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RESUMO 

 

Desde seus primórdios, a Física Moderna e Contemporânea causou espanto, gerou 
controvérsias e fomentou discussões, dada a complexidade de alguns de seus conceitos. Mas o 
que se provou depois é que se trata de uma das áreas do conhecimento humano que mais 
contribuem para a análise dos fenômenos naturais e a compreensão das constantes descobertas 
científicas que repercutem diretamente no avanço tecnológico. Contudo, essa ciência 
geralmente não é lecionada no Ensino Médio e assim os jovens perdem a oportunidade de ter 
contato com descobertas mais recentes da Física. As justificativas para essa ausência vão desde 
a complexidade do tema até a falta de tempo de inseri-lo nas matrizes curriculares e 
planejamentos anuais. Contudo, estudos já apontaram que é necessário buscar metodologias de 
estudar a Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio de modo a privilegiar a parte 
conceitual, histórica e sua aplicação prática, tudo isso de uma forma atraente e motivadora para 
o aluno. Diante dessa realidade, o presente trabalho apresenta uma metodologia baseada na 
produção de materiais paradidáticos que tratam a Física Moderna e Contemporânea 
simultaneamente à Física Clássica no Ensino Médio e ainda propõem atividades lúdicas para 
que alunos desse nível de escolaridade possam aprender enquanto se divertem. Tal metodologia 
foi desenvolvida e aplicada com sucesso em uma escola de Ensino Médio e os resultados foram 
amplamente satisfatórios, principalmente no que se refere à aprendizagem do tema e a 
motivação para o estudo da Ciência. 
 

 

Palavras – Chave: Ensino de Física. Física Moderna e Contemporânea. Ensino Médio. 

Produção de Material Didático. Lúdico 
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ABSTRACT 
 
 
Since its beginning, the Modern and Contemporary Physics surprised and, generated 
controversy and discussions, due to the complexity of some of its concepts. But what it was 
proved later that this is one of the areas of human knowledge that most contribute to the analysis 
of natural phenomena and understanding the constant scientific discoveries that directly impact 
on technological advancement. However, this science is not usually taught in high school and 
so young people lose the opportunity to have contact with more recent discoveries of physics. 
The reasons for this absence start from the complexity of the issue to the lack of time to insert 
it in the curriculum matrices and annual planning. However, studies have pointed out that it is 
necessary to seek methods to study Modern and Contemporary Physics in high school in order 
to privilege the conceptual part, historical and practical application, all in an engaging and 
motivating way for the student. Known this reality, this study presents a methodology based on 
the production of textbooks materials that deal Modern Physics and Contemporary 
simultaneously to classical physics in high school and still proposed recreational activities for 
students of this level of education who can learn while having fun. This methodology has been 
developed and successfully applied in a high school and the results were largely satisfactory, 
especially with regard to the subject of learning and the motivation for the study of science. 
 
 
Keywords: Physical Education. Modern and Contemporary Physics. High School. Teaching 
Material Production. Recreational Activities. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A Física é a ciência que tem por finalidade analisar as leis que regem o Universo, as 

interações entre matéria e energia e as causas e consequências de fenômenos naturais, por isso, 

geralmente é definida como a “Ciência da Natureza”. É papel da Física buscar explicações para 

fenômenos que vão desde interações subatômicas às transformações ocorridas em galáxias 

distantes; compreensão do decaimento de um material radioativo à criação de matéria devido à 

explosão de uma supernova. Esses fenômenos podem ser objeto de estudo tanto de cientistas e 

acadêmicos do ensino superior de física quanto de alunos do Ensino Médio. 

Entretanto, para isso é necessário compreender essa ciência em sua plenitude, 

acompanhar os avanços e descobertas dos últimos anos e reconhecer que o desenvolvimento 

científico das últimas décadas e as tecnologias atuais não podem mais ser explicados por 

conceitos formulados há centenas de anos. É exatamente nesse ponto que Física Moderna e 

Contemporânea (FMC) tem seu papel fundamental.  

Como exemplo, pode ser citado o famoso acelerador de partículas LHC – Large Hadron 

Collider (em português, Grande Colisor de Hádrons), localizado próximo à Genebra, na Suíça 

e criado por uma organização europeia. O invento teve grande destaque na mídia, gerou 

polêmica e expectativas, além de ter sido o centro de debates entre físicos do mundo inteiro em 

virtude de ter como um de seus objetivos a identificação do bóson de Higgs, também conhecida 

como a “partícula de Deus”. O bóson de Higgs, até então hipotético, teria propriedade de 

fornecer massa às partículas. No entanto, para compreender o funcionamento e a finalidade do 

acelerador é necessária ao menos uma noção de FMC, caso contrário, uma das maiores cadeias 

de eventos da ciência pode ser confundida com um mero espetáculo pirotécnico que consumiu 

milhões de euros para ser realizado.  

Contudo, não se trata de negar toda a evolução da ciência ao longo dos anos, pois nas 

palavras de Biezunski (1993, p. 10) a Física Moderna “[...] é herdeira de desenvolvimentos que 

remontam geralmente à época de Galileu no que respeita à física clássica”. Em outras palavras 

a FMC sedimenta a Física nos vários campos de atuação, pois apresenta as limitações dos 

modelos clássicos.  

Diante dessa realidade, um professor de Física do Ensino Médio não poderia explicar 

fenômenos dessa proporção usando somente a “Física newtoniana”. A preocupação que assola 

boa parte dos educadores da área é exatamente o acesso dos alunos da educação básica à FMC, 
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que geralmente não é levada em consideração na organização curricular das escolas, 

principalmente nas públicas. 

Os estudantes não têm contato com o excitante mundo da pesquisa atual em Física, 
pois não veem nenhuma Física além de 1900. Esta situação é inaceitável em um século 
no qual ideias revolucionárias mudaram a ciência totalmente.  
(OSTERMANN e MOREIRA, 2000, p. 24)  

 

Não obstante o fato de os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM) de Física também orientarem sobre a importância da FMC para o cotidiano dos 

jovens, sobretudo no que tange à tecnologia: 

Alguns aspectos da chamada Física Moderna serão indispensáveis para permitir aos 
jovens adquirir uma compreensão mais abrangente sobre como se constitui a matéria, 
de forma a que tenham contato com diferentes e novos materiais, cristais líquidos e 
lasers presentes nos utensílios tecnológicos, ou com o desenvolvimento da eletrônica, 
dos circuitos integrados e dos microprocessadores. 
(BRASIL, 2000, p. 19) 

 

Mas, se é tão evidente a importância da abordagem da FMC no Ensino Médio, por que 

poucos professores promovem o estudo do tema nesse nível escolar? Tanto Oliveira, Vianna e 

Gerbassi (2007, p. 451) quanto Kessler (2008, p. 72) apontam a falta de tempo em virtude da 

reduzida carga horária da Física enquanto componente curricular, além da escassez de materiais 

didáticos específicos sobre o tema, dentre outros fatores relatados por professores. Felizmente 

pesquisas vem sendo realizadas com o intuito de proporcionar o ensino efetivo dessa ciência. 

Inclusive os livros didáticos que compõem o catálogo do Programa Nacional do Livro para o 

Ensino Médio (PNLEM) tem evoluído muito na abordagem do tema, mesmo que em boa parte 

das obras a FMC aparece nos capítulos finais dos últimos volumes (3º ano). 

Diante do exposto, seria de extrema importância o estudo da FMC para despertar a 

curiosidade, o interesse e atenção dos alunos do Ensino Médio, proporcionando-lhes uma visão 

completa do mundo que os cercam, pois conforme Siqueira (2006, p.8), a FMC pode mostrar 

aos jovens uma nova visão sobre a natureza, pois ainda é algo novo, que ainda está em 

construção, diferente da Física finalizada que geralmente é passada para eles. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia de produção e 

utilização de materiais paradidáticos para a inserção da FMC no Ensino Médio simultaneamente 

ao ensino da Física Clássica. Tais materiais são compostos de um caderno pedagógico contendo 

a FMC e uma atividade lúdica referente a cada tema. No decorrer dessa dissertação será possível 

verificar que a referida metodologia foi aplicada com sucesso em uma escola de Ensino Médio 

da cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. 
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1.1. – DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

Os capítulos do presente trabalho estão ordenados da seguinte maneira: 

 Capítulo 2 – descrição da metodologia utilizada nas etapas da pesquisa. 

 Capítulo 3 – embasamento pedagógico com fundamentação na Aprendizagem 

Significativa de Ausubel. 

 Capítulo 4 – resumo dos conteúdos específicos de Física abordados. 

 Capítulo 5 – descrição da elaboração do Produto Educacional 

 Capítulo 6 – relato da aplicação do produto educacional em sala de aula 

 Capítulo 7 – Considerações finais e resultados obtidos 

 

 

1.2. – IMPORTÂNCIA DA FMC NO ENSINO MÉDIO 
 

 

Conforme já fora citado anteriormente, em um mundo em constantes transformações, 

com tantos avanços tecnológicos e acesso a informação quase em tempo real, o professor de 

Física não pode voltar suas atenções apenas para uma ciência formulada a vários séculos atrás. 

Essa demanda não é algo exclusivo dessa década. Pesquisadores em ensino de Física como 

Valadares e Moreira (1998, p. 121) já citavam a importância de inserir o tema na educação 

básica no final dos anos 90, tendo em vista que a FMC alavancou a ciência e consequentemente 

a produção de artefatos tecnológicos que facilitam a vida das pessoas. 

O outro aspecto relevante para se estudar a FMC no Ensino Médio é o fato de que esse 

tema pode minimizar o processo de fragmentação da Física em blocos geralmente desconexos, 

como por exemplo ensinar uma Mecânica que não se relaciona com a Óptica, que é 

completamente independente da Termodinâmica, que por sua vez não tem nenhuma relação 

com o Eletromagnetismo. A FMC complementa e agrega grandes áreas da Física e pode até 

mesmo melhorar a compreensão de fenômenos tipicamente clássicos. 

Por fim, Ostermann e Moreira (2001, p. 145) ressaltam a importância de metodologias 

e produções de materiais didáticos voltados para esse fim, abandonando de vez a ideia de que 

os alunos não conseguirão compreender o tema, mas sim buscando meios eficazes de abordar 

esses tópicos. 
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1.3. – DELIMITAÇÃO DO TEMA 
 

 

Os temas de FMC escolhidos foram aqueles possíveis de estabelecer uma relação direta 

com o que tradicionalmente está sendo lecionado no Ensino Médio: A Teoria da Relatividade 

logo após a Velocidade Relativa na Cinemática do 1º Ano; o Efeito Fotoelétrico concatenado 

com colisões mecânicas (1º Ano) e a Radioatividade que pode ser abordada em paralelo à 

transmissão de calor no 2º ano. 

 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO E DAS TURMAS ONDE OCORREU A 
APLICAÇÃO 
 

 

A aplicação da metodologia ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia - IFRO, campus de Ji-Paraná, uma conceituada instituição de ensino 

focada nos três pilares da educação: Ensino, Pesquisa e Extensão. Teve seu início em 2009 e 

atualmente oferece os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Informática, Florestas e 

Química (duração de quatro anos), além do curso subsequente de Informática e de Licenciatura 

em Química. 

O ingresso na instituição para o Ensino Médio se dá por meio de processo seletivo anual, 

composto de uma prova teórica. A instituição, por meio de projetos assistenciais pode conceder 

auxílios estudantis como uniforme, vale transporte, auxílio alimentação, bolsas de monitoria e 

de iniciação à pesquisa, dentre outros. 

As turmas que fizeram parte desse estudo foram as do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Técnico 

integrado ao Médio de Química dos períodos matutino e vespertino nos anos letivos de 2014 e 

de 2015, totalizando seis turmas. O motivo da escolha se deu pelo fato de que estas turmas 

foram atribuídas pela instituição ao autor da dissertação, que conforme orientação da SBF, 

aplicou a metodologia em suas próprias turmas, colheu os dados e os apresenta agora nessa 

dissertação. 

As turmas dos 1º Anos do Ensino Médio de 2015 têm em média 42 alunos oriundos de 

diversas escolas, sejam públicas ou particulares e alguns alunos moram em municípios vizinhos 

de Ji-Paraná e se deslocam de ônibus até a instituição. Há um considerável número de alunos 
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com defasagem de pré-requisitos básicos de matemática e interpretação de texto, condição que 

geralmente é atenuada pelos programas de nivelamento e monitoria da instituição. Quanto ao 

comportamento, há episódios isolados de indisciplina como conversas paralelas ou uso irregular 

de eletrônicos, mas que se forem prontamente coibidos pelo professor tende a cessar. De um 

modo geral, mesmo sendo uma turma muito numerosa, o comprometimento é satisfatório. 

Os 2º Anos de Química demonstram maior maturidade o que facilita muito o trabalho. 

Boa parte dos alunos já se engajou em projetos de ensino, pesquisa ou extensão e, portanto, tem 

um maior comprometimento que seus colegas da série anterior. Infelizmente, as turmas 

diminuem consideravelmente do 1º para o 2º Ano, de modo que o 2º “B” do período vespertino 

(até a data da redação deste trabalho) contava com apenas 21 alunos. Os motivos vão de 

reprovações à não adaptação do aluno à filosofia da instituição. 

Já os 3º Anos de Química são compostos por alunos bem mais conscientes e decididos, 

que continuam participando de projetos e geralmente expondo seus trabalhos em eventos 

nacionais e regionais, com fomento da instituição. Há raros casos de falta de interesse ou 

indisciplina. O problema ainda é o alto índice de transferências do 2º para o 3º ano, pois muitos 

alunos decidem ir para outras escolas e concluir o Ensino Médio em três anos, ao invés de 

quatro como no IFRO.   
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Em carta aberta aos mestrandos do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

- MNPEF, o presidente da Sociedade Brasileira de Física (SBF), professor Marco Antônio 

Moreira (2015) afirma que a pesquisa básica, aquela que busca apenas produzir conhecimentos, 

mas sem resolver algum problema, não é o foco desse mestrado. Porém, em um outro artigo 

(MOREIRA, 2015, p. 5) ressalta a importância de outro tipo de pesquisa: 

A pesquisa translacional também se coaduna bem com a filosofia dos mestrados 
profissionais em ensino. A metáfora da translação significa transladar para a sala de 
aulas os resultados da pesquisa em ensino. Isso significa que essa pesquisa deve ser 
aplicada ou que os resultados da pesquisa básica em ensino devem ser traduzidos à 
linguagem da prática. 

(MOREIRA, 2015, p. 5) 
 

Logo, não é objetivo desse mestrado uma busca de dados estáticos, meramente focada 

na publicação e sim realizar uma pesquisa que proporcione uma mudança significativa na 

qualidade de ensino de Física. Considerando que é o professor quem deve buscar uma forma de 

pesquisa que se adeque a sua necessidade e à sua visão da Ciência (GONÇALVES, 1997, p. 

105), optou-se por uma análise qualitativa das pesquisas, conforme estrutura a seguir: 

 Análise dos Livros didáticos de Física; 

 Entrevista com professores de Física; 

 Adequação do Planejamento Anual; 

 Estrutura da Pesquisa 

 Questionário Inicial 

 Pré-teste com as atividades lúdicas 

 Coletas de dados e registro de fatos 

 

 

2.1. ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA 
 

Espera-se que um livro didático de Física proporcione o acesso dos alunos um 

conhecimento comprovadamente importante para sua formação. Para o Ministério da Educação 

- MEC o livro didático deve: 

[...] oferecer informações atualizadas, de forma a apoiar a formação continuada dos 
professores, na maioria das vezes impossibilitados, pela demanda de trabalho, de 
atualizar-se em sua área específica. Dessa forma, a escolha do livro deve ser criteriosa 
e afinada com as características da escola, dos alunos e com o contexto educacional 
em que estão inseridos. 

(BRASIL, 2007, p. 17) 
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Tal citação a respeito de atualizações fortalece a importância e a necessidade do ensino 

da FMC e, consequentemente, sua abordagem em livros do Ensino Médio.  

Portanto, faz-se necessário uma verificação de como as obras de Física voltadas para 

esse nível de escolaridade tratam a FMC, de modo que, se esses livros não dedicassem ao tema 

uma atenção considerável, a produção de materiais paradidáticos se justificaria. 

Diante do exposto, a seguir serão apresentadas as análises dos livros didáticos de Física 

que compuseram os catálogos nacionais de 2008 e 2012, tendo como parâmetro a forma como 

a Física Moderna é abordada nas obras. Tal análise está baseada nos Critérios de Qualificação 

definidos pelo MEC através do Catálogo do PNLEM. Foram analisados os aspectos gerais das 

obras, contudo, como o objeto de estudo é a Física Moderna, foi dado ênfase aos Critérios de 

Qualificação de números 36 e 37, que respectivamente questionam se o livro oferece: 

 

Estímulo ao uso do conhecimento científico como elemento para a compreensão dos 
problemas contemporâneos, para a tomada de decisões e a inserção dos alunos em sua 
realidade social. 
 
Proposição de discussões sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, 
dando elementos para a formação de um cidadão capaz de apreciar criticamente e 
posicionar-se diante das contribuições e dos impactos da Ciência e da Tecnologia 
sobre a vida social e individual. 

(BRASIL, 2007, p. 65) 
 

Portanto, o próprio PNLEM deixa clara a importância do estudo da FMC nesse nível de ensino. 

No ano de 2008 o MEC solicitou aos professores das redes públicas que selecionassem 

os livros a serem utilizados a partir de 2009, ano em que pela primeira vez houve distribuição 

de livros de Física. Os livros foram analisados pelo MEC e os títulos de Física aprovados para 

o PNLEM foram relacionados mediante Portaria nº 366, de 31 de janeiro de 2006 e as editoras 

começaram a enviar exemplares para a análise dos professores. 

 As obras foram as seguintes: 

 

1 - “Física: Ensino Médio”, de Antônio Luz e Beatriz Álvares, editora Scipione, volumes 1, 2 

e 3. 
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Ilustração 2. 1 - Obra “Física: Ensino Médio” 

 
 

 

De um modo geral, é um livro muito bem contextualizado, que relaciona os conteúdos 

apresentados com situações cotidianas. Os conceitos são precedidos de exemplos concretos, 

abordagens históricas, com linguagem clara e simples. Há ainda exercícios em bom número, 

distribuídos por grau de dificuldade, com boa variedade de exemplos resolvidos. Apresenta 

ainda interdisciplinaridade, visto que faz referência a diversas áreas do conhecimento, 

interligando-as com a Física. 

Em relação à Física Moderna há poucas correspondências entre os conceitos clássicos e 

modernos no momento em que os estes são apresentados, como por exemplo, no final do 

Capítulo 9 do volume 2, onde sucintamente se refere à descoberta do nêutron e no final do 

capítulo 22 (como um tópico especial) aborda o acelerador de partículas ciclotrón. Finalmente 

no Capítulo 25 do volume 3 (o último capítulo do livro), intitulado “A Nova Física”, os autores 

apresentam uma síntese de algumas teorias quânticas e alguns tópicos de cosmologia. O livro 

inclusive faz referência aos aceleradores de partícula, situando historicamente a descoberta dos 

hádrons, quarks e léptons e até mesmo expondo as características dessas partículas. 

Nos outros volumes há alguns tópicos relacionados à Física Moderna, como por 

exemplo, no Capítulo 15 do volume 2, ao tratar da refração da luz, o livro aborda de maneira 

resumida a teoria de Einstein sobre a expansão do universo e a Teoria da Relatividade Restrita. 

No mesmo volume, um tópico no final do capítulo 15 cita o modelo corpuscular da luz e faz 

uma breve referência à dualidade onda partícula, entretanto o efeito fotoelétrico não é citado. 

Há ainda outros pontos abordados como apêndice de capítulos e muito poucos com referência 

direta ou contraponto ao conceito clássico. 

Finalizando a análise, fica a impressão de que, apesar de discutir alguns dos temas mais 

relevantes Física Moderna ao longo do texto, o livro poderia ressaltar em quais pontos os 

conhecimentos atuais suplantam ou complementam a Física Clássica. Contudo, dentre os livros 

analisados é um dos que mais abordam a Física Moderna.  
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2 -  “Física: Ciência e Tecnologia”, de Paulo César Martins Penteado e Carlos Magno Azinaro 

Torres, editora Moderna, volumes 1, 2 e 3 

 

Ilustração 2. 2 -  Obra “Física: Ciência e Tecnologia” 

 
 

 

Um livro dinâmico, que mais parece uma revista e obviamente chama a atenção do 

leitor. Apresenta muitas gravuras, caixas de texto bem localizadas, conceituação clara e boa 

contextualização. Os exercícios, que em sua maioria são retirados de vestibulares e outros 

processos seletivos e são em bom número, apesar de não haver uma escala de nível de 

dificuldade. 

Em se tratando de Física Moderna essa obra é diferenciada e se não fosse um detalhe 

que será relatado a seguir, poderia ser considerada ideal sob o ponto de vista da proposta deste 

estudo. Há três capítulos inteiros dedicados ao assunto (Capítulos 5, 6 e 7 do volume 3), com 

abordagem clara e bom embasamento histórico. O Capítulo 5 trata da Teoria da Relatividade 

com maestria e excelentes meios didáticos, muitas ilustrações e apesar da linguagem simples, 

não perde qualidade conceitual. O Capítulo 6 trata da Física Quântica com as mesmas 

características do capítulo anterior, citando Max Planck, o efeito fotoelétrico, o modelo atômico 

de Bohr, dentre outros. Já o Capítulo 7 trata da radioatividade com ênfase nos seus efeitos ao 

corpo humano e suas aplicações médicas e bélicas, tudo isso sem deixar de descrever física e 

matematicamente os processos de decaimento radioativo, fusão e fissão nuclear. 

O “detalhe” citado no parágrafo acima, que tira da coleção de Penteado e Torres a 

condição de ideal no que se refere à Física Moderna, é justamente o fato dos Capítulos 5, 6 e 7 

serem os capítulos finais do último volume da obra. Fatores como calendário escolar apertado, 

planejamento anual que privilegia alguns conteúdos em detrimento a outros além do despreparo 

de alguns professores, tornam quase impossível alcançar esses fantásticos capítulos dentro do 

ano letivo regular. 
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Uma opção seria a inserção desses capítulos em concomitância com os conceitos 

clássicos que possibilitam a interação direta com a Física Moderna, como por exemplo, ao tratar 

de ondulatória ou de óptica no 2º ano (volume 2) abordar a dualidade onda - partícula da luz. 

Ou ao tratar de choques mecânicos no volume 1 tratar também das colisões de partículas 

subatômicas. Apesar desse contratempo, ao final desta análise, será possível notar que esta obra 

aparenta ser a mais completa em se tratando de elementos da Física Moderna nos livros que 

compuseram o PNLEM 2009. 

 

 

3 -  “Universo da Física”, de José Luiz Sampaio e Caio Sérgio Calçada, editora Atual, 

volumes 1, 2 e 3. 

 

Ilustração 2. 3 - Obra “Universo da Física” 

 
 

Uma obra com boa contextualização, com seções interessantes como “Não é bem assim” 

que trata de elucidar conceitos incorretos utilizados frequentemente; “Física no devido tempo”: 

a vida e obra de grandes físicos e “Você pode fazer”: experimentos fáceis e bastante 

significativos.  

Os exercícios são em bom número, mas na maioria dos capítulos se referem apenas à 

aplicação de fórmulas, havendo poucos exercícios conceituais. 

Em relação à Física Moderna, a obra apresenta poucos tópicos ao longo dos volumes. 

No volume 1, ao tratar das Leis de Newton no Capítulo 10, em um apêndice o livro faz 

referência às limitações dessas leis quando corpos se aproximam da velocidade da luz. No 

mesmo volume, igualmente em um apêndice, cita os fótons, indicando que a luz também tem 

momento linear (Capítulo 17). Enquanto no volume 2 não há referências à Física Moderna, o 

volume 3 tem dois capítulos voltados ao assunto. Novamente, há o problema de serem os 
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últimos capítulos do livro além de não apresentar nada sobre radioatividade. Contudo, a 

relatividade é bem descrita e a abordagem à Mecânica Quântica é satisfatória. 

 

 

4 - “Física”, de José Luiz Sampaio e Caio Sérgio Calçada, editora Atual, volume único. 

 

Ilustração 2. 4 - Obra "Física" 

 
 

 

Uma obra mais sintetizada dos mesmos autores da obra “Universo da Física”, contudo 

em volume único. Apresenta as mesmas características da obra em três volumes, entretanto, em 

Rondônia as coleções de volumes únicos não foram bem aceitas, em virtude da deterioração 

que os livros sofrem de um ano para outro. Logo, até a próxima escolha nacional, os livros não 

teriam condições de uso. 

 

 

5 - “Física”, de Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano, editora Scipione, volume único. 

 

Ilustração 2. 5 - Obra “Física” 

 
 



24 
 

 

O livro apresenta boa contextualização, prioriza a problematização e situa as 

descobertas científicas no contexto histórico. Há exercícios em boa quantidade e bem 

distribuídos por grau de dificuldade. Há ainda propostas de experimentos simples que podem 

ser feitos pelos próprios alunos. A obra apresenta uma proposta metodológica diferenciada ao 

apresentar a cinemática vetorial e escalar em “Capítulos Complementares”. 

No que diz respeito à Física Moderna, o livro apresenta uma rápida introdução 

ressaltando que a Física é uma “ciência em transformação” (entretanto sem muitos detalhes), 

um apêndice sobre energia relativística ao final do capítulo “Energia”, um breve tratado sobre 

a dualidade onda-partícula da luz no capítulo sobre Óptica e alguns breves comentários em 

outros capítulos. Em alguns pontos, intenção dos autores se assemelha com a proposta deste 

estudo, pois a obra apresenta algumas inserções da Física Moderna no decorrer dos capítulos, 

ainda que de forma sucinta. 

 
 
 
6 - “Física”, de Alberto Gaspar, editora Ática, volume único. 

Ilustração 2. 6 - Obra “Física” 

 
 

 

Tem boa contextualização, geralmente iniciando os conteúdos com exemplos práticos. 

Apresenta exercícios em boa quantidade e possui pontos onde há interdisciplinaridade. Um 

ponto negativo é referente às dimensões do livro, principalmente a espessura, pois se trata de 

uma obra de 552 páginas, inapropriado para adolescentes que provavelmente reclamariam de 

seu volume e massa. 

Quanto à Física Moderna, a exemplo dos outros livros, há no último capítulo alguns 

itens sobre o tema, tudo de forma muito resumida. Não foram verificadas inserções do tema no 

decorrer do livro. 
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De um modo geral, as coleções que compuseram o catálogo daquele ano deixavam um 

pouco a desejar sobre o tema, salvo algumas exceções que o abordavam mesmo que no final de 

capítulos ou volumes. 

Contudo, comparando a primeira seleção de 2009 com a mais recente (2015) a evolução 

é muito evidente. Para fins de comparação, serão abordados apenas as obras do Programa 

Nacional do Livro Didático - PNLD 2015 de autores que também concorreram no PNLEM de 

2009: 

 

1. “Compreendendo a Física”, de Alberto Gaspar, editora Ática, volume 1, 2 e 3. 

 

Ilustração 2. 7 - Obra “Compreendendo a Física” 

 
 

O livro faz breves referências sobre FMC ao longo dos volumes, mas o foco é mesmo 

no livro do 3º Ano, onde aborda a Relatividade e a Mecânica Quântica após Eletromagnetismo. 

Em comparação com a obra de 2009, houve uma considerável evolução no trato da FMC, 

contudo a ênfase no 3º Ano como último conteúdo ainda pode prejudicar o ensino do tema. 

 

 

2 - “Física: Contexto e Aplicações”, de Antônio Luz e Beatriz Álvares, editora Scipione, 
volumes 1, 2 e 3. 
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Ilustração 2. 8 - Obra “Física: Contexto e Aplicações” 

 
 

 

A obra que em 2009 já citava elementos da FMC, agora surpreende ao mostrar tópicos 

do assunto no decorrer dos capítulos. Tal abordagem vem bem ao encontro da proposta deste 

trabalho. 

 

 

3 - “Física: Interação e Tecnologia”, de Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano, editora 

Leya, volumes 1, 2 e 3. 

 

Ilustração 2. 9 - Obra “Física: Interação e Tecnologia” 

 
 

Uma grande mudança entre a coleção de 2009 e a atual fez dessa obra uma das mais 

completas em se tratando de FMC, pois o tema é tratado em todos os volumes da coleção. Pode-

se considerar que a coleção é a que mais se assemelha à esta proposta.  

 

 

4 – “Física Ciência e Tecnologia”, de Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto Ferraro, 

Paulo Antonio de Toledo Soares, Paulo Cesar Martins Penteado. Editora Moderna, volumes 1, 
2 e 3 
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Ilustração 2. 10 - Obra “Física Ciência e Tecnologia” 

 
 

A FMC não recebeu tanta atenção nessa obra, tendo se resumido basicamente em três 

capítulos e em pequenas inserções nos volumes da coleção. As abordagens da obra são bem 

fundamentadas, mas sua coleção de 2009 causou uma impressão melhor que a atual. 

Portanto, conclui-se que os livros didáticos aprovados pelo MEC evoluíram muito na 

abordagem à FMC, mas em sua maioria ainda apresentam o conhecimento de maneira um tanto 

desconexa dos temas clássicos. Mesmo isso não sendo uma exigência para os autores, o 

princípio que norteia esse trabalho é o ensino simultâneo das duas vertentes da Física, de modo 

que a produção de um material didático específico se justifica. 

 

 

2.2. ENTREVISTA COM PROFESSORES DE FÍSICA1 
 

Essa pesquisa teve como objetivos verificar como o ensino da FMC está sendo abordado 

nas escolas públicas de nível médio, analisar a importância dada pelos professores de física a 

este ramo da ciência e identificar as principais dificuldades enfrentadas para lecionar FMC e 

quais as metodologias que podem contribuir para uma aprendizagem significativa.  

Realizou-se uma entrevista estruturada com professores da rede pública de educação de 

Rondônia, abordando os aspectos do estudo da Física Moderna no Ensino Médio. Foi elaborado 

um formulário online (Google Docs), cujo link foi enviado para os e-mails de professores de 

Física conhecidos ou colegas de trabalho. Nesse formulário os professores puderam 

voluntariamente responder a perguntas sobre sua formação, seu tempo de docência, a 

importância dada ao ensino da FMC no Ensino Médio, as dificuldades de trabalhar o tema nesse 

                                                 
1 Pesquisa apresentada em forma de pôster na 66ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência – SBPC, Rio Branco – AC, 2014. 
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nível de ensino, bem como a identificação e a abordagem de conteúdos de FMC nos livros 

didáticos. Os entrevistados também escolheram algumas metodologias que julgaram mais 

eficientes para o ensino da FMC. 

Por fim, responderam se consideravam importante participarem de cursos de 

qualificação sobre o assunto em questão. Após uma semana, os dados foram recolhidos, 

tabulados e analisados. 

O questionário foi respondido por 42 professores de 9 municípios do estado de 

Rondônia, um número que surpreendeu positivamente. Dos entrevistados, 52% são formados 

em Física, 31% em Matemática, 10% em Química e 7% em Biologia. Quanto ao nível de 

formação, 55% são especialistas, 21% cursam mestrado, 10% fazem curso de especialização, 

7% possuem apenas graduação e 7% são doutores ou doutorandos. 

Aproximadamente 74% consideram o estudo da Física Moderna no Ensino Médio 

indispensável ou muito importante. Cerca de 40% dos professores consideram o número 

insuficiente de aulas de Física o fator que mais dificultaria a aplicação da metodologia 

apresentada, enquanto 19% apontaram a falta de recursos didáticos, 17% a própria falta de 

conhecimento sobre o tema e 10% apontaram algum tipo de dificuldade dos alunos. 

Poucos professores relataram algum tipo de abordagem efetiva da Física Moderna em 

sala de aula (11%). Foram apresentadas algumas metodologias para inserir a Física Moderna 

no Ensino Médio e 48% dos entrevistados consideram que o tema deve ser tratado ao mesmo 

tempo em que a Física Clássica fosse ensinada; 21% preferem um projeto paralelo; 17% acham 

que a Física Moderna deve ser distribuída ao final de cada ano, como um tópico especial, 

enquanto 14% escolheram ao término do conteúdo do 3º Ano, após Eletromagnetismo.  

Observou-se nessa entrevista que professores com formação na área de Ciências 

Naturais valorizam muito mais a Física Moderna do que os formados em Matemática, que ainda 

apresentaram maior dificuldade em compreender o tema, provavelmente pela ausência de 

formação específica. Outro ponto a ser evidenciado é o fato que 41 dos 42 entrevistados 

consideram importante receber algum curso de qualificação em Física Moderna, o que denota 

um reconhecimento da importância do tema para a educação básica ou uma admissão da própria 

dificuldade do professor sobre o assunto e uma postura favorável para a formação. 

Essa entrevista possibilitou ter uma ideia de que a abordagem da FMC no Ensino Médio 

das escolas públicas de Rondônia pode ser insuficiente, apesar de a maioria dos entrevistados 

reconhecerem sua importância para esse nível escolar. Segundo os professores, o número 

reduzido de aulas semanais é a principal dificuldade para o ensino do tema, seguida de falta de 
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recursos didáticos, falta de conhecimento dos próprios docentes e dificuldades de compreensão 

por parte dos alunos.  

Foram elencadas cinco propostas metodológicas para a abordagem do assunto, sendo 

que a maioria dos entrevistados preferiram o estudo concomitante da Física Moderna com a 

Física Clássica, além de terem sido bastante receptivos quanto à possibilidade de participarem 

de um curso de capacitação na área.  

Diante do exposto, a entrevista se mostrou amplamente satisfatória, pois proporcionou 

dados relevantes sobre o perfil dos professores de Física entrevistados e sua relação com a 

FMC. 

 

 

2.3. ADEQUAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL 
 

Diante da análise dos livros didáticos e da entrevista com os professores ficou clara a 

importância de produzir um material pedagógico de apoio para o ensino de FMC para o nível 

médio. Mas inserir o tema em uma matriz curricular com poucas aulas semanais e ainda sujeita 

a um calendário geralmente instável (dispensa de aulas, eventos culturais, palestras, feriados 

prolongados, etc.) não é uma algo simples. Mas o educador deve compreender que seu 

planejamento é de extrema importância, mas não é algo imutável: 

 

O professor que deseja realizar uma boa atuação docente sabe que deve participar, 
elaborar e organizar planos em diferentes níveis de complexidade para atender, em 
classe, seus alunos. Pelo envolvimento no processo ensino-aprendizagem, ele deve 
estimular a participação do aluno, a fim de que este possa, realmente, efetuar uma 
aprendizagem tão significativa quanto o permitam suas possibilidades e necessidades. 
O planejamento, neste caso, envolve a previsão de resultados desejáveis, assim como 
também os meios necessários para alcançá-los. A responsabilidade do mestre é 
imensa. Grande parte da eficácia de seu ensino depende da organicidade, coerência e 
flexibilidade de seu planejamento 

(TURRA et. al. 1995, p. 18-19) 
  

Portanto, para que a metodologia fosse exequível seria necessário fazer uma adaptação 

em toda a ementa do curso, o que levaria algum tempo, pois a proposta de alteração teria que 

passar pela apreciação de um conselho específico da instituição de ensino. Contudo, os 

conteúdos de FMC já constam implicitamente nas ementas (mesmo que apenas no 3º Ano), 

então o professor tem a autonomia de reorganizá-la em seu planejamento anual com a devida 

autorização da gestão escolar. 
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Seguindo esse procedimento, foi apresentado à Direção de Ensino do IFRO (segundo 

cargo na hierarquia da gestão) o planejamento anual e uma solicitação de aplicação da 

metodologia de produção de materiais didáticos nas séries do Ensino Médio. As inserções de 

temas da FMC devidamente aprovados pela gestão escolar estão descritas no Anexo A. 

 

 

2.4. ESTRUTURA DA PESQUISA 
 

 

A pesquisa propriamente dita se deu com os objetos de estudo dessa dissertação, os 

alunos. Partindo de um questionário inicial, passando por pré-testes das atividades e chegando 

à coleta dos dados, os alunos foram os postos-chave da pesquisa, pois a mesma só se justifica 

se trouxer alguma melhoria para o desempenho escolar deles. 

 

 

2.4.1. Questionário Inicial 

 

Com o intuito de fazer um diagnóstico sobre os conhecimentos dos alunos do Ensino 

Médio sobre a FMC, foi elaborado um questionário no qual os mesmos deveriam responder 

perguntas relacionadas às características gerais do tema. Nas cinco perguntas realizadas, os 

alunos deveriam: (1) responder se já ouviram falar em FMC; (2) marcar a melhor opção que 

descreve a FMC; (3) relacionar o nome de um físico com suas respectivas descobertas; (4) citar 

em uma escala de 0 a 5 seu conhecimento sobre um determinado tema e (5) expressar seu nível 

de interesse por alguns ramos da Física (também em uma escala de 0 a 5). Foram entrevistados 

142 alunos dos três anos do Ensino Médio. 

Para a primeira pergunta 64% dos alunos já conheciam o termo Física Moderna e 

Contemporânea, enquanto 36% desconheciam completamente. Na questão 2, 68% dos 

entrevistados erraram a resposta. Na questão 3, cerca de 2% dos alunos acertaram todas as 

relações entre os cientistas e suas descobertas, enquanto 27% acertaram mais da metade (mas 

não acertaram todas), 57% acertaram menos da metade (mas não erraram todas) e 14% erraram 

todas as relações. Na questão 4 os alunos ratificaram as questões anteriores, sendo que as 

escalas 0 (28%) e 1 (46%) se sobressaíram nas respostas. Por fim, na questão 5 foi possível 

observar que os temas relacionados a FMC foram os que receberam as maiores médias da 
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avaliação (1º Teoria da Relatividade: 4,57; 2º Efeito Fotoelétrico: 4,35; 3º Radioatividade: 4,21; 

4º Dualidade onda-partícula: 4,14). 

Com esse questionário foi possível avaliar que mesmo já tendo ouvido falar e ainda que 

demonstrem bastante interesse sobre FMC, os alunos apresentaram pouco conhecimento sobre 

o assunto, o que justifica a necessidade de abordar o tema. 

 

 

2.4.2. Pré-teste com as atividades lúdicas 

 

Antes da aplicação das atividades lúdicas, dois grupos de cinco alunos voluntários eram 

aleatoriamente sorteados para virem na escola em horário oposto para fazerem o pré-teste das 

referidas atividades. Esse procedimento visava analisar o conhecimento prévio dos alunos sobre 

os temas supracitados, além de encontrar possíveis falhas no produto ou na metodologia. Os 

alunos poderiam ainda sugerir alterações que melhorassem as atividades, bem como apontar 

trechos das instruções que não estavam bem claro para os jogadores. 

Em algumas atividades foram contados os números de erros e acertos para que depois 

das aulas sobre o tema fosse possível traçar um comparativo. Com base nessas informações, as 

atividades lúdicas eram atualizadas, levando-se em conta a opinião de quem realmente iria se 

beneficiar com elas: os alunos. 

 

 

2.4.3. Coleta de dados e registro dos fatos 

 

Em cada uma das etapas do trabalho foram feitos registros de fotos e de falas dos alunos, 

com a devida autorização dos mesmos. Contudo, as imagens contidas nesta dissertação não 

revelam os rostos dos alunos, para manter sua privacidade. Durante todas as aulas os mesmos 

estavam cientes dos registros e autorizaram a utilização destes no trabalho. 
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CAPÍTULO 3 – REVISÃO DE ESTUDOS RELACIONADOS 
 

 

3.1. A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 
 

 

Como já foi apontado anteriormente, levar a FMC ao Ensino Médio é uma árdua tarefa 

que demanda de muita preparação por parte do professor e de uma metodologia realmente eficaz 

e que sobretudo esteja relacionado a realidade do aluno para que o mesmo dê importância ao 

que está estudando (LIMA e VASCONCELOS, 2006, p. 406). 

Contudo, reservar um tema cujos conceitos e elementos matemáticos são complexos até 

para acadêmicos de Física e levá-lo para o Ensino Médio precisa de uma forte base pedagógica, 

que pode ser encontrada na Transposição Didática de Chevallard (1991). Trata-se de um 

instrumento que pode satisfatoriamente analisar o processo de transformação do conhecimento 

acadêmico/científico (denominado Saber Sábio) no conhecimento formal dos livros didáticos 

(Saber a Ensinar) até se tornar um objeto de ensino real, vivenciado em sala de aula (Saber 

Ensinado).  

A Transposição Didática não se trata de uma simplificação ou banalização de um 

conceito ou tema científico (ALVES-FILHO, 2000, p. 225) e sim buscar meios para que esse 

conhecimento chegue até o aluno de uma forma inteligível e adaptada para as suas condições 

de aprendizagem. 

Portanto, este trabalho não representa uma versão simplicista da FMC e sim uma 

adaptação do tema com linguagem mais acessível e dentro de um contexto já estudado na Física 

Clássica. 

 

 

3.2. A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL 
 

Muito tem se discutido sobre a ação do professor da educação básica no Brasil. Uma 

grande parte dos profissionais que estão em atividade foram formados por métodos tradicionais 

e tende a repeti-los com seus alunos em pleno século XXI. Esse tipo de aprendizagem 

denominada de Instrucionista ou Aprendizagem Mecânica é focada apenas no processo 

transmissão-recepção (MIRANDA, 2015, p. 1) na qual o aluno reproduz de maneira idêntica o 

que o professor ensina, é geralmente aceito por professores, alunos e comunidade escolar. O 
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jargão “o professor ensina, o aluno aprende” resume bem esse tipo de prática, que geralmente 

almeja a preparação para uma determinada avaliação, seja ela na escola ou em processos 

seletivos, como vestibulares e a mais recentemente o Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM. Nesse tipo de aprendizagem, não há relação entre o que o conhecimento prévio do 

aluno e o novo assunto, prejudicando toda a estrutura cognitiva, a estrutura conceitual do 

indivíduo. 

Na contramão desse tipo de ensino encontra-se a Teoria da Aprendizagem Significativa 

de David Ausubel, que já na década de 60 propunha uma aprendizagem focada em conceitos. 

Nesse tipo de aprendizagem, o aluno ao receber novas informações consegue relaciona-las com 

conhecimentos prévios de assuntos interligados de maneira não arbitrária e substantiva 

(TAVARES, 2008, p. 94).  Em outras palavras, a aprendizagem significativa não se resume a 

memorização de um conhecimento e sim na capacidade de usá-lo em outra situação distinta 

daquela a qual recebeu a informação. 

A Aprendizagem Significativa se baseia em um conjunto de conhecimentos prévios já 

existentes denominados “subsunbçores” (PELLIZARI et. al. 2002, p.56), que funcionam como 

uma base, ou nas palavras de Ausubel, um “ancoradouro” no qual os novos conhecimentos se 

fundamentam (ou se “atracam”). 

Moreira (2006, p. 15) cita como exemplo um aluno que já conhece o conceito físico de 

força de campo (subsunçor). Ao receber informações sobre campo eletromagnético ele vai 

associar os dois conceitos, ampliando seus conhecimentos sobre o subsunçor força de campo. 

Logo, a Aprendizagem significativa não é uma mera associação de conceitos, mas representa 

uma interação entre eles. 

Contudo, para que a aprendizagem seja realmente significativa são necessários três 

requisitos, segundo Tavares (2004, p. 56): (i) a oferta de um novo conhecimento estruturado de 

maneira lógica: os novos conceitos devem ser apresentados com uma metodologia e sequência 

didática que possibilite a interação do aluno; (ii) a existência de conhecimentos na estrutura 

cognitiva que possibilite a sua conexão com o novo conhecimento: um assunto, por mais 

interessante que possa parecer, não pode ser apresentado de maneira desconexa com os 

conhecimentos prévios do estudante. Por exemplo, um aluno que nunca foi a uma praia e se 

depara com o professor falando da relação de densidade (afunda-flutua) em um banho de mar 

certamente não teria o mesmo aprendizado de um aluno que já vivenciou isso, ou se o professor 

usasse um exemplo mais concreto para o estudante; (iii) a atitude explícita de apreender e 

conectar o seu conhecimento com aquele que pretende absorver: a metodologia precisa sem 

inspiradora, capaz de motivar o aluno ao aprendizado, pois é ele quem determina o real sentido 
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das suas atividades acadêmicas, se compromete com elas e mantém esse compromisso até 

finalizá-la (PINTRICH et al., 1993). 

Portanto, este trabalho teve como base a Aprendizagem Significativa, pois o “novo 

conhecimento” ofertado aos alunos é a FMC, organizado de maneira quase sincrônica com 

temas clássicos correspondentes que os alunos já conheciam previamente, distante de métodos 

de mera memorização e despertando o interesse pelo aprendizado. 

 

 

3.3. O LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

 

O ensino tradicional era geralmente focado na transmissão de conteúdos seguido de 

atividades para a verificação da aprendizagem, que geralmente se resumia a perguntas diretas 

referentes ao tema estudado, muitas vezes vinculados ao “certo ou errado” por meio de um 

gabarito padronizado. Contudo, para Pucci Neto (2009, p. 154) as inúmeras transformações na 

educação e no ensino exigem uma reavaliação da função do professor, devendo este buscar 

metodologias mais atrativas para seus alunos. 

Segundo Piaget (1972, p. 176) a construção do conhecimento depende muito do 

interesse, sendo este essencialmente particular, o que representa inúmeras formas de motivação 

de uma pessoa. É exatamente no aspecto motivacional que os jogos educacionais têm um papel 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Jogos (ou atividades lúdicas) exercem 

fascínio por pessoas das mais diversas idades desde os primórdios da humanidade.  

Adaptando os jogos a um determinado conteúdo escolar, as habilidades dos alunos são 

desenvolvidas em todos os seus aspectos: cognitivos, emocionais e relacionais e dessa forma 

valores e atitudes são utilizados na construção do conhecimento (BORGES e SCHWARZ, 

2005, p. 32).  Já Kishimoto (1999, p. 17) afirma que a atividade lúdica assume uma dimensão 

educativa quando são intencionalmente criadas para esse fim.  Para Villas-Boas (2009, p. 207) 

o lúdico intensifica o pensamento crítico, a memória e a criatividade, enriquecendo sua visão 

de mundo e fortalecendo as trocas de conhecimento. Por fim, Silva, Mettrau e Barreto (2007, 

p. 455) afirmam que: 

 

Por meio do lúdico encontra-se o espaço atualizado da diferença onde se realiza o 

sujeito. O brincar é o espaço criativo que existe entre as pessoas, é uma forma original 

de expressar o desejo. Porém, tudo o que está dito e proposto se refere ao potencial 

intrínseco ao processo do ensino-aprendizagem do conhecimento. Caberá ao professor 
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tentar conhecer cada vez mais aqueles estudantes com quem trabalha e utilizar seus 

próprios recursos criativos, sua própria experiência e vivência. 

(SILVA, METTRAU e BARRETO, 2007, p. 455) 

 

Portanto, os jogos ou atividades lúdicas são uma metodologia extremamente válida para 

o ensino, desde que bem fundamentada, com objetivos bem definidos e de modo a despertar a 

curiosidade e interesse dos alunos. Como já fora citado anteriormente, o produto educacional 

conta com uma série de atividades lúdicas que visam tornar o ensino mais atrativo e 

significativo para o aluno. 
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CAPÍTULO 4 – CONTEÚDOS DE FÍSICA 
 

 

4.1. PROPOSTA PARA INSERÇÃO DA FMC NO ENSINO MÉDIO 
 

Em seu início, a FMC teve como expoentes a Teoria da Relatividade de Albert Einstein 

e a Teoria Quântica de Max Planck, dentre outros grandes físicos. Na primeira teoria, Einstein 

demonstra matematicamente como os corpos se comportam a velocidades próximas à 

velocidade da luz e como o tempo e o espaço, considerados absolutos na teoria de Isaac Newton, 

são afetados quando um corpo se movimenta à essa velocidade. Além disso, Einstein dedicou-

se ao estudo do efeito fotoelétrico, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel em 1921. 

Max Planck, com o intento de explicar a radiação emitida por um corpo aquecido, 

abandona o conceito clássico de energia contínua e postula que a troca de energia entre paredes 

de um radiador de cavidade e o campo eletromagnético são quantizados, chegando assim à 

importante relação entre a frequência da radiação emitida e a energia. Dessa relação surge uma 

constante chamada constante de Planck (h) que caracteriza a distinção entre a ciência clássica 

e a ciência quântica. 

Foram escolhidos nesse trabalho os seguintes pares de temas para inserção da Física 

Moderna no Ensino Médio de forma concomitante à Física Clássica: Velocidade Relativa e 

Teoria da Relatividade, Choques Mecânicos e Efeito Fotoelétrico, Transmissão de Calor e 

Radioatividade. 

 

 

4.2. VELOCIDADE RELATIVA E TEORIA DA RELATIVIDADE 
 
 

4.2.1. Velocidade Relativa 

 

O conceito de velocidade relativa é ensinado na 1ª série do Ensino Médio, dentro do 

conteúdo de Cinemática, um ramo da Mecânica que se ocupa de estudar o movimento dos 

corpos, sem referência às suas causas. A velocidade relativa é baseada no princípio de que o 

estado de movimento de um corpo depende do referencial no qual um observador se encontra 

em relação aos corpos em movimento e é muitas vezes ensinada como uma alternativa para a 
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resolução de problemas que envolvem encontro de móveis e ultrapassagem no Movimento 

Uniforme. 

Considerando dois móveis A e B deslocando-se em uma mesma trajetória com 

velocidades escalares constantes respectivamente iguais a 𝒗𝑨 e 𝒗𝑩, a velocidade relativa de A 

em relação a B (vrel) é dada pela diferença entre as velocidades escalares, de modo que um deles 

é tomado como referência e comporta-se como se estivesse em repouso, enquanto o outro se 

aproxima ou se afasta com a velocidade relativa em questão. 

Para fins de cálculo, existem duas regras práticas: 

1ª) Móveis na mesma direção e sentido: A velocidade relativa será igual à diferença 

entre os módulos das duas velocidades.   

 

𝒗𝒓𝒆𝒍 = |𝒗𝑨| − |𝒗𝑩| (4.1) 

 

 

Ilustração 4. 1 - Velocidade relativa mesmo sentido 

 
 

2ª) Móveis em sentidos opostos: A velocidade relativa será igual à soma entre os 

módulos das duas velocidades.   

 

𝒗𝒓𝒆𝒍 = |𝒗𝑨| + |𝒗𝑩| (4.2) 

 

 

Ilustração 4. 2 - Velocidade relativa sentido oposto 
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Considere as velocidades A e B constantes, a velocidade relativa e o espaço entre os 

móveis A e B serão igualmente relativos: 

 

𝒗𝒓𝒆𝒍 =
∆𝑺𝒓𝒆𝒍

∆𝒕
 (4.3) 

 

É relevante ressaltar que tanto a velocidade quanto o espaço são abordados como 

conceitos relativos enquanto o tempo é tido como absoluto nesses movimentos. É exatamente 

nesse ponto que seria interessante abordar a Teoria da Relatividade de Einstein e a dilatação do 

tempo. 

 

 

4.2.2. Teoria da Relatividade 

 

Albert Einstein (1879 – 1955) foi um físico alemão considerado por muitos o maior 

gênio da humanidade de todos os tempos e reconhecidamente o cientista mais célebre do século 

XX.  

 

Ele se tornou um mito sem similar – o Einstein das roupas amarrotadas, da cabeça 
grande, do cabelo desgrenhado; o Einstein ingênuo e distraído, e, no entanto 
obviamente dotado de uma mente superior.[...] Para compreender Einstein 
verdadeiramente temos fazer uma tentativa de compreender sua ciência. 

(BRENNAN, 2003, p. 59) 
 

Einstein foi o principal responsável por dois grandes feitos que revolucionaram o mundo 

científico e consequentemente a sociedade: o Efeito Fotoelétrico e a Teoria da Relatividade, 

que se divide em Relatividade Geral e Relatividade Restrita. Para a finalidade a qual o presente 

estudo se destina, será abordada somente a Relatividade restrita. 

A Teoria da Relatividade Restrita está baseada em dois importantes postulados: 

1º) As leis da Física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. 

2º) O módulo da velocidade da luz no vácuo é sempre o mesmo, independente do referencial 

inercial adotado.   

Apesar de o primeiro postulado enfatizar as leis de Newton, o “pai” da Mecânica 

Clássica errou ao considerar o tempo como absoluto e independente de referencial, ou seja, a 

simultaneidade de Isaac Newton fora suplantada pela relatividade de Einstein.  
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O instante do tempo de um evento é definido como o resultado da leitura do mostrador 
do relógio coincidente com o evento e em repouso em relação a esse evento. Não 
precisamos discutir simultaneidade de eventos que ocorrem na mesma localização 
física. Entretanto, eventos simultâneos em um sistema de referência não o são em 
outros. Nas palavras de Einstein: não é possível atribuir um significado absoluto ao 
conceito de simultaneidade. 

(PIRES, 2008, p. 309)   
 

Tal consideração a respeito da relatividade temporal está condicionada ao fato de que a 

velocidade da luz no vácuo ser constante. 

Partindo de uma situação hipotética, pretende-se demonstrar matematicamente essa 

teoria, representada na Ilustração 4.3. 

 

Ilustração 4. 3 - Relatividade: o trem e os dois observadores 

 

Fonte: montagem com caricaturas de Gogue e Alex Pereira 

 

 

Considere um trem viajando a uma velocidade constante em relação ao solo. Nesse trem, 

há um passageiro que será chamado de “Albert”, apenas para fins de comparação. No assoalho 

do trem há uma fonte luminosa F que emite um feixe vertical detectado por um sensor S no teto 

do trem. A luz percorre uma distancia 𝐹𝑆̅̅̅̅
𝐴 até o teto em um intervalo de tempo ΔtA. Sendo c a 

velocidade da luz no vácuo, é obtida a seguinte relação: 

∆𝑡𝐴 =
𝐹𝑆̅̅̅̅ 𝐴

𝑐
    (4.4) 
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Ilustração 4. 4 - Relatividade: o observador “Albert” dentro do trem 

 

Fonte: montagem com caricatura de Gogue 

  

Para outro observador identificado como “Isaac”, parado em relação ao solo, a luz faz o 

seguinte percurso: 

 

Ilustração 4. 5 - Relatividade: o observador “Isaac” fora do trem 

 

Fonte: montagem com caricatura Alex Pereira 

  

De acordo com o Segundo Postulado de Einstein, a luz percorreu a distância FS com a 

velocidade constante c, em um intervalo de tempo ΔtI, cuja relação é: 

 

∆𝑡𝐼 =
𝐹𝑆̅̅̅̅ 𝐼

𝑐
    (4.5) 
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O deslocamento do trem em relação ao solo é dado por: 

 

∆𝑆𝐼 = 𝑣 ∙ ∆𝑡𝐼     (4.6) 

 

Contudo, o mais espantoso é a constatação de que a distância 𝐹𝑆̅̅̅̅
𝐼 (referencial do solo) 

é maior que a distância 𝐹𝑆̅̅̅̅
𝐴 (em relação ao trem) e como a velocidade da luz é constante, o 

intervalo de tempo ∆𝑡𝐼 é maior que ∆𝑡𝐴. Portanto, o intervalo de tempo não é absoluto, mas 

relativo ao referencial em que se encontra. 

Os deslocamentos da luz em relação ao solo e ao trem, bem como o deslocamento do 

trem em relação ao solo, formam o triângulo retângulo representado abaixo: 

 

Ilustração 4. 6 - Triângulo dos deslocamentos 

 

 

 

Utilizando o Teorema de Pitágoras: 

(𝑐 ∙ ∆𝑡𝐼)2 = (𝑣 ∙ ∆𝑡𝐼)2 + (𝑐 ∙ ∆𝑡𝐴)2 

𝑐² ∙ ∆𝑡𝐼² = 𝑣² ∙ ∆𝑡𝐼² + 𝑐² ∙ ∆𝑡𝐴² 

𝑐² ∙ ∆𝑡𝐼² − 𝑣² ∙ ∆𝑡𝐼² = 𝑐² ∙ ∆𝑡𝐴² 

(𝑐2 − 𝑣2) ∙ ∆𝑡𝐼² = 𝑐² ∙ ∆𝑡𝐴² 

Multiplicando ambos os membros por   
1

𝑐²
 

(1 −
𝑣2

𝑐2
) ∙ ∆𝑡𝐼² = ∆𝑡𝐴² 

∆𝑡𝐼² =
∆𝑡𝐴²

1 − (
𝑣
𝑐)

2 

Extraindo a raiz quadrada dos dois membros: 
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∆𝑡𝐼 =
∆𝑡𝐴

√1 − (
𝑣
𝑐)

2
 

Para facilitar a representação, a expressão abaixo é utilizada: 

 

𝛾 =
1

√1−(
𝑣

𝑐
)

2
   (4.7) 

 

Onde a Equação (4.7) é chamado Fator de Lorentz, que é uma das bases matemáticas 

para o estudo da relatividade.  Como o fator de Lorentz é sempre maior que 1 (γ >1), tem-se a 

garantia de que ∆𝑡𝐼 > ∆𝑡𝐴, logo, o intervalo de tempo dentro do trem é menor que o intervalo 

de tempo fora. Esse fenômeno conhecido como dilatação do tempo, só é possível para corpos 

que se movimentam a velocidades próximas a da luz. 

O intervalo de tempo dentro do trem, aqui representado por ∆𝑡𝐴 é chamado de intervalo 

de tempo próprio e doravante será representado pelo símbolo ∆𝑡0. 

 

Quando dois eventos ocorrem no mesmo ponto de um referencial inercial o intervalo 
de tempo entre os eventos, medido nesse referencial, é chamado de intervalo de tempo 
próprio ou tempo próprio. Quando esse intervalo de tempo é medido em outro 
referencial o resultado é sempre maior que o intervalo de tempo próprio. 

(HALLIDAY, RESNICK e WALKER, 2009 p.153) 
 

Portanto, o cálculo da equação da dilatação do tempo é dado por: 

 

∆𝑡 = 𝛾 ∙ Δ𝑡0  (4.8) 

 

Como exemplo de aplicação, pode ser abordado o clássico Paradoxo dos Irmãos 

Gêmeos, proposto pelo físico francês Paul Langevin (1872-1946), sendo este uma adaptação: 

O paradoxo consiste no seguinte: dois irmãos gêmeos, José e Carlos, crescem juntos 
até a idade de 25 anos, quando Carlos é escolhido para realizar uma viagem a uma 
estrela [...]. Para realizar a viagem será utilizado um foguete que atinge a velocidade 
de 99% da velocidade da luz (0,99.c). Para José, na Terra, o tempo de viagem de 
Carlos será de 30,30 anos [...] Para Carlos, que viajou, o tempo transcorrido (tempo 
próprio) será menor. 

(WOLF e MORS, 2005, p.45) 
 

No exemplo supracitado é possível calcular o tempo próprio de Carlos (irmão 

que está na nave), adotando José como referencial inercial e usando as equações 4.7 e 

4.8: 
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𝛾 =
1

√1 − (
0,99𝑐

𝑐 )
2
 

𝛾 =
1

√1 − 0,9801
 

𝛾 =
1

√0,0199
 

𝛾 = 7,08881205 

∆𝑡 = 𝛾 ∙ Δ𝑡0 

30,30 = 7,08881205 ∙ Δ𝑡0 

Δ𝑡0 = 4,27 𝑎𝑛𝑜𝑠 

 

Portanto, para Carlos, o viajante, o tempo transcorrido será de apenas 4,27 anos, de 

modo que ao retornar a Terra com uma idade de 29,27 anos encontrará seu irmão com 55,30 

anos, ou seja, mais velho que ele. Contudo, se o referencial for invertido, agora adotando Carlos 

(dentro da nave), este verá seu irmão José se afastando da nave e isso implica em que o tempo 

próprio será registrado por José. É nesse ponto que ocorre o paradoxo: apenas mudando o 

referencial a idade dos irmãos varia? A resposta ao paradoxo está no fato de que o irmão que 

permaneceu em Terra é que deve ser tomado como referencial inercial e não o foguete, visto 

que este sofre processos de aceleração. 

Tal exemplo também pode ser apresentado aos alunos do Ensino Médio para que façam 

considerações e compreendam que a relatividade temporal só é perceptível a velocidades 

próximas a da luz. 

 

 

4.3. CHOQUES MECÂNICOS E EFEITO FOTOELÉTRICO 
 

 

4.3.1. Choques Mecânicos 

 

Esse conteúdo também é estudado na 1ª série do Ensino Médio dentro da Dinâmica, 

como aplicação dos conceitos de Conservação de Energia e Conservação da Quantidade de 

Movimento. É um conceito físico muito importante e de grande aplicabilidade no cotidiano, 

visto que pode proporcionar uma melhor compreensão dos efeitos em colisões de veículos, 

estudo de balística, explosões e outros fenômenos que envolvam choques entre corpos. 
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Como pré-requisito para a compreensão de choques mecânicos é necessário entender o 

que é Energia, suas características e suas diversas manifestações. Contudo, é importante 

ressaltar que em muitos livros, o conceito de Energia é às vezes inconclusivo, dado a 

complexidade do tema e, segundo Talavera (2004, p. 6), “energia não é um conceito que se 

encaixa perfeitamente em uma única sentença. Ela só pode ser percebida pelos efeitos que a 

acompanham”. É por essas indefinições que a energia é mais conhecida por sua máxima: A 

energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada.  

Como exemplo de transformação de energia, vale analisar o movimento de uma bola 

lançada do solo verticalmente para cima e que depois desce em queda livre. Desprezando a 

resistência do ar, a bola é lançada com certa velocidade inicial que vai diminuindo à medida 

que o objeto se aproxima da altura máxima, onde a velocidade se anula, a bola passa a descer 

em queda livre e chega ao solo com velocidade máxima. 

Nessa situação, é possível verificar dois tipos de energia, uma baseada no movimento, 

denominada Energia Cinética (Ec) e outra que é fruto da atração gravitacional entre a bola e a 

Terra, conhecida como Energia Potencial (Ep). Essa última energia baseia-se na interação bola-

Terra, de modo que quando a bola se encontra a certa altura, o sistema bola-Terra possui uma 

energia armazenada que potencialmente pode ser convertida em Ec na queda livre. Outro fator 

relevante é que durante a subida a Ec da bola vai diminuindo ao passo que a Ep vai aumentando, 

enquanto que na queda ocorre o inverso. Assim, as duas formas de energia sofrem 

transformações mútuas ao longo do percurso, de tal forma que sua soma permanece constante, 

o que representa uma das bases da Física: o princípio da conservação de energia. De modo 

geral, em um sistema mecânico a energia encontra-se sob a forma de Energia Mecânica (Em), 

que corresponde à soma de Ec com Ep: 

 

Em = Ec + Ep  (4.9) 

 

Vale ressaltar que Ep pode ser qualquer tipo de energia armazenada que depois pode ser 

convertida em Ec, como por exemplo, a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. 

Outro princípio muito importante é o da conservação da quantidade de movimento, 

sistematizado pelo cientista e filósofo francês René Descartes (1596-1650) que em seu empenho 

em determinar o motivo pelo qual o movimento do Universo permanecia constante apesar da 

interação entre os corpos, chegou a uma grandeza que denominou de quantidade de movimento 
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(p), mais tarde conhecida como momento linear. A quantidade de movimento corresponde ao 

produto da massa de um corpo (m) por sua velocidade (v): 

 

p = m ∙ v  (4.10) 

 

Em um sistema mecanicamente isolado, ou seja, sem nenhuma ação de forças externas 

(ou que a resultante dessas forças seja nula ou que as mesmas sejam de intensidades 

desprezíveis em relação às forças do sistema) a quantidade de movimento é conservada, como 

por exemplo, na colisão entre duas esferas. A quantidade de movimento do sistema 

imediatamente antes da colisão (pantes) é igual à quantidade de movimento imediatamente após 

a colisão (pdepois): 

 

pantes = pdepois 

 

Portanto, a equação do momento linear pode ser representada: 

 

m1.v1 + m2.v2 = m1.v1’ + m2.v2’  (4.11) 

 

Entretanto movimento das esferas após a colisão depende do material que as compõe e 

da relação entre as velocidades de aproximação (antes da colisão: v1 e v2) e afastamento (após 

a colisão: v1’ e v2’). A relação entre a velocidade relativa de aproximação (Vaprox) e a velocidade 

relativa de afastamento (Vafast)  recebe o nome de Coeficiente de Restituição (e): 

 

e=
Vafast

Vaprox
  (4.12) 

 

Se o coeficiente de restituição for igual a 1 (e = 1) significa que ocorreu 100% de 

restituição do módulo de velocidade e toda a energia mecânica foi conservada, ou seja, não foi 

transformada em outro tipo de energia. Esse tipo de choque é conhecido como choque 

perfeitamente elástico e pode ser exemplificado na ilustração abaixo: 
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Ilustração 4. 7 - Antes da colisão 

 

 

 

Ilustração 4. 8 - Choque perfeitamente elástico após a colisão 

 

 

Outro tipo de choque é o que ocorre com mais frequência no cotidiano, o parcialmente 

elástico, onde parte da energia cinética é preservada enquanto outra parte é convertida em outro 

tipo de energia, como calor e som. Nesse tipo de choque, o coeficiente de restituição é um valor 

entre zero e 1 (0<e<1). É dado como exemplo, a situação representada na figura abaixo, onde, 

desprezando a resistência do ar, uma bola de borracha de massa 0,2 kg é abandonada de uma 

altura de 1,6 m, bate no solo e retorna a uma altura de 0,4 m. 

 

Ilustração 4. 9 - Choque parcialmente elástico 
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É possível verificar que a bola de borracha perde Energia Mecânica em virtude da perca 

de Energia Potencial Gravitacional e realizando os devidos cálculos com as equações da queda 

livre, verifica-se que a velocidade de aproximação é de 1,2 m/s, enquanto a velocidade de 

afastamento vale 0,63 m/s. Portanto, o coeficiente de restituição é igual a 0,5 (meio), o que 

caracteriza um choque parcialmente elástico. Outro detalhe é que a Energia Mecânica na 

descida vale 3,2 joules, enquanto na subida é de 0,8 joules, o que denota uma perca de energia, 

que se dissipou em forma de som ou calor, por exemplo. 

Por fim há um tipo de choque denominado perfeitamente inelástico quando não há 

restituição (e = 0), ou seja, toda a energia mecânica é transformada em outro tipo de energia 

após o impacto, os corpos seguem unidos e consequentemente na mesma velocidade ou podem 

permanecer ambos em repouso. 

Semelhante ao fenômeno em escala macroscópica são as interações de partículas, como 

as colisões presentes no efeito fotoelétrico (que é um efeito quântico), que será exposto a seguir. 

 
 

4.3.2. Efeito Fotoelétrico 

 

Novamente as atenções são voltadas para Albert Einstein e dessa vez para o estudo que 

lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921, o efeito fotoelétrico. A seleção desse tema se 

deve primeiramente a sua relevância para a ciência e para a sociedade de um modo geral e 

também por ter uma relação com os choques mecânicos, o que proporciona uma interação entre 

a Física estudada no Ensino Médio e a Física Quântica. 

Existem algumas grandezas físicas que só podem ser representadas por quantidades 

discretas (números inteiros) e por isso são chamadas de grandezas quantizadas e o quantum é a 

quantidade elementar para essa grandeza. 

Em 1905, Albert Einstein propôs que a luz é quantizada e sua menor unidade é o fóton, 

cuja energia é emitida em pacotes discretos de energia E igual a: 

 

E = h.f  (4.13) 

 

Sendo f a frequência da luz e h a constante de Planck (h = 6,63 x 10-34 J.s) e é o fator primordial 

na divisão entre a Física Clássica e a Quântica. 

 

Essa foi uma época de convulsão e transformação no mundo da física. Não apenas 
Einstein e Planck como Rutherford, Bohr e Heinsenberg estavam levantando questões 
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e sugerindo novas respostas. Para por toda essa atividade em alguma perspectiva, cabe 
observar que a física anterior à teoria quântica é chamada de física clássica e a 
posterior é chamada de física moderna. Max Planck, portanto, marca efetivamente a 
transição. 

(BRENNAN, 2003, p. 59) 
 

Einstein identificou que o processo de emissão ou absorção da luz ocorre no interior do 

átomo e que a absorção implicava na aniquilação do fóton, enquanto na emissão ocorria a sua 

criação. Entretanto, a mais notável constatação a respeito da luz foi determinar que a luz com 

comprimento de onda suficientemente pequena incidindo em um determinado metal pode 

provocar a emissão de elétrons desse metal, o que caracteriza o efeito fotoelétrico. 

As figuras abaixo representam uma montagem experimental do efeito fotoelétrico e a 

emissão fotoelétrica, respectivamente:  

 

Ilustração 4. 10 - Montagem experimental do Efeito Fotoelétrico 
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Ilustração 4. 11 - Representação da emissão fotoelétrica 

 

 

 

Trata-se de um tubo de vidro fechado a vácuo e uma placa de metal fotossensível. Em 

E há um eletrodo positivo (cátodo), denominado emissor, enquanto em C, o coletor, o eletrodo 

é negativo (ânodo). Quando não há luz incidindo na placa de metal, o amperímetro A não 

registra corrente elétrica. Mas, na presença de uma luz com determinado comprimento de onda 

é detectado uma corrente elétrica entre E e C, em virtude do fluxo de elétrons saindo do emissor 

e indo para o coletor. Usando o reostato R é possível variar a diferença de potencial entre C e 

E, de modo a gerar uma corrente elétrica de intensidade máxima. Entretanto, se a polaridade da 

fonte elétrica ε for invertida, a intensidade da corrente elétrica é reduzida até se tornar nula. O 

potencial elétrico nessa etapa é chamado de potencial de corte (Vcorte) e os elétrons de maior 

energia são freados antes de chegarem a C, de modo que sua energia cinética máxima (Kmax) 

depende desse potencial de corte e da carga elementar do elétron (e), é dada por: 

 

Kmax = e ∙ Vcorte  (4.14) 

 

Por meio desse experimento foi possível determinar que a energia cinética máxima não 

depende da intensidade da luz e sim de sua frequência, que se for maior que um valor específico 

de cada material, chamado frequência de corte (f0) poderá emitir um fóton: 

 

Este resultado constitui outro mistério para a física clássica. Se a luz se comportasse 
apenas como uma onda eletromagnética teria energia suficiente para ejetar elétrons, 
qualquer que fosse a frequência, contanto que fosse suficientemente intensa. 



50 
 

Entretanto, não é isso que acontece. Quando a frequência da luz é menor que a 
frequência de corte f0, não são ejetados elétrons, por mais intensa que seja a luz. 

(HALLIDAY, RESNICK e WALKER, 2009, p. 189) 
 

Todavia, como já fora citado, para Einstein os fótons são pacotes de energia 

transportados por uma energia definida pela equação (11) e cada fóton cede toda essa energia a 

um único elétron. Parte dessa energia é transformada em energia cinética da partícula, enquanto 

outra parte realiza a Função Trabalho (Φ), que é a energia mínima para que um elétron possa 

se desprender do metal ao qual está preso por forças elétricas. Dessa forma, a energia cinética 

do elétron é o que sobra após a função trabalho ser realizada: 

 

Kmax = hf – Φ  (4.15) 

 

Einstein propôs ainda que os fótons possuem momento linear, matematicamente obtido 

pela equação que será demonstrada a seguir: 

 

Conforme a equação (4.10): 

p = m. v 

 

Considerando as equações 11 e a equação de Einstein E = mc² (reescrita, isolando-se a massa 

m) e que a velocidade em questão é a da luz, a equação do momento linear se torna: 

 

p =
hf

c²
∙ c 

 

p =
hf

c
  (4.16) 

 

Como 𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑓, a equação acima também pode ser escrita da seguinte forma: 

 

p =
h

λ
  (4.17) 

 

Em 1935, o físico norte-americano Arthur Compton (1892-1962) realizou um 

experimento em que constatou que o espalhamento de raios X com elétrons é fruto de uma 

colisão entre um fóton e um elétron, de modo que há transferência de parte da energia do 
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primeiro para o segundo, o que caracteriza uma colisão parcialmente elástica, semelhante à da 

Física Clássica. Todavia, por processos quânticos que para este estudo não há a necessidade de 

serem abordados, os raios X espalhados têm comprimento de onda maior que o comprimento 

de onda dos raios incidentes, o que caracteriza o espalhamento Compton.  

Por fim, tais informações podem ser compartilhadas com alunos do Ensino Médio, 

sobretudo com duas intenções que se destacam: a primeira é deixá-los a par desse universo da 

Física que eles infelizmente só ouvem falar fora da escola e cujos detalhes lhes são omitidos ou 

deturpados. A segunda intenção é levá-los a reconhecer a importância dessas descobertas para 

a sociedade como um todo e para isso podem ser solicitadas pesquisas sobre o funcionamento 

das baterias solares, dos controles remotos, das portas automáticas, dos óculos de visão noturna 

e dos sensores de movimento em sistemas de segurança, por exemplo.  

A interdisciplinaridade também pode ser contemplada no que diz respeito ao impacto 

ambiental na geração de energia elétrica. Em conjunto com professores de geografia e biologia 

pode ser feito um levantamento sobre os pontos favoráveis e as desvantagens da energia solar 

como fonte de geração de energia elétrica. 

 

 

4.4. RADIAÇÃO TÉRMICA E RADIOATIVIDADE 
 

 

4.4.1. Transmissão de Calor – Radiação Térmica 

 

O calor é uma forma de energia que é transmitida de um corpo de maior temperatura 

para outro de menor temperatura por três processos diferentes: a condução, a convecção e a 

radiação. Para que ocorra o processo de condução é necessário o contato entre os corpos. 

Quando o corpo de menor temperatura recebe energia térmica de um corpo de maior 

temperatura faz com que seus átomos comecem a vibrar com maior intensidade e essa vibração 

passa a ser transmitida de um átomo a outro, propagando essa energia por todo o corpo. É o que 

ocorre, por exemplo, ao levar uma panela de alumínio ao fogo. Inicialmente o fundo da panela 

se aquece, o calor se espalha por todo o objeto e depois de algum tempo exposta à chama, toda 

a panela fica aquecida devido ao contato direto com o fogo. 
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Ilustração 4. 12 - Representação da agitação das partículas 

 

 

A convecção ocorre somente em fluídos (líquidos e gases) e a energia térmica se propaga 

pelos movimentos das camadas dos fluídos ao serem aquecidas ou resfriadas. Supondo um 

líquido contido em um recipiente e aquecido por uma chama posicionada abaixo do recipiente. 

Uma massa do líquido ao ser aquecida sofre expansão, diminui sua densidade e sobe, enquanto 

uma massa fria (mais densa que a primeira) desce para ocupar o lugar deixado pela massa 

quente. Ao descer, essa última é igualmente aquecida e também sobe, obrigando outra massa 

do líquido a descer, gerando um ciclo denominado corrente de convecção. Para aproveitar 

corretamente as correntes de convecção em um cômodo de uma casa, os aparelhos 

condicionadores de ar devem ser instalados no alto, enquanto os aquecedores devem ser 

instalados próximos ao chão. 

 

Ilustração 4. 13 - Ciclo da convecção 
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Por fim, a terceira forma de transmissão de calor é aquela que receberá uma atenção 

especial nesse estudo em virtude de sua correspondência com a Física Moderna: a radiação. O 

calor, por se tratar de uma onda eletromagnética (o infravermelho, cuja frequência se encontra 

entre 1011 e 4 x1014 hertz), não precisa de um meio material para se propagar, o que explica 

como a radiação solar chega até a Terra, viajando através do vácuo. Na radiação, uma fonte 

emite calor a um corpo que reflete parte da energia térmica e absorve a outra parte dessa energia, 

ocasionando o aumento da agitação das partículas do corpo e, consequentemente elevando a 

sua temperatura.  

 

Ilustração 4. 14 - Lâmpada incandescente: exemplo de radiação térmica 

 

 

Da mesma forma que o calor, outras formas de energia podem se propagar de uma fonte 

emissora para um receptor seja por meio de ondas ou por meio de partículas. A fonte emissora 

pode ser natural como o Sol ou artificial como tubos de imagem de aparelhos televisores, 

contudo, em ambos os casos, tal emissão se dá por meio de ondas eletromagnéticas. A 

ocorrência de desintegração espontânea do núcleo do átomo de um determinado elemento e 

consequentemente a emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas decorrentes desse 

processo caracteriza o fenômeno da radioatividade. Tal informação leva a mais uma 

possibilidade de integração entre o modelo clássico e a FMC, pois tanto o infravermelho (calor) 

quanto os raios ultravioleta, raios – X ou raios gama são tipos de onda eletromagnéticas 

diferenciadas por suas respectivas frequências, comprimentos de onda, intensidade e origem. 

 

 

4.4.2. Radioatividade 
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No final do século XIX alguns cientistas descobriram que alguns materiais liberavam 

espontaneamente partículas ou ondas eletromagnéticas, sem que fossem perceptíveis as 

alterações em suas estruturas. 

Tal constatação começou a ser sistematizada durante uma experiência com um tubo de 

raios catódicos, que é um dispositivo basicamente composto de um tubo de vidro fechado à 

vácuo, em cujo interior há dois condutores metálicos; o primeiro, ao ser aquecido emite elétrons 

denominados raios catódicos e o segundo condutor capta os elétrons e os direciona para uma 

tela luminescente (o mesmo ocorre em tubos de imagem de televisores). Em 1895, o físico 

alemão Wilhelm Röntgen (1845-1923) estava realizando um estudo com um tubo de raios 

catódicos e cobriu o dispositivo de modo que o mesmo não podia emitir nenhuma luminosidade. 

Ao acionar o tubo notou que uma placa coberta de platinocianeto de bário (detalhe: a barra não 

fazia parte do experimento) emitiu uma luz fluorescente que se manteve enquanto o tubo esteve 

ligado. Acidentalmente, Röntgen descobriu um tipo de radiação invisível, com uma grande 

capacidade de atravessar a matéria e capaz de ionizar o ar. Usando sua esposa Bertha como 

“cobaia”, o cientista pôs a mão da mesma sobre uma chapa fotográfica e incidiu a radiação nela, 

de modo que na chapa foi possível visualizar os ossos da mão de Bertha e até mesmo o anel 

que ela usava. Estava criada a radiografia e a essa radiação Röentgen deu o nome de Raios-X 

por não saber do que se tratava, mas rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Física em 1901.  

 

Um fato curioso chama a atenção dos historiadores da ciência. Por que, outros 
cientistas mais renomados da época, que trabalhavam com raios catódicos, não 
descobriram os raios X? Alguns historiadores admitem que foi um ato de muita sorte, 
um pesquisador desconhecido ter feito uma descoberta tão importante. 

(CHESMAN, ANDRÉ e MACÊDO, 2004, p. 49) 
 

Em 1896, o físico francês Henri Becquerel (1852-1908) realizou um experimento com 

sulfato duplo de urânio, cujos cristais emitiram radiação detectada por placas de filmes 

fotográficos. Entretanto, diferente do experimento de Röntgen, os cristais de Becquerel não 

eram luminescentes nem precisavam ser excitados por um emissor de radiação, o que o levou 

a concluir que o urânio, assim como outros elementos, possui radiação espontânea. Seus feitos 

lhe proporcionaram a honra de dividir o Prêmio Nobel de Física de 1903 com o famoso casal 

Curie. 

Os célebres Pierre (1859-1906) e Marie Curie (1867-1934), expoentes da Física no 

estudo da radiação, descobriram em 1898 o polônio e o rádio, dois outros elementos que são 

espontaneamente radioativos. Como já fora citado, dividiram Prêmio Nobel de Física de 1903 
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com Becquerel, mas após a morte de Pierre, Marie prosseguiu com as pesquisas e em 1911, foi 

laureada com o Prêmio Nobel de Química. 

O físico neozelandês Ernest Rutherford (1871-1937) em 1899 realizou um estudo do 

urânio radioativo e detectou dois tipos de radiação: as partículas alfa (α), constituídas de núcleos 

de hélio e as partículas beta (β), formadas por feixes de elétrons ou pósitrons, sendo ambas 

dotadas de massa e carga elétrica e emitidas para que o átomo se torne estável. Um ano depois, 

Rutherford descobriu os raios gama (γ), um tipo de radiação sem massa ou carga elétrica, mas 

cujo poder de penetração na matéria é tão intenso que é necessária uma grossa camada de 

chumbo para contê-la. Por sua vez, as partículas alfa mal atravessam uma folha de papel, 

enquanto as partículas beta podem ser contidas por uma folha de alumínio, por exemplo. 

 

O trabalho pioneiro de Rutherford mostrou que a radiação era de três tipos, que ele 
denominou de raios alfa, beta e gama. Experiências posteriores mostraram que os 
raios alfa eram núcleos de hélio, os raios beta eram elétrons ou partículas relacionadas 
chamadas pósitrons e os raios gama eram fótons de alta energia.  

(SERWAY e JEWETT JR, 1998, p. 879) 
 

Contudo, em cada emissão de partículas alfa e beta de um elemento ocorre uma variação 

no número de prótons do núcleo atômico e isso implica na transformação (também conhecida 

como transmutação) desse elemento em outro, com características químicas distintas. O 

processo pelo qual esse elemento tem sua massa e atividade nucleares reduzidas em virtude de 

ter “perdido” partículas dotadas de massa é conhecido como decaimento radioativo.  

O decaimento radioativo de um átomo pode inclusive revelar a idade de um determinado 

objeto, de rochas, artefatos ou outras descobertas arqueológicas, geológicas e antropológicas. 

Ao tempo necessário para que uma substância tenha a sua quantidade de átomos radioativos 

reduzida pela metade, é dado o nome de meia-vida. Conhecendo o decaimento de um isótopo 

do carbono, o carbono-14 e sua meia-vida, é possível estimar a idade do objeto da pesquisa. 

Entretanto, o decaimento radioativo pode ser extremamente perigoso à saúde, visto que 

pode causar mutações celulares, câncer e outras enfermidades, podendo ser mortal se a 

exposição for prolongada ou se o nível de radiação for muito intenso. 

 

Quando um corpo é exposto a uma radiação, ele absorve uma certa quantidade de 
energia dessa radiação. A quantidade de energia absorvida pelos tecidos é chamada 
dose absorvida. Quanto maior for a dose absorvida, maiores serão as chances para que 
apareçam os danos provocados pela radiação. 

(GARCIA, 1998, p. 324) 
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Novamente partindo de um conteúdo comumente trabalhado na 2ª série do Ensino 

Médio é possível fazer referência a elementos importantes da Física Moderna sem a necessidade 

de entrar em detalhes geralmente contemplados em cursos específicos, como graduação ou 

técnicos, mas sim proporcionando uma noção para que o aluno possa compreender como o 

fenômeno nuclear ocorre e quais as vantagens e desvantagens das atividades radioativas. Acima 

de tudo, o professor pode incitá-lo à pesquisa sobre procedimentos e eventos que envolvam 

radioatividade, como por exemplo, uma pesquisa sobre radioterapia no tratamento de câncer ou 

o que ocorreu na catástrofe de Chernobyl (na Ucrânia, em 1986) e os perigos do vazamento 

radioativo na usina de Fukushima (no Japão, em 2011). 
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CAPÍTULO 5 – DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 
 

 

Até aqui este trabalho mostrou a urgente necessidade de proporcionar o estudo da FMC 

no Ensino Médio, apresentou argumentos que justificam a ideia de que uma forma eficiente 

para isso seria a abordagem do tema de maneira concomitante ao estudo da Física Clássica e 

ainda expôs a carência de materiais didáticos específicos para esse fim. Com essas três situações 

e ainda considerando a condição de excesso de carga horária de boa parte dos professores de 

Física que raramente têm condições de buscar recursos ou produzir o próprio material de suas 

aulas, o produto educacional que é parte dos trabalhos de pesquisa do MNPEF foi 

confeccionado para contribuir com os trabalhos dos professores que desejam ensinar FMC no 

nível médio da educação básica.  

O referido produto se trata de quatro materiais paradidáticos intitulados “Física Moderna 

e Contemporânea: Uma Nova Perspectiva” e é composto de cadernos pedagógicos que 

apresenta a FMC paralelamente à Física Clássica e de respectivas atividades lúdicas que visam 

proporcionar conhecimento aos alunos ao mesmo tempo que lhes traz diversão e os motiva para 

o estudo. 

 

 

5.1. ELABORAÇÃO DOS MATERIAIS PARADIDÁTICOS 
 

Será apresentado a seguir o processo de elaboração dos materiais paradidáticos que 

resultaram no produto educacional do MNPEF e que foi utilizado em uma escola do Ensino 

Médio, cujo relato será visto no Capítulo 6. Todos os cadernos pedagógicos e seus encartes 

foram elaborados por meio do programa Microsoft Publisher 2013, um software que faz parte 

do pacote Microsoft Office 2013. Seu visual claro e suas funções quase intuitivas ofereceu 

condições para que os cadernos pedagógicos pudessem ser formatados de maneira semelhante 

à um livro. 

A maioria das imagens foi editada utilizando-se o CorelDraw X6, obtido mediante 

licença paga. Alguns desenhos foram coloridos pelo referido programa, enquanto outros foram 

editados com o Paint.net, um aplicativo gratuito e de fácil utilização, disponível para download 

na internet.  
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Portanto, cada um dos quatro materiais é composto de um caderno pedagógico que 

associa a Física Clássica diretamente com a FMC e uma atividade lúdica correspondente ao 

tema escolhido. Os produtos educacionais são: 

 

 FMC: UMA NOVA PERSPECTIVA, VOLUME 1 – INTRODUÇÃO À FMC (Caderno 

pedagógico e tutorial de produção de vídeos); 

 FMC: UMA NOVA PERSPECTIVA, VOLUME 2 – RELATIVIDADE (Caderno 

pedagógico e Passatempos) 

 FMC: UMA NOVA PERSPECTIVA, VOLUME 3 – EFEITO FOTOELÉTRICO 

(Caderno pedagógico e jogo de roleta) 

 FMC: UMA NOVA PERSPECTIVA, VOLUME 4 – RADIOATIVIDADE (Caderno 

pedagógico e jogo da trilha) 

 

 

5.2. FMC: UMA NOVA PERSPECTIVA, VOLUME 1 – INTRODUÇÃO À FMC 
 

Conforme já fora exposto ao longo desta dissertação, a proposta sempre foi trabalhar a 

FMC ao mesmo tempo que a Física Clássica, sendo assim se fez necessário apresentar aos 

alunos o que na verdade é a FMC, de maneira histórica e conceitual e também conhecendo os 

cientistas responsáveis por esse avanço científico. 

 

 

5.2.1. Caderno Pedagógico 1 

 

O material (que pode ser visto no Apêndice B dessa dissertação) apresenta uma breve 

evolução dos conceitos físicos e ressalta que o conhecimento está em constante transformação. 

Com isso, conduz o leitor a uma análise dos trabalhos de dois grandes baluartes da Física 

Clássica, Isaac Newton e James Clerk Maxwell e assim os leva a tomar conhecimento de que 

até final XIX a Física era tida como uma ciência já completa, e, portanto, estática. 

Nesse ponto é apresentada duas vertentes que mudaram a ciência: os estudos de Albert 

Einstein (sobre a Relatividade e o estudo do Efeito Fotoelétrico) e a Mecânica Quântica. O texto 

em momento algum desmerece Newton e Maxwell, mas pelo contrário deixa claro que as novas 

teorias não derrubam a Física Clássica, apenas apresentam suas limitações. 
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A obra é rica em imagens e quadros, dando-lhe uma aparência de revista. Essas imagens 

em sua maioria têm moderadas doses humorísticas objetivando tornar a apresentação da obra 

mais divertida para os alunos. 

Há ainda uma relevante menção às famosas Convenções de Solvay, sobretudo à de 1927, 

a mais famosa delas. São apresentados alguns dos mais importantes nomes da FMC: Albert 

Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Marie Curie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul 

Dirac, Richard Feynman, Arnold Sommerfeld. 

Por fim, é apresentada a atividade lúdica que consiste na produção de vídeos com a 

técnica Draw My Life sobre a vida e obra dos físicos estudados, que será apresentada a seguir. 

 

Ilustração 5. 1- FMC: Uma Nova Perspectiva, Vol 1 

 
 

 

5.2.2. Atividade Lúdica Draw My Life2 

 

O Draw My Life (Desenhe Minha Vida, em inglês) é uma técnica de animação na qual 

uma pessoa com uma câmera filmadora fixa, pincéis ou canetas, folhas de papel ou quadro 

branco, conta sua história de vida em forma de desenho, depois por meio de programas de 

edição de vídeo é possível acelerar as filmagens e inserir narrações e músicas (COUTINHO, 

2013). A técnica foi lançada pelo jovem britânico Sam Pepper e postada no site YouTube, onde 

após milhões de visualizações passou a ser copiada por inúmeros usuários, inclusive brasileiros 

(PRESSE, 2013).  

                                                 
2 Artigo publicado no South American Journal of Basic Education, Technical and Technological – SAJBETT, 
em 2014 
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Foi produzido um material didático para servir de tutorial de como executar a atividade 

e principalmente como editar vídeos no programa Windows Movie Maker, um software 

distribuído gratuitamente pela Microsoft e que na maioria dos computadores já vem instalado 

como programa padrão. O produto está no Apêndice B dessa dissertação. 

Esse tutorial apresenta informações de como inserir, cortar, acelerar e salvar vídeos, 

inserir música e narração, aumentar e diminuir volumes de gravação e a finalização do vídeo. 

Tudo isso com imagens indicando passo a passo os procedimentos da atividade. 

 

 

Ilustração 5. 2 - Capa do Tutorial de Produção de vídeos 

 

 

 

5.3. FMC: UMA NOVA PERSPECTIVA, VOLUME 2 – RELATIVIDADE 
 

O primeiro tema específico de FMC foi abordado nesse produto educacional. Partindo 

de um tema de Física Clássica geralmente ministrado no 1º Ano do Ensino Médio a Teoria da 

Relatividade Restrita foi introduzida por meio do caderno pedagógico e a verificação da 

aprendizagem se deu através de um caderno de passatempos sobre o tema. 

 

 

5.3.1. Caderno Pedagógico 2 

 

No Apêndice D dessa dissertação é possível ver a obra finalizada, cuja primeira seção 

desse é intitulada “Isso você já estudou – RECORDANDO”, pois se trata de um conteúdo de 
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Cinemática que normalmente compõe a ementa do 1º Ano do Ensino Médio, a Velocidade 

Relativa. Partindo de uma breve contextualização e uma recordação dos conceitos e equações 

do tema, uma pergunta é feita ao leitor: “e o tempo, é absoluto?”. A resposta começa a ser dada 

na página seguinte, na seção “Física Moderna e Contemporânea – NOVIDADE”, onde é 

apresentada a Teoria da Relatividade Restrita, começando por uma referência ao seu 

idealizador, Albert Einstein, apresentando os seus dois postulados e ilustrando o conceito de 

simultaneidade. 

A partir daí são apresentados a demonstração matemática da dilatação temporal, o 

Paradoxo dos Irmãos Gêmeos e as provas experimentais dessa teoria. Logo na sequência o 

assunto tratado é a contração dos espaços, citando inclusive o conceito de espaço-tempo e a 

participação brasileira na prova de mais essa teoria de Einstein. Por fim, a relação massa e 

energia é citada sem muito aprofundamento por se tratar da Dinâmica, assunto que o público 

alvo do caderno pedagógico ainda não teria estudado. 

O caderno é rico em imagens, esquemas gráficos, referências a filmes, contextualização 

com avanços tecnológicos e sempre ressalta a importância do tema para a ciência. A capa, uma 

arte denominada grafismo, foi confeccionada por uma aluna do Ensino Médio da escola, bem 

como muitos dos desenhos no interior do caderno. 

 

Ilustração 5. 3 - FMC: Uma Nova Perspectiva, Vol 2 

 

 

 

5.3.2. Passatempos 
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Os jogos, de um modo geral, sempre divertiram e fascinaram gerações. Tais atividades, 

conforme Kishimoto (2002, p. 15) se aplicadas na educação de maneira pedagogicamente 

estruturada, pode proporcionar conhecimento ao mesmo tempo em que diverte os alunos. 

Falando especificamente de palavras cruzadas, Constantin (2007, p. 12-18) relata atividades 

bem-sucedidas utilizando esse e outros recursos lúdicos.  

 

 

Ilustração 5. 4 – Caderno de Passatempos 

 

 

Os passatempos elaborados e detalhados no Apêndice E dessa dissertação foram: 

 Caça–Palavras: Passatempo muito popular no qual o jogador deve procurar em um 

diagrama com letras embaralhadas algumas palavras definidas em uma lista ou 

destacadas em um texto. 

Foram elaborados dois caças–palavras para o caderno de passatempos. A estratégia 

usada foi criar uma planilha eletrônica no Excel e preenche-la com letras aleatórias e depois 

digitar as palavras correspondentes ao texto base do passatempo. 

 

 Cripto-relatividade: Um jogo clássico de cadernos de passatempo, que consiste em 

responder as perguntas com cada letra em um quadrinho marcado com um símbolo. 

Símbolos iguais correspondem a letras iguais. 

Mais um passatempo elaborado usando o Excel, no qual as perguntas (cuja maioria era 

sobre Relatividade e as restantes de ciências, tecnologia, cultura, esportes e variedades) foram 

posicionadas na primeira coluna e as letras que compunham a resposta eram divididas por letras, 

uma em cada quadrinho na linha correspondente à pergunta. Para que cada letra realmente fosse 
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representada por um símbolo equivalente, a fonte de cada resposta foi mudada para Wingdings 

e foi aplicada a formatação sobrescrito para permitir ao jogador preencher os quadrinhos. 

 

 Cruzada Dupla: Nesse passatempo, o jogador deve responder um Diagrama composto 

de uma coluna com as perguntas, uma segunda coluna composta de letras na ordem 

alfabética e vários quadrinhos dispostos na linha respectiva à pergunta. Cada um desses 

quadrinhos é enumerado, formando coordenadas alfanuméricas (por exemplo A25, B40, 

C8, etc.). Com base nas respostas ao Diagrama, o jogador vai para a outra página 

chamada de Quadro, formado por quadrinhos com coordenadas alfanuméricas no seu 

rodapé correspondentes à cada quadrinho das respostas do diagrama. Ao término da 

atividade o jogador poderá ver uma frase de Einstein no Quadro. 

Esse foi o passatempo de maior complexidade de elaboração, pois qualquer erro no 

Diagrama tornaria o Quadro incorreto, e vice-versa. Com base no Excel foram utilizadas 

fórmulas para vincular as coordenadas das duas partes do jogo. 

 

Ilustração 5. 5 – Passatempo “Cruzada Dupla” 

  

 

 

 Cruzadas Diretas: Jogo que consiste em preencher as lacunas com base nas perguntas 

ou informações contidas em quadros ao longo do passatempo. É uma grande tabela onde 

as respostas são escritas letra a letra nos espaços em branco e geralmente as letras de 

uma palavra se cruzam com as de outra. 

Esse jogo foi feito no programa Publisher, de modo que uma tabela previamente 

contendo as palavras já inseridas foram mescladas com quadros contendo as perguntas 
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correspondentes. Muitos testes foram feitos para verificar se a atividade estava correta e ao final 

o passatempo tomou a forma que pode ser visualizada na Ilustração 5.6. 

 

 

Ilustração 5. 6 – Passatempo “Cruzada Direta” 

 

 

 Jogo dos 7 erros: Como o título já sugere, o jogador deve encontrar sete diferenças entre 

duas imagens. 

Esse foi o jogo foi mais simples de ser elaborado, pois se trata apenas de duas fotos de 

Albert Einstein, uma original e a outra editada usando o CorelDraw de modo a lhe acrescentar 

ou retirar elementos. Antes das fotos foi inserido um pequeno texto fazendo referência a 

genialidade desse grande cientista. 

 

Ilustração 5. 7 – Passatempo “Jogo dos 7 erros” 
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 Sudoku: O Sudoku é um jogo de lógica que surgiu no Japão e tornou-se popular no 

mundo todo. Consiste em preencher os espaços em branco de um quadro de 81 casas, 

subdividido em quadrados menores de tamanho 3x3 casas. As regras para o 

preenchimento são: 1) preencher as casas com algarismos de 1 a 9, de modo que cada 

número apareça apenas uma vez em cada linha e coluna; 2) em cada quadrado 3x3 todos 

os números (1 a 9) devem aparecer, mas também sem repeti-los. Geralmente os quadros 

do Sudoku já vêm preenchidos com alguns números, contudo o jogo foi adaptado para 

conter elementos do tema, de modo que o jogador, para preencher o quadro, deve 

responder as questões de uma outra tabela. Com base nessas respostas o jogador 

encontrará as dicas para ir preenchendo o Sudoku.’ 

A elaboração se baseou em um Sudoku já resolvido e as dicas foram feitas com base 

nesses números da resposta. O quadro inicial já continha os números “8” e as perguntas e dicas 

indicavam onde e que números preencher. Por exemplo, a questão 3 tem como pergunta “Como 

são conhecidos os princípios que são a base para a teoria da Relatividade Restrita”, a dica é 

“Quantidade desses princípios” e as casas a serem preenchidas são D1, I2, B3, H4, F5, A6, G7, 

E8 e C9. Ou seja, se o jogador souber que os princípios são os Postulados e que eles são dois, 

irá preencher as casas correspondentes com esse numeral. Ao final de seis perguntas fica mais 

simples o complemento do quadro do Sudoku. 

 

Ilustração 5. 8 – Passatempo “Sudoku” 
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5.4. FMC: UMA NOVA PERSPECTIVA, VOLUME 3 – EFEITO FOTOELÉTRICO 
 

O terceiro material paradidático confeccionado visa integrar o tema clássico “Choques 

Mecânicos” com o Efeito Fotoelétrico. Novamente o assunto é abordado no caderno 

pedagógico, contudo a avaliação de aprendizagem foi feita através de um jogo intitulado 

“Roleta Fotoelétrica”. 

 

Ilustração 5. 9 - FMC: Uma Nova Perspectiva, Vol 3 

 

 

 

5.4.1. Caderno Pedagógico 3 

 

Esse caderno pedagógico (vide Apêndice F) também inicia com a seção “Isso você já 

estudou – RECORDANDO” e expõe resumidamente o Momento Linear (ou quantidade de 

movimento), dando ênfase aos Choques Mecânicos. Partindo de uma contextualização onde um 

jogo de sinuca é citado, o tema clássico é revisado em seus itens principais: equação do 

momento linear, conservação do momento linear, coeficiente de restituição e tipos de colisões 

ou choques (elásticos e inelásticos). 

Logo na sequência, a seção “Física Moderna e Contemporânea – NOVIDADE” entra 

na pauta com enfoque no Efeito Fotoelétrico. O leitor tem acesso a uma explicação sobre o que 

é o quantum com exemplos concretos de seu cotidiano (unidade monetária e preço em postos 

de gasolina). A Mecânica Quântica é ainda citada brevemente. 
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A característica da luz ser quantizada, o fóton, os pacotes de energia e uma imagem 

ilustrando uma montagem experimental do efeito é mostrada, bem como os conceitos de 

potencial e frequência de corte. 

A função trabalho também é citada e a equação da energia cinética do elétron é exposta, 

além da importante conclusão de que a energia cinética máxima não depende da intensidade da 

luz e sim de sua frequência. As equações do momento linear dos fótons também recebem 

atenção, reforçando assim o objetivo do caderno, que é relacionar a Física Clássica com a FMC. 

O espalhamento Compton é abordado em seus aspectos históricos, características 

principais e aplicações tecnológicas. Um pouco dos trabalhos do cientista que iniciou as 

pesquisas sobre efeito fotoelétrico, o físico húngaro Phillipe Lenard (1862-1947) fecha a seção. 

Por fim, são apresentados tópicos de pesquisa sobre os avanços tecnológicos 

proporcionados pelo efeito fotoelétrico. O aluno deve escolher entre placas solares, controle 

remoto, óculos de visão noturna, sensores de movimento e portas automáticas e pesquisar sobre 

seu funcionamento e como o efeito fotoelétrico atua nesses dispositivos. Também é solicitado 

ao aluno que pesquise e produza um texto sobre os pontos favoráveis e as desvantagens de a 

energia solar ser utilizada para a geração de energia elétrica.     

 

 

5.4.2. Roleta Fotoelétrica 

 

Nos Apêndices G e H dessa dissertação encontra-se uma atividade baseada no famoso 

jogo norte-americano Wheel of Fortune (Roda da Fortuna) esse jogo é composto por uma roleta 

dividida em 22 partes contendo valores, punições (“Passou a VEZ” e “PERDE TUDO”) e um 

desafio (“DOBRO OU NADA”). A roleta está instalada sobre uma base, de modo que pode ser 

girada. A base possui um ponteiro para marcar onde a roleta para. A roleta foi impressa em 

cores e colada em uma roda. Tanto a base quanto a roda da roleta podem ser feitas de diferentes 

materiais, como plástico, madeira ou até mesmo papelão.  
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Ilustração 5. 10 – “Roleta Fotoelétrica” 

 

 

O jogo tem sua própria “unidade monetária”, o fóton, que são imagens de cédulas de 

Real com o rosto de Albert Einstein no lugar da efígie da Princesa Isabel e trocando a palavras 

“Reais” por “fótons”. 

 

Ilustração 5. 11 – “Moeda” do jogo: os fótons 

 

 

Compõe o jogo ainda as fichas com a “Palavra Secreta”, identificadas com números no 

canto superior esquerdo. Contém os espaços em branco devidamente enumerados que deverão 

ser preenchidos pelos jogadores com as letras da palavra secreta. A ficha também indica o 

número de dicas que aquela palavra pode ter, bem como seu preço. A dica é uma por ficha e 

não por jogador. A ficha também indica após quantas letras um jogador poderá arriscar a palavra 

secreta. 
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Ilustração 5. 12 – Ficha da “Palavra Secreta” 

 

 

Por fim, há os cartões com respostas e dicas enumerados de 1 a 12, que ficam o tempo 

todo em posse do participante que conduz o jogo (“banca”). Nelas constam as respostas e dicas 

correspondentes às fichas com “Palavra Secreta”. 

 

Ilustração 5. 13 – Cartão com respostas 

 

 

O material foi preparado utilizando o CorelDraw para as edições de imagem e uma 

pequena cartilha com as regras do jogo foi confeccionada no Publisher.  
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Ilustração 5. 14 – Capa da livreto de regras do jogo 

 

  

As regras do jogo são: 

 Número de participantes: de 2 a 4 jogadores e mais a “banca”, que é um participante 

responsável por conduzir o jogo, pagar e penalizar os jogadores. 

 

 Tempo de jogo: Não estipulado. Os jogadores podem jogar as 12 fichas com a “Palavra 

Secreta” no intervalo de tempo que desejarem. 

 

A “banca” pede que cada jogador gire a roleta uma vez. Quem obtiver o maior valor 

começa o jogo; o segundo maior valor é o próximo a jogar e assim sucessivamente. Em caso 

de empate, roda-se a roleta novamente até o desempate. O valor obtido nesse primeiro giro não 

será pago aos jogadores. É apenas para determinar a ordem de jogada. 

O jogador 1 escolhe aleatoriamente uma ficha com a “Palavra Secreta” e a coloca em 

um local visível a todos os demais jogadores. A “banca” terá em suas mãos os cartões com 

respostas e dicas identificadas com o número da “Palavra Secreta” correspondente. 

O jogador 1 roda a roleta. Se parar em um valor ele deve escolher uma letra que acredite 

que faça parte da “Palavra Secreta”. Se acertar, a “banca” escreve a letra na ficha e paga o valor 

correspondente a cada letra acertada (por exemplo, se a roleta parou em $ 5,00 e o jogador 
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escolheu a letra “A”, caso a “Palavra Secreta” tenha 3 “A” o jogador recebe $5,00 + $5,00 + 

$5,00 = $15,00). Como acertou a letra, o Jogador 1 roda a roleta de novo, mas se ele tivesse 

errado passaria a vez para o próximo jogador. Se parar em “Passou a VEZ” não ganha e nem 

perde nada, mas passa a vez para o próximo jogador. Se parar em “PERDE TUDO” o jogador 

deve devolver à “banca” todos os fótons que tem. Por fim, se parar em “DOBRO OU NADA” 

o jogador escolhe uma letra. Se acertar dobra os valores dos fótons que já tem, se errar perde 

tudo. Caindo em “DOBRO OU NADA” o jogador não poderá pedir a “DICA”. 

Quando a roleta parar em um valor, o jogador poderá pedir a “DICA” pagando o valor 

correspondente informado na ficha com “Palavra Secreta”. Os jogadores podem entrar em 

consenso entre si e dividirem o valor da “DICA” se assim preferirem. Só é possível arriscar a 

palavra após o limite de letras estipulado na ficha com “Palavra Secreta”. O jogador que não 

seguir essa regra perderá todos os fótons e caso não tenha nada ficara devendo $ 300,00 fótons 

para a próxima partida. 

Quando um jogador acertar a palavra, tem início outra partida com uma nova “Palavra 

Secreta”, com cada jogador mantendo seus respectivos fótons. O vencedor da partida anterior 

inicia o jogo. Os próximos obedecem a ordem do que tiver mais fótons para o que tiver menos. 

Ao final vence quem tiver mais fótons. 

 

 

5.5. FMC: UMA NOVA PERSPECTIVA, VOLUME 4 – RADIOATIVIDADE 
 

Geralmente no 2º Ano do Ensino Médio os alunos estudam em Calorimetria as formas 

de propagação do calor: condução, convecção e radiação. Essa última motivou a inserção da 

Radioatividade como tópico a ser abordado por tratar o calor como onda eletromagnética e 

consequentemente o tema está relacionado. Assim o caderno pedagógico (Apêndice I) foi 

produzido e um jogo chamado “Trilha Radioativa” (Apêndices J e K) foi desenvolvido para 

proporcionar aos alunos uma aprendizagem mais prazerosa. 
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Ilustração 5. 15 - FMC: Uma Nova Perspectiva, Vol 4 

 

 

5.5.1. Caderno Pedagógico 4 

 

O quarto caderno pedagógico inicia tratando da transmissão de calor, fechando com a 

radiação térmica. Logo na sequência a Radioatividade é inserida a partir de um exemplo de fácil 

compreensão, para então fazer uma explanação histórica do tema: o tubo de raios catódicos, a 

descoberta do raio-x, a descoberta da própria radioatividade, as pesquisas do casal Curie e de 

Rutherford. 

De maneira sucinta o texto explicado o decaimento radioativo e a meia-vida do 

Carbono-14 que possibilita a datação radioativa. Seguindo, é citado o acidente radioativo com 

o Césio 137 de Goiânia, no ano de 1987 e é apresentado o contador Geiger como instrumento 

de medida de radiação. 

Em relação à energia nuclear é descrito o processo de fissão nuclear e na página seguinte 

há uma sequência de prós e contras da radioatividade. 

 

 

5.5.2. Trilha Radioativa 

 

Há muitas variações desse jogo que basicamente consiste em um tabuleiro que deve ser 

percorrido casa por casa com base nos números de um dado lançado pelos jogadores. Nas casas 

podem conter provas, bônus ou penalidades. A trilha foi confeccionada no CorelDraw, 

enquanto as perguntas e testes foram feitas no editor de texto Word. Já o livreto com as regras 

do jogo foi confeccionado usando o Publisher. 
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Ilustração 5. 16 – Tabuleiro do jogo “Trilha Radioativa” 

   

 

O jogo é composto de uma Trilha, cinco pinos de cores diferentes, um dado comum, 

vinte e sete cartas vermelhas contendo perguntas específicas sobre Radioatividade, catorze 

cartas azuis contendo perguntas de conhecimentos gerais e oito cartas amarelas contendo 

“mico”. 

As cores das casas da trilha são: 

 BRANCA: Casa livre – não há desafio, “mico”, penalidade ou bônus; 

 AMARELA: “Mico” – representa algum tipo de desafio engraçado, que o jogador 

deve realizar. Para isso, retira uma carta amarela do monte de cartas; 

 VERMELHA: Desafio – Perguntas específicas sobre Radioatividade. Para isso, 

retira uma carta vermelha do monte de cartas; 

 AZUL: Desafio – Perguntas de conhecimentos gerais. Para isso, retira uma carta 

azul do monte de cartas; 

 VERDE: Bônus – O jogador recebe alguma bonificação no jogo. Em cada casa está 

escrita a respectiva bonificação, além de um pequeno texto sobre os aspectos 

positivos da radioatividade; 

 PRETA: Penalidade – O jogador recebe alguma penalidade no jogo. Em cada casa 

está escrita a respectiva penalidade, além de um pequeno texto sobre os malefícios 

e problemas da radioatividade; 

 

São as regras do jogo: 

Número de participantes: de 2 a 5 jogadores 
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Tempo de jogo: Não estipulado. Os jogadores devem jogar até um deles alcançar a “Chegada”. 

Todos os jogadores jogam o dado. Quem obtiver o maior valor escolhe a cor de seu pino 

e começa o jogo; o segundo maior valor é o próximo a jogar e assim sucessivamente. Em caso 

de empate, joga-se o dado novamente até o desempate. Essa rodada é apenas para definir a 

ordem de jogadas, portanto os jogadores ainda não vão correr as casas. Agora o jogo realmente 

começa e o jogador 1 lança o dado e corre a quantidade de casas que o dado indicar. Se cair em 

uma casa BRANCA nada ocorre e o próximo jogador lança o dado. 

Se cair em uma casa AMARELA, um outro jogador retira do monte de cartas amarelas 

um “mico”, que o jogador da vez deve executar. Se ele não executar o “mico” da forma que 

está especificada na carta, não joga a próxima rodada. 

Se cair em uma casa VERMELHA, um outro jogador retira do monte de cartas 

vermelhas (na ordem em que está, sem escolher a carta) uma pergunta específica sobre 

Radioatividade e, sem deixar o jogador da vez ver a parte interna da carta, lê a pergunta e as 

opções de respostas. Se o Jogador da vez acertar, tem o direito de permanecer na casa onde está, 

mas se errar, volta para casa em que estava antes de jogar o dado. 

Se cair em uma casa AZUL, um outro jogador retira do monte de cartas azuis (na ordem 

em que está, sem escolher a carta) uma pergunta de conhecimentos gerais e, sem deixar o 

jogador da vez ver a parte interna da carta, lê a pergunta e as opções de respostas. Se o Jogador 

da vez acertar, tem o direito de permanecer na casa onde está, mas se errar, volta para casa em 

que estava antes de jogar o dado.  A carta retirada vai para o fundo do monte, passando a ser a 

última; 

Se cair em uma casa VERDE, deve ler a informação e executar a ação correspondente 

à sua bonificação. Se o bônus é de avançar casas ou jogar novamente, o jogador não precisa 

executar as tarefas da casa em que cair. 

Se cair em uma casa PRETA, deve ler a informação e sofrer a penalidade 

correspondente. Se a penalidade é de voltar casas o jogador não precisa executar as tarefas da 

casa em que cair. 

Para ganhar o jogo, um jogador deve lançar o dado e obter o valor exatamente igual ao 

necessário para alcançar a “Chegada”, caso contrário, volta o número de casas que excederam 

esse valor. Por exemplo: Um jogador que está na casa 47, para vencer deve obter no dado o 

número 4 (seria contado assim: “48, 49, 50 e Chegada”). Se o tirar um 6, vai parar na casa 49 

(contando: “48, 49, 50, Chegada, 50 e 49). Nesse caso, se já tiver passado pela “Chegada” não 

precisa executar as tarefas da casa em que cair. 
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CAPÍTULO 6 – RELATO DA APLICAÇÃO EM SALA DE AULA 
 

 

6.1. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 1 
 

Tempo de Aula:  

 Aula Expositiva: 50 minutos 

 Aplicação da Atividade Lúdica: 100 minutos 

 Apresentação dos resultados da Atividade Lúdica: 50 minutos 

 

O primeiro produto educacional intitulado “Física Moderna e Contemporânea – Uma 

Nova Perspectiva, Vol. 1” tinha por objetivo apresentar histórica e conceitualmente a FMC para 

todas as turmas para as quais a metodologia foi aplicada. Como já fora citado anteriormente, a 

obra é composta de um caderno pedagógico e um tutorial para a elaboração dos vídeos Draw 

My Life. 

Inicialmente os alunos tiveram uma aula expositiva com o uso do caderno pedagógico, 

apresentado aos alunos em forma de slides e projetado em uma televisão. Como a obra é rica 

em imagens e estas são em sua maioria editadas com elementos humorísticos, a projeção 

chamou a atenção dos alunos que interagiram, questionaram e sobretudo se mostraram 

interessados no tema. 

 

Ilustração 6. 1 – Aula sobre Introdução à FMC 

  

 

 

Após a aula expositiva, partiu-se para a realização da atividade de produção de vídeos 

no formato Draw My Life. A atividade contou com uma preparação, que envolveu a composição 

dos grupos e sorteio dos nomes dos cientistas que seriam pesquisados, pesquisa bibliográfica 
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sobre os mesmos, elaboração do roteiro, desenhos, filmagens e edição, orientação do professor, 

exibição para os demais colegas e por fim, avaliação da aprendizagem. 

Partindo da ideia de que o trabalho em grupo estimula a interação e a expressividade 

dos alunos, pois assim os mesmos se sentem mais seguros e confiantes para se manifestar 

(BROWN, 2001,  p. 14) os alunos foram divididos em grupos de no máximo cinco 

componentes.  Em seguida, um membro de cada grupo escolhia em uma caixa um papel 

dobrado no qual estava escrito o nome de um cientista relacionado a FMC já citados 

anteriormente.  

Os alunos tiveram o prazo de duas semanas para realizarem as pesquisas bibliográficas 

sobre a biografia e principais contribuições do cientista cujo nome foi sorteado. Durante esse 

período o professor foi consultado para sanar dúvidas sobre alguns aspectos, como por exemplo 

equações, aplicações e pré-requisitos para o estudo. Contudo, os alunos foram orientados a não 

se ater demais em cálculos e sim na parte conceitual, na vida do cientista e nas suas 

contribuições para a evolução da ciência. 

Após a pesquisa bibliográfica, os grupos elaboraram um roteiro detalhado do que seria 

desenhado, escrito e narrado. Escolheram entre si quem faria os desenhos, editaria os vídeos e 

faria a narração. Foram estimulados a assistir no YouTube a vídeos do tipo Draw My Life mais 

acessados no site. Para ajuda-los a editar os vídeos, foi distribuído o tutorial para execução das 

atividades, no qual os alunos tiveram instruções detalhadas de como editar vídeos usando o 

programa Movie Maker.  

Para essa etapa os alunos tiveram mais duas semanas para concluir o vídeo e fazer uma 

apresentação prévia ao professor, para que este realizasse alguma correção ou propusesse 

mudanças. 

 

Ilustração 6. 2 – Alguns Draw My Life produzidos pelos alunos 
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Aproximadamente um mês após a aplicação do questionário inicial, o trabalho foi 

finalizado com uma apresentação dos vídeos em cada uma das turmas separadamente. Nessa 

seção de exibição os alunos puderam realizar perguntas sobre os cientistas e suas realizações, 

bem como ter acesso às técnicas de filmagem usada por outros grupos. 

O professor também fez perguntas aos grupos e ao final de todas as apresentações, os 

melhores trabalhos foram selecionados para oportunamente serem postados em um canal do 

YouTube criado especificamente para esse fim. 

 

Ilustração 6. 3 – Um dos vídeos apresentados à turma  

 

 

 

6.1.1. Dificuldades encontradas durante a aplicação do Produto Educacional 1 

 

A primeira dificuldade encontrada foi na composição dos grupos para a produção dos 

vídeos, pois muitos alegaram que não eram tão bons em desenhar para realizar a atividade. 

Contudo, com o objetivo de motiva-los, foram exibidos outros vídeos Draw My Life feitos com 

desenhos de traços simples, mas com roteiro bem definido e efeitos digitais interessantes. 

Assim, os alunos perceberam que os Draw My Life são caracterizados por desenhos simples, 

bem autoexplicativos e com boas doses de humor. 
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A outra dificuldade (registrada somente na primeira turma na qual a atividade foi 

realizada) foi na edição dos vídeos, pois o tutorial não estava claro o bastante para instruir os 

alunos na execução da atividade. Ao detectar a falha no produto, melhorias foram feitas e as 

próximas turmas tiveram facilidade em editar os vídeos. 

 

 

6.1.2. Resultados obtidos com o Produto Educacional 1 

 

Após a realização dos trabalhos, os alunos foram submetidos ao mesmo questionário 

aplicado no início e o resultado pode ser melhor visualizado nos gráficos a seguir: 

 

Ilustração 6. 4 – Gráfico Comparativo de respostas da Questão 1 

 

 

 

Nesse gráfico nota-se claramente que após o desenvolvimento do trabalho, o aluno 

passou a ter uma significativa noção do que é FMC. 

 

Ilustração 6. 5 – Gráfico Comparativo de respostas da Questão 2 
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Mais do que uma noção preliminar o aluno conseguiu conceituar FMC. 

 

Ilustração 6. 6 – Gráfico Comparativo de respostas da Questão 3 

 

 

 

Esse gráfico demonstra claramente a evolução no conhecimento dos alunos e sua 

capacidade de associação entre os cientistas estudados e suas descobertas. 

 

Ilustração 6. 7 – Gráfico Comparativo de respostas da Questão 4 

 

 

 

Novamente verifica-se que os estudantes tiveram um considerável avanço no 

conhecimento de FMC. 
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Ilustração 6. 8 – Gráfico Comparativo de respostas da Questão 4 

 

 

 

Por fim, nesse último gráfico nota-se um significativo aumento do interesse por FMC e 

curiosamente o interesse por Física Clássica não teve um declínio tão expressivo. 

6.2. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 23 
 

Tempo de Aula:  

 Aula Expositiva: 100 minutos 

 Aplicação da Atividade Lúdica: 100 minutos 

 

A obra “Física Moderna e Contemporânea – Uma Nova Perspectiva, Vol. 2” traz uma 

abordagem da Teoria da Relatividade Restrita para o 1º Ano do Ensino Médio por meio de um 

caderno pedagógico e um caderno de passatempos. 

Inicialmente foi ministrada quatro aulas teóricas sobre o tema, partindo do assunto que 

eles já haviam estudado, a Velocidade Relativa. O caderno pedagógico foi apresentado em 

forma de slides e projetados na televisão. Foram exibidos dois vídeos produzidos pela rede de 

TV NatGeo (disponíveis no YouTube), “Além do Cosmos – O tempo (Beyond the Cosmos – 

Time Warp) ” e “Além do Cosmos – O espaço (Beyond the Cosmos – Space Odyssey) ”, 

devidamente editados para possibilitar que as cenas mais relevantes fossem exibidas em tempo 

hábil.  

As equações foram demonstradas, já que o nível não excedia o domínio matemático 

típico da série escolar. Os alunos ficaram muito impressionados quando foi apresentado o 

famoso Paradoxo dos Irmãos Gêmeos e muitas perguntas foram direcionadas ao professor tais 

                                                 
3  Os resultados da metodologia foram apresentados em forma de pôster na 67ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC, São Carlos – SP, 2015. 
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como “é apenas uma sensação ou é real? ”, “isso pode ser provado? ” ou ainda “por que nós 

não sentimos esse efeito? ”.  

Após os devidos comentários e respostas a aula prosseguiu com os outros efeitos 

relativísticos (espaço, massa e energia), com poucos questionamentos, alguns comentários, 

fazendo com que maiores indagações fossem mesmo em relação à dilatação temporal. 

O momento de verificação da aprendizagem se deu com a aplicação do caderno de 

passatempos. Os alunos receberam o caderno impresso e grampeado pelo meio como um 

livreto. Foi permitido que os alunos auxiliassem os colegas em alguns itens mais complexos, 

de modo que a participação foi maior do que a esperada. Foram orientados a não consultar as 

respostas no final do caderno de passatempos e ao término de uma aula (50 minutos) eles 

trocaram os passatempos entre si para que outro colega fizesse a correção. 

 

 

Ilustração 6. 9 – Aula sobre Relatividade Restrita 

 

 

 

Ilustração 6. 10 – Alunos resolvendo os passatempos 
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6.2.1. Dificuldades encontradas durante a aplicação do Produto Educacional 2 

 

O único aspecto que dificultou a atividade foi a impressão, pois o caderno pedagógico 

é composto de quinze páginas, enquanto os passatempos somam oito páginas frente e verso. 

Como a atividade demandaria de muitas cópias, optou-se por imprimir somente o caderno de 

passatempos e apresentar o conteúdo do caderno pedagógico em forma de slides e disponibiliza-

lo virtualmente para os alunos (por e-mail ou postando no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

– AVA). Contudo, com tempo hábil verificou-se que seria possível realizar as impressões e 

entrega-las aos alunos. 

 

 

6.2.2. Resultados obtidos com o Produto Educacional 2 

 

Dos alunos que participaram das aulas, 93% conseguiram resolver a maioria dos 

passatempos. Em uma entrevista por meio de questionário 73% consideraram a atividade 

Excelente, 19% a consideraram Boa, 6% Regular e 2% Ruim. Ainda, 86% dos entrevistados 

gostariam de realizar outras atividades semelhantes. Quando à compreensão da Teoria da 

Relatividade Restrita, 46% a consideraram “Difícil, mas interessante”, 38% “Dificuldade 

média, mas interessante”, 9% “Fácil e interessante”, 4% “Difícil e pouco interessante”, 3% 

“Fácil, mas pouco interessante”. Portanto, os alunos de um modo geral se mostraram motivados 

para o estudo da FMC e se envolveram ativamente com a metodologia aplicada. 

 

Ilustração 6. 11 – Gráfico 1 da entrevista 
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Ilustração 6. 12 – Gráfico 2 da entrevista 

 

 

 

6.3. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 3 
 

Tempo de Aula:  

 Aula Expositiva: 100 minutos 

 Aplicação da Atividade Lúdica: 100 minutos 

 

A grande característica de “Física Moderna e Contemporânea – Uma Nova Perspectiva, 

Vol. 3” é sua atividade lúdica “Roleta Fotoelétrica”, na qual os alunos puderam aplicar os 

conceitos estudados por meio do caderno pedagógico do Efeito Fotoelétrico. 

A exemplo do volume 2, essa obra foi aplicada com alunos do 1º Ano (duas turmas, em 

média 42 alunos por turma), após o estudo do momento linear e das colisões mecânicas. O 

caderno pedagógico foi impresso em preto e branco e entregue a cada aluno. Como a obra 

possui muitas imagens coloridas, o caderno foi também apresentado em forma de slides para 

que os alunos pudessem ter acesso. 

Após as duas aulas destinadas para a parte teórica, os alunos foram divididos em grupos 

de até cinco alunos e passaram a jogar a “Roleta Fotoelétrica”, já descrita no capítulo 5. De 

todas as atividades lúdicas desenvolvidas e aqui descritas essa foi a que os alunos mais se 

envolveram e mais demonstraram interesse e satisfação em jogar. Não foi registrado nenhum 

episódio de abstenção ou resistência em participar da atividade, fortificando o princípio 

motivador dos jogos educacionais. 
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Ilustração 6. 13 – Alunos jogando a “Roleta Fotoelétrica” 

   

 

 

6.3.1. Dificuldades encontradas durante a aplicação do Produto Educacional 3 

 

Não se trata de uma dificuldade propriamente dita, mas por ser de uma atividade 

interessante e empolgante é recomendado realiza-la longe de outras salas de aula, pois euforia, 

gritos e comemorações são manifestações típicas dessa faixa etária e coibi-las tiraria um pouco 

da naturalidade do jogo. Portanto, na primeira turma em que a atividade foi realizada, os alunos 

foram conduzidos ao laboratório de Física, enquanto a segunda turma, se aproveitando de uma 

rara e momentânea temperatura amena, executou as atividades no pátio e assim não houve 

registros de perturbação às outras classes. 

 

 

6.3.2. Resultados obtidos com o Produto Educacional 3 

 

A análise foi em sua maioria qualitativa, visando apenas analisar a compreensão, o 

interesse pelo tema e pela metodologia aplicada. Assim, por meio de formulário eletrônico 

elaborado no Google Docs os alunos foram entrevistados anonimamente quanto à compreensão 

dos conceitos de Efeito Fotoelétrico e de suas aplicações tecnológicas. Em um nível de 0 a 5 
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(sendo 0 correspