualidade é e sempre será o objetivo principal dos educadores.  
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8. APÊNDICES 

 

8.1 ATIVIDADE 1: HISTÓRIA “UM SONHO REAL” 

 

 Um belo dia, numa tarde ensolarada, o menino Felipe, muito pensativo, voltava 

sozinho da escola para sua casa em Niterói, observando cuidadosamente todas as coisas ao 

longo das ruas em seu percurso. Havia duas coisas que mais chamavam a atenção do menino 

neste trajeto. Muitas vezes, ao entardecer na volta pra casa, ele via as lâmpadas dos postes de 

iluminação acenderem sozinhas e quando chegava em sua escola ou no prédio onde morava,as 

portas se abriam e fechavam sozinhas.  

 

 

Figura 12                                                                                 Figura 23 

 

 O menino questionava: 

 - Será que tem alguém escondido que acende a lâmpada? 

 - Será que o porteiro abriu a porta para mim? Ele sentiu a minha presença, fiz algum 

barulho, e ele apertou algum botão?  

 Nesse dia Felipe não conseguiu disfarçar sua inquietação ao chegar em casa.  

 - Como foi o seu dia meu filho? - perguntou sua mãe, um tanto preocupada. 

 - Foi bem, mãe! Tudo na mesma! – e seguiu pensativo para seu quarto. 

 Na tarde seguinte, novamente pensando no mistério que tirava o seu sono e que lhe 

intrigava todos os dias no percurso de casa para a escola, Felipe observou seus amigos que o 

acompanhavam neste trajeto e notou que eles estavam muito felizes e não demonstravam 

qualquer preocupação com aquelas coisas que não saiam de sua cabeça. Percebendo que eles 

pareciam achar tudo tão natural, não se conteve e perguntou ao amigo Leonardo, seu vizinho: 

                                                         
Fontes:  

2http://3.bp.blogspot.com/_e474nPXsrqU/TAJlWV11HbI/AAAAAAAAB4U/jmgrwcwFT1U/s1600/ScreenHunter_492.jpg 
3
 http://vidracariavilaaugusta.com.br/porta-de-abrir-com-sensor-automatico/ 
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 - Leo, você sabe quem abre as portas quando chegamos à escola? Porque eu sempre 

vejo elas se abrindo sozinha. E os postes? Sabe quem acende as lâmpadas? 

 - Nunca pensei nisso, Felipe! Mas tive uma grande ideia! Vamos entrar bem 

quietinhos na escola, sem fazermos qualquer barulho e então a gente se esconde para ver 

quem está abrindo a porta ou apertando algum botão! – exclamou Leonardo. 

 Os meninos prosseguiram então ansiosos até a escola para fazerem o planejado.  

 

 

Figura 34 

 

 Chegando lá, observaram bem atentos todos os movimentos nas proximidades da porta 

e nada! A porta abria e se fechava, seguidas vezes, sempre que alguém dela se aproximava e 

eles não viam pessoa alguma que abrisse a porta ou apertasse algum botão para abri-la. Não 

satisfeitos com o fracasso dessa descoberta, os meninos planejaram ficar de plantão no poste 

em frente ao prédio em que moravam, para saber se alguém acenderia as lâmpadas. 

 No fim das aulas, seguiram apressados para casa e, ao entardecer, ficaram 

decepcionados com mais um fracasso. As lâmpadas dos postes se acenderam como num passe 

de mágica, sem que qualquer pessoa fizesse isso! Inconformados por não terem feito nenhuma 

descoberta,os meninos seguiram tristes para os seus apartamentos. 

 - Qual será o mistério desses dois fenômenos? Será que tem algo em comum? – 

Perguntou Leo. 

 -Amigo, um dia vamos descobrir! Estamos nessa! - afirmou Felipe. 

 Despediram-se, batendo as mãos e continuaram sua rotina. 

 No dia seguinte, os meninos que tinham o costume de sempre irem juntos para a 

escola, perceberam que alguém os seguia. Ficaram receosos, se olharam rapidamente e 

apertaram o passo. Mais adiante eles notaram que o rapaz estranho ainda os seguia e se 

aproximava cada vez mais.  

                                                         
4
Fonte: http://www.gettyimages.in/detail/photo/close-up-of-a-young-kid-looking-from-behind-a-bench-royalty-free-

image/144447122 
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 Ao chegar à escola, os meninos repararam que o sujeito não tirava o olho deles e 

parecia estar atento às suas conversas. De repente eles foram surpreendidos pelo rapaz que se 

aproximou e foi logo falando: 

 - Olá meninos, não se assustem! Pude perceber que nos últimos dias vocês não param 

de se questionar sobre alguns fenômenos que têm observado. Fico feliz em ver dois jovens tão 

curiosos e procurando entender as coisas que acontecem à sua volta! Isso é muito legal!  

Vocês não gostariam de embarcar numa viagem para obter tais respostas? - perguntou o rapaz. 

 Surpresos, sem entender o que estava acontecendo, os meninos ficaram na dúvida se 

escutavam o que o rapaz dizia ou se corriam para dentro da escola. Ainda hesitante Felipe 

perguntou: 

 - Quem é o senhor? O que está fazendo aqui? 

 - Desculpe-me se os assustei! Eu sou o Senhor Fóton! E estou aqui apenas para ajudar. 

Sem falsa modéstia, posso assegurar que eu sou a pessoa indicada para lhes explicar tudo que 

precisam para entender as coisas que os têm intrigado. É bem certo que pareço meio esquisito 

e não posso esconder que já passei por algumas sérias crises comportamentais (1), mas agora 

está tudo resolvido! Podem confiar em mim! A viagem vai ser muito interessante, vocês vão 

ver! Vamos? 

 -Amigo, não temos nada a perder! Vamos acabar com isso! O que precisamos fazer? – 

perguntou Leo, animadíssimo com a ideia de fazer a viagem e tirar a limpo o mistério das 

portas que se abriam e das lâmpadas que se acendiam sozinhas. 

 - Que ótimo! Buscarei os dois quando chegar a hora - afirmou o Senhor Fóton. 

 Então o Senhor Fóton lançou um olhar esperançoso, se afastou dos meninos e sumiu 

repentinamente, não se sabe para onde, de uma forma que eles não conseguiram entender. 

 Os meninos foram para as suas casas e caiu à noite... 

 Leo resolveu dormir na casa de Felipe, pois eles acreditavam que nessa noite o Senhor 

Fóton poderia aparecer e nenhum deles queria perder essa oportunidade! Esperavam 

ansiosamente por aquele senhor desconhecido que propôs finalmente acabar com os mistérios 

que os atormentavam. O tempo foi passando e nada do Senhor Fóton! Sonolentos e já 

perdendo as esperanças, os meninos levaram um susto quando o Senhor Fóton pareceu na 

janela do quarto de Felipe e acenou para eles, chamando-os para embarcar na prometida 

viagem.  

 Meio atordoados, os dois meninos foram levados pelo Senhor Fóton, num tele 

transporte, e de repente se viram entre estranhas máquinas e experimentos, num imenso 

laboratório. Chegando lá, o senhor Fóton disse: 
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 -Meninos, prestem bastante atenção! Vou explicar tudo para vocês! Eu sou a chave 

dos seus problemas! Vocês já ouviram falar que a luz é feita de partículas? Milhares delas? 

Pois bem! Eu sou uma delas!  

 -Mas Senhor Fóton! Eu aprendi nas aulas de Física da Escola que a luz é uma onda 

eletromagnética. Calculávamos comprimento de onda e tudo! Como pode? – falou Felipe, 

achando muito estranha essa conversa.  

 -Exatamente, meu caro! - retrucou o Senhor Fóton. - Esse é o meu grande problema ou 

a minha grande solução, dependendo da situação que preciso lidar. Lembram que comentei 

sobre minhas crises comportamentais? Cheguei a frequentar meu terapeuta para tentar 

resolver essa minha dualidade há algum tempo, por volta de 1905. Posso me lembrar desse 

dia, como se fosse hoje! Eu, sentado no divã do consultório, diante do doutor. O Dr. Einstein 

trouxe a solução para as minhas crises comportamentais. Foi quando minha existência passou 

a ser comprovada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 

 

 - Não entendi muito bem! Você poderia explicar melhor? Afinal qual era seu 

problema? - perguntou Leonardo.  

 - O Dr. Einstein propôs que a luz era constituída de pequenos pacotes de energia, os 

fótons. E como eu já falei para vocês, eu sou um deles. Ele disse que a quantização da energia 

era uma característica universal da luz e que eu poderia ter esses dois comportamentos. Ora 

onda, ora partícula! E assim ele resolveu tudo que outros doutores antes dele não souberam 

explicar e por isso ninguém me conhecia – explicou alegremente o Senhor Fóton. 

 - Como assim? – perguntou Felipe - O que isso tem a ver com o que estávamos 

procurando saber, quando o senhor nos seguiu?! 

                                                         
5 Fonte:  http://www.cbpf.br/~eduhq/html/aprenda_mais/jurema/ficha_dualidadeonda.htm 
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 - Calma meninos! Vocês não querem descobrir os mistérios de quem acende a luz? Ou 

de quem abre a porta quando chegam à escola, ou quando entram em elevadores e as portas se 

fecham sozinhas? Tudo isso pode ser explicado depois que minha existência foi comprovada! 

Eu sou mesmo um cara muito importante! - disse o Senhor Fóton, muito vaidoso. 

 Continuando sua explicação, o Senhor Fóton foi falando: 

 - Ninguém abre as portas ou acende as lâmpadas. Essas coisas acontecem 

automaticamente, devidas a um fenômeno físico (2) muito importante e que tem inúmeras 

aplicações práticas nos dias de hoje.  

 - Que fenômeno físico é esse? Continuo não entendendo nada! – exclamou Leonardo. 

– Não é possível as portas e as lâmpadas funcionarem automaticamente! Vamos embora, 

Felipe! Daqui a pouco vamos ficar loucos que nem esse cara aí e não duvido que ele nos 

jogue dentro de uma dessas máquinas estranhas, que nem sabemos para que servem, nesse 

laboratório abandonado. 

 - Mantenham-se calmos e acreditem em mim! – exclamou um tanto exasperado o 

Senhor Fóton, já perdendo a paciência. – Sigam-me! Quero lhes apresentar uns colegas que 

estão aqui no laboratório. Eles me ajudarão a aplicar o fenômeno. 

 Na outra sala os meninos encontraram dois doutores, juntos com o Dr. Einstein, que 

eles já conheciam de vista. Na biblioteca da escola tinha um retrato dele, muito engraçado, 

fazendo uma careta com a língua de fora.  

 

 

Figura 56 

 O Senhor Fóton foi então fazendo as apresentações. – Esses são meus amigos, os 

doutores Einstein, Hertz e Lenard (3).  

 Sem perder tempo, os amigos do Senhor Fóton foram logo explicando o que sabiam. O 

Dr. Hertz falou calmamente, como se estive contando uma linda história: 

                                                         
6
 Fonte: http://educacao.uol.com.br/biografias/albert-einstein.htm 
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 - Tudo começou quando resolvi gerar ondas eletromagnéticas através da produção de 

descargas elétricas e percebi, pela primeira vez, um fenômeno muito interessante. Usando um 

dispositivo muito simples, fiz incidir luz sobre uma placa metálica (4) e notei que um fluxo 

“ordenado” de partículas, portadores de carga elétrica, era emitido da placa, dando origem a 

uma corrente elétrica. Vocês entenderão melhor observando o experimento. Vejam só! – E o 

Dr. Hertz mostrou para os meninos um aparato experimental semelhante ao que utilizou 

naquela época.  

 

Figura 67 

  

 Enquanto Felipe e Leonardo, admirados, observavam o experimento, o Dr. Lenard 

acrescentou: 

 -Algum tempo depois, outro colega nosso, o Dr. Thomson, mostrou que as partículas 

ejetadas da placa metálica eram elétrons. 

 - Meus primos! – falou o Senhor Fóton, dando risadas. 

 - Eu repeti a experiência de Hertz algumas vezes, com a intenção de medir a energia 

dos elétrons emitidos da placa metálica e descobri um monte de coisas interessantes! - 

acrescentou o Dr. Lenard, cheio de orgulho. – Para não encher a cabeça de vocês com muita 

informação, sugiro que vocês consultem na internet, quando chegarem em casa, tudo que 

descobri naquela época. Para facilitar sua pesquisa, vou dar umas “dicas”. Pensem nas 

seguintes questões:  

 - O que acontece quando variamos a voltagem entre as placas do experimento? 

 - Será que a corrente existirá para qualquer valor da voltagem (5)?  

 - Qual a influência da intensidade da luz no número de elétrons emitidos e no valor de 

sua energia?  
                                                         
7
 Fonte:http://pt.slideshare.net/PmelaOliveira3/experimento-de-hertz 
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 - A natureza da radiação incidente afeta a energia dos elétrons emitidos? 

 Um tanto tontos com a avalanche de perguntas, os meninos perguntaram ao Senhor 

Fóton: - Foi assim que o senhor foi descoberto? 

 - Não! – respondeu o Senhor Fóton. – Os resultados experimentais, muito bem 

observados pelo Dr. Lenard, alguns deles apontados nas perguntas que ele sugeriu que vocês 

pesquisassem, deixaram os pesquisadores da época muito admirados.  Eles não entendiam 

muito bem o que estava acontecendo.  Mas aí surgiu o meu querido criador, o Dr. Einstein! 

 - O deixe explicar como isso aconteceu! – exclamaram os meninos, em voz alta.  

 O Dr. Einstein, absorto em seus pensamentos, não percebeu que falavam dele até que 

ouviu o chamado dos meninos. Aproximou-se e começou a explicar calmamente: 

 - Como o Senhor Fóton já comentou, a resposta para suas perguntas está na dualidade 

onda-partícula. Quando incidimos luz sobre a placa metálica, os fótons nela contidos cedem 

toda sua energia para os elétrons da placa, arrancando-os do material com velocidade 

suficiente para alcançar a placa coletora, dando origem à corrente medida no amperímetro do 

experimento que vocês observaram. Pensamos então na luz como partícula, os fótons!  Dessa 

maneira resolvemos outros problemas que os nossos colegas não conseguiam entender, além 

dos já mencionados pelo Dr. Lenard. 

 - Quais? – perguntou Felipe, cheio de curiosidade. 

 - Por acreditar que a luz se comportava como uma onda, os pesquisadores da época 

acreditavam que os elétrons absorviam a energia da onda aos poucos e precisavam de um 

certo tempo para adquirir a energia necessária para serem arrancados da placa e acelerados até 

o coletor. Mas conseguimos mostrar que isso não era necessário, pois a energia é cedida de 

uma só vez, em pacotes, para cada elétron. Aumentando a intensidade da onda, aumentamos o 

número de fótons e, consequentemente, o número de elétrons ejetados também aumenta (6). 

Vocês têm algum palpite sobre a relação entre a natureza da luz e a energia cedida aos 

elétrons? – E Einstein ficou aguardando a resposta dos meninos, que se entreolharam sem 

saber o que responder. 

 - Não tenho a menor ideia! – respondeu Felipe. 

 - Nem eu! - disse Leonardo – O que você quer dizer com natureza da luz? 

 - Estou me referindo à frequência ou ao comprimento de onda da luz. Vou explicar 

melhor. Olhem esse quadro aqui na parede.  
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Figura 78 

  

E Einstein continuou explicando: 

 - Esse quadro mostra uma região do espectro eletromagnético conhecida como 

espectro visível. Ele é assim chamado, porque esse tipo de radiação pode ser “visto” por nós, 

ou seja, é um tipo de radiação composta de fótons capazes de sensibilizar o olho humano de 

uma pessoal com visão normal. Uma boa parte da radiação emitida pelo Sol se encontra nessa 

faixa de comprimentos de onda ou frequência. De acordo com minha teoria, a energia dos 

fótons depende da natureza da luz.  

 Para explicar os detalhes de sua teoria, Dr. Einstein escreveu algumas fórmulas no 

quadro negro: 

 

Figura 8 

E completou: 

 - A energia necessária para arrancar os elétrons (7) da placa depende do metal de que 

ela é feita. Assim, para um dado metal, a energia cinética dos elétrons emitidos vai depender 

                                                         
8Fonte: http://artistas-palmoemeio.blogspot.com.br/2012/10/6-ano-cor.html 
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da energia dos fótons da radiação incidente. Em outras palavras, vai depender da frequência 

da luz! Pronto! Eu mesmo respondi a pergunta que fiz para vocês! - exclamou Einstein, com 

ar divertido. -Mas vou deixar outra pergunta no ar: Vocês acham que esse efeito ocorre para 

qualquer frequência (8)? Pensem nisso! 

 Nesse momento o Senhor Fóton entrou na conversa e foi logo falando: 

 - Quero ver se vocês são mesmo espertos! Qual luz emitiria, num mesmo tipo de 

placa, elétrons ejetados numa maior velocidade? Verde ou amarela? 

 - Ah claro! Eu sei. É verde! - disse Felipe. (9) 

 - Isso mesmo! Parabéns! Vejo que estão compreendendo tudo direitinho. – concordou 

o Senhor Fóton.  

 - Sim, mas como explicar o que acontece com as portas automáticas e as lâmpadas dos 

postes de iluminação pública?- perguntou Leonardo. 

-Tanto as portas como as lâmpadas são equipadas com dispositivos que funcionam 

como o experimento que mostramos para vocês. Esses dispositivos têm a capacidade de 

transformar energia luminosa em energia elétrica e podem também funcionar como sensores, 

que medem a intensidade luminosa. Quando um objeto entra em seu raio de alcance, o 

dispositivo mede os fótons que foram defletidos pelo material “invasor”, e acionam um 

circuito elétrico, substituindo o papel do homem na função de ligar e desligar a lâmpada, ou 

de abrir e fechar as portas. – concluiu o Senhor Fóton. 

- Que irado! – exclamaram os meninos. 

 Felizes e encantados com a infinidade de coisas que aprenderam, Felipe e Leonardo 

foram para casa, acompanhados pelo Senhor Fóton. Chegando lá, foram direto para cama, 

pois estavam bastante cansados. Despediram-se do Senhor Fóton e dormiram profundamente. 

 No dia seguinte os meninos acordaram bem cedo e logo se aprontaram para ir à 

Escola. Eles estavam um pouco confusos com o que havia acontecido e não tinham certeza se 

tudo não passara de um sonho ou se tinham de fato feito aquela viagem.   

 No caminho, os meninos encontraram a sua amiga Lara. Felipe, ansioso para 

demonstrar seus novos conhecimentos, foi logo perguntando: 
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Figura 99 

 

 E Lara continuou: 

 -Aprendi na escola essa semana, Lipe! Você não sabia? (10) 

 

FIM 

 

Atividade: Releia os trechos numerados no texto e responda as seguintes perguntas: 

 

1) O que o senhor fóton quis dizer ao falar sobre crises comportamentais? 

2) Qual o nome do fenômeno físico descrito no texto? 

3) Seria possível, na realidade, encontrar Einstein, Hertz e Lenard juntos na mesa sala? 

Explique. 

4) Por que a placa emissora de elétrons deve ser metálica?  

5) É possível estabelecer uma voltagem entre as placas que impeça os elétrons de 

alcançarem a placa coletora? Explique. 

6) Porque a energia dos elétrons não aumenta quando aumentamos a intensidade da luz? 

7) Que nome é dado à energia necessária para arrancar os elétrons da placa?  

8) O fenômeno descrito no texto ocorre para qualquer frequência da radiação incidente?  

9) Como Felipe soube que a luz verde emitiria elétrons mais rápidos que a luz amarela? 

10) Como você acha que Felipe reagiu quando percebeu que Lara sabia a resposta para a 

sua pergunta? 

 

 

 

                                                         
9
Fonte: http://www.cbpf.br/~eduhq/html/tirinhas/tirinhas.php 

http://www.cbpf.br/~eduhq/html/tirinhas/tirinhas.php


39 

 

8.2  PROPOSTA DE AULA COM APRESENTAÇÃO DE SLIDES 

 

No CD anexado abaixo incluímos uma proposta de aula, utilizando o recurso de 

apresentação com slides. Essa atividade pode ser aplicada como introdução ao conteúdo sobre 

o efeito fotoelétrico, ou para consolidar esse conteúdo após a leitura da história sugerida no 

item anterior.  
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8.3 PROPOSTAS DE ATIVIDADES PARA AVALIAÇÃODE APRENDIZAGEM 

 

8.3.1. JOGO: “QUIZ ELETRIZANTE”  

 

I- Objetivo do Jogo  

 

O quis tem o objetivo de verificar o conhecimento geral dos participantes sobre os 

conceitos e características do Efeito Fotoelétrico, respondendo as perguntas contidas nas 

cartas. A equipe que acertar o maior número de perguntas, levando a sua ficha até o “Fim” do 

tabuleiro mais rapidamente, será a equipe vencedora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II-Regras do Jogo 

 

 Participantes: quatro ou mais jogadores, divididos em duas ou três equipes. 

 Componentes: 1 tabuleiro,1 ampulheta,21 cartas,3 fichas e 1 dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O Jogo:  

Figura 10 - Tabuleiro do jogo sobre o Efeito Fotoelétrico 

Figura 11-Componentesdo jogo: 

Cartas, Ampulheta, Dado e Fichas 
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Na primeira rodada do jogo, as “fichas” que representam cada equipe devem estar no 

“Início” do tabuleiro. Um componente de cada equipe, à escolha dos seus próprios membros, 

lança o dado e aquele que obtiver o maior número definirá a equipe que iniciará o jogo. No 

caso de empate, os dados devem ser lançados novamente até que se defina a equipe que dará 

início à partida. 

Definida a equipe que começará o jogo, um dos seus componentes retira uma carta na 

pilha de cartas e faz a pergunta às equipes adversárias. A equipe que primeiro a certar a 

resposta, dentro do tempo da ampulheta, prossegue no jogo e lança novamente o dado. O 

número obtido indicará a quantidade de casas do tabuleiro que serão percorridas e, a partir 

daí, inicia-se uma nova rodada. Uma nova carta é retirada da pilha e outra pergunta é feita às 

equipes adversárias. Se ninguém acertar a pergunta, a própria equipe tem a chance de 

responder e prosseguir com a vez no jogo. Caso nenhuma equipe acerte a resposta, esta 

pergunta deve ser colocada ao final da pilha de cartas, até ser retirada novamente. Nesse caso, 

a mesma equipe dá prosseguimento ao jogo, retirando mais uma carta e fazendo a nova 

pergunta. 

Deve ocorrer um rodízio entre as pessoas da equipe que retiram as cartas em cada 

rodada e somente a pessoa que faz a pergunta pode ver a resposta contida na carta. 

Ao longo do percurso no tabuleiro alguns obstáculos podem ser encontrados, fazendo 

com a chegada ao fim do jogo seja adiantada ou atrasada, como mostra a tabela abaixo.  

Obstáculo Ação 

 

A equipe deve avançar 2 casas. 

 

A equipe deve ficar uma rodada fora do jogo. 

 

A equipe deve voltar ao início do jogo. 

 

 

Todos jogam: Todos os participantes podem responder a pergunta na rodada, 

inclusive os demais membros da equipe que estiver fazendo a pergunta. 
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III- Perguntas e Respostas contidas nas cartas 

 

 

1-O que é Efeito Fotoelétrico? 

(a) Fenômeno que ocorre quando luz de determinada frequência incide numa superfície 

metálica e faz com que elétrons sejam ejetados da superfície. 

(b) Fenômeno caracterizado pela diminuição da energia de um fóton, tipicamente na faixa de 

raios X ou de raio gama, que acontece devido à interação com a matéria. 

(c) Fenômeno óptico que consiste na separação da luz branca, ou seja, separação da luz solar 

em várias cores, cada qual com uma frequência diferente. 

R. (a)  

 

2- O que é necessário fazer para aumentar a quantidade de elétrons ejetados durante o efeito 

fotoelétrico? 

(a) Diminuir a intensidade da luz 

(b) Aumentar a frequência da radiação incidente 

(c) Aumentar a intensidade da luz  

R. (c) 

 

3- O que é o fóton? 

(a) Partícula elementar sem massa e carga nula, também denominada de “quantum” da 

radiação eletromagnética ou pacote de energia. 

(b) Partícula de carga nula, extremamente pequena e massa centenas de vezes menor que a 

massa do elétron e que interage fracamente com a matéria. 

(c) Partícula de alta energia, emitida de núcleos atômicos. 

R. (a) 

 

4- O que você entende sobre energia cinética máxima no efeito fotoelétrico?  

(a) É a energia necessária para remover um elétron da superfície da placa emissora e depende 

do material de que ela é feita. 

(b) É a máxima energia adquirida pelos elétrons ejetados da superfície da placa metálica. 

(c) É a energia dos fótons da radiação eletromagnética que incide sobre a placa emissora. 

R. (b) 
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5- Como podemos expressar o valor da energia cinética máxima dos elétrons ejetados no 

efeito fotoelétrico, em termos do potencial de corte Vo? 

(a) Kmáx = eVo  , sendo e = carga do elétron 

(b) Kmáx =  ΦVo, sendo Φ = função trabalho 

(c) Kmáx =  hVo , sendo h = constante de Planck 

R. (a) 

 

6- O que é o potencial de corte? 

(a) é a diferença de potencial, dependente da intensidade da luz, capaz de frear os elétrons 

emitidos pela placa metálica.  

(b) É o potencial capaz de fazer com que todos os elétrons, até mesmo aqueles que saem do 

catodo com pouquíssima energia, consigam chegar até o coletor. 

(c) É a diferença de potencial estabelecida entre as placas, capaz de fazer voltar à placa 

emissora o elétron mais veloz, resultando em uma corrente fotoelétrica nula. 

 

R. (c)  

 

7- Qual o valor de h, a constante de Planck? 

(a) h = 1,6 · 10
−19

C 

(b) h = 6,63 x 10
-34

J.s 

(c) h = 1,602 x 10
-19

 J 

 

R. (b) 

 

8- O que é a frequência de corte no efeito fotoelétrico? 

(a) Valor mínimo da frequência da radiação incidente abaixo do qual nenhum fotoelétron é 

emitido. 

(b) Valor máximo da frequência da radiação incidente acima do qual nenhum fotoelétron é 

emitido. 

(c) Valor da frequência da radiação incidente que depende do material da placa metálica 

emissora de fotoelétrons. 

R. (a) 
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9- Em termos energéticos, qual a condição para que os elétrons sejam ejetados da placa 

metálica e ocorra o efeito fotoelétrico?  

(a) A energia da radiação incidente deve ser menor que a energia necessária para arrancar os 

elétrons da placa emissora. 

(b) A energia da radiação incidente deve ser menor que a energia cinética máxima dos 

fotoelétrons.  

(c) A energia da radiação incidente deve ser maior que a energia necessária para arrancar os 

elétrons da placa emissora.  

 

R. (a)  

 

10- Qual a expressão para a conservação de energia no efeito fotoelétrico? Explique o que 

cada termo da expressão representa. 

(a) hf + Ee = hf´+ E
´
e(energia do fóton incidente + energia do elétron na placa = energia do 

fóton emitido + energia do elétron arrancado da placa). 

(b) Kmáx = hf + ϕ( energia cinética máxima do elétron ejetado = energia da radiação incidente 

+ função trabalho do material da placa emissora) 

(c)E = hf = Kmáx + ϕ,  (energia da radiação incidente = energia cinética máxima adquirida 

pelos elétrons ejetados do material +  função trabalho do material da placa emissora). 

 

R. (c) 

 

11- O que é a função trabalho do material? 

(a) É a energia necessária para remover um elétron da superfície da placa emissora e depende 

da frequência da radiação incidente. 

(b) É a energia necessária para remover um elétron da superfície da placa emissora e depende 

do material de que ela é feita. 

(c) É a diferença de potencial, dependente da intensidade da luz, capaz de frear os elétrons 

emitidos pela placa metálica.  

 

R. (b)  

 

12- Os elétrons com energia cinética maior que zero adquiriram energia suficiente para serem 

arrancados do metal? Justifique. 
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(a) Sim. Se a energia cinética é maior que zero, significa que os elétrons adquiriam energia 

superior à função trabalho do material e foram ejetados da placa. 

(b) Não. Porque a energia incidente é menor que a função trabalho. 

(c) Sim. Porque a função trabalho é nula. 

 

R. (a)  

 

13- O que são o anodo e o catodo no efeito fotoelétrico e quais as suas funções? 

(a) O anodo é a placa emissora sobre a qual incide a radiação eletromagnética e de onde são 

ejetados os elétrons e o catodo é a placa coletora dos fotoelétrons 

(b) O catodo é a placa emissora sobre a qual incide a radiação eletromagnética e de onde são 

ejetados os elétrons e o anodo é a placa coletora dos fotoelétrons. 

(c) O anodo e o catodo são alvos sobre os quais incidem os elétrons altamente energéticos 

produzidos pelo efeito fotoelétrico. 

 

R. (b) 

 

14- O que é necessário fazer para aumentar a velocidade dos fotoelétrons? 

(a) Aumentar a frequência da radiação incidente na placa emissora. 

(b) Aumentar a intensidade da radiação incidente. 

(c) Diminuir a intensidade da radiação incidente. 

 

R. (a)  

 

15- Existe um delay (intervalo de tempo) entre o momento de incidência da radiação e o 

momento de emissão dos elétrons? Justifique. 

(a) Sim, pois a energia do fóton depende da intensidade da luz. 

(b) Sim. Existe um intervalo de tempo necessário para o elétron armazenar a energia do fóton 

incidente. 

(c) Não. A energia da radiação incidente é transferida para o elétron da placa de uma só vez. 

 

R. (c) 

 

16- O que é dualidade onda-partícula?  
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(a) É uma característica da radiação eletromagnética, segundo a qual ela apresenta 

propriedades ondulatórias ou corpusculares, dependendo do fenômeno observado em um 

determinado experimento. 

(b) É uma característica da luz, segundo a qual ela pode se comportar como onda e como 

partícula ao mesmo tempo, num mesmo experimento observado. 

(c) Um fenômeno óptico que consiste na separação da luz em várias cores, cada qual com uma 

frequência diferente.  

R. (a)  

 

17- Qual a contribuição de Einstein para a explicação do efeito fotoelétrico?  

(a) Mostrou que a velocidade dos elétrons depende da intensidade da luz, sendo dependente 

da frequência da radiação incidente. 

(b) Considerou que a luz é emitida em porções independentes de energia (fótons) e mostrou 

que a intensidade da luz é proporcional ao número de fótons contidos no feixe luminoso e 

determina o número de elétrons arrancados da superfície metálica. 

(c) Mostrou que a energia necessária para remover um elétron da superfície da placa emissora 

não depende do material de que ela é feita. 

 

R.(b) 

 

18- Em que situação a corrente fotoelétrica será máxima? 

(a) Quando a ddp entre as placas aumenta até certo valor e todos os elétrons, até mesmo 

aqueles que saem do catodo com pouquíssima energia, conseguem chegar até o coletor. 

(b) Quando a ddp entre as placas é igual ao potencial de corte. 

(c) Quando a ddp entre as placas for nula. 

 

R.(a) 

 

19- Em que situação os elétrons são emitidos com energia cinética igual a zero? 

(a) Quando a energia da radiação incidente for maior que a função trabalho do material. 

(b) Quando a energia da radiação incidente for menor que a função trabalho do material. 

(c) Quando a energia da radiação incidente for igual à função trabalho do material.  

 

R. (c) 
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20- Qual a relação entre a energia cinética máxima dos elétrons e a frequência da radiação 

incidente? 

(a) A relação é linear, sendo a inclinação da reta dada por Φ/e 

(b) A relação é linear, sendo a inclinação da reta dada por h/e 

(c) A energia cinética máxima dos elétrons não depende da frequência da radiação incidente. 

 

R. (b) 

 

 

8.3.2. JOGO: DOMINÓ EFEITO FOTOELÉTRICO 

 

I- Objetivo do Jogo: 

 

O jogo “Dominó Efeito Fotoelétrico” tem como objetivo verificar a aprendizagem dos 

participantes sobre os conceitos relacionados com o Efeito Fotoelétrico, adotando as regras do 

jogo de dominó tradicional, em que os jogadores devem encaixar as peças que relacionam 

corretamente as perguntas com suas respectivas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - Regras do Jogo 

 

 Participantes: O jogo pode ter dois ou mais participantes, divididos em duas equipes. 

 Componentes: O jogo contém 18 peças com perguntas ou respostas sobre o efeito 

fotoelétrico.  

 

 O jogo: 

    Figura 12: Peças do Dominó Efeito Fotoelétrico 
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As peças devem ser embaralhadas na mesa e divididas igualmente entre as equipes. A 

equipe que iniciará o jogo é escolhida a partir de sorteio. 

A partida é iniciada com uma peça colocada no centro da mesa. Cada equipe deve tentar 

encaixar o lado da peça que corresponde à pergunta ou à resposta contida na peça que se 

encontra sobre a mesa. A cada rodada do jogo, os membros das equipes podem juntamente 

decidir qual deve ser a peça correta.  

Caso a equipe não tenha nenhuma peça que se encaixe nas extremidades do jogo, deve 

passar a vez à equipe adversária.  

O professor será o juiz do jogo, verificando se as peças estão sendo encaixadas 

corretamente. Caso alguma equipe encaixe uma peça errada, esta deverá retornar à equipe, 

que perderá a vez no jogo. 

A equipe que primeiramente encaixar todas suas peças no jogo será a vencedora. 

 

III- As peças do jogo  

As peças podem ser confeccionas em isopor, cortadas em formato retangular e encapadas 

com papel ofício. Se preferir, podem também ser confeccionadas em papelão. Em seguida,as 

perguntas e respostas, impressas, são coladas sobre as peças. As figuras, nas páginas a seguir, 

ilustram a montagem do jogo, com exemplos de perguntas e respostas. 
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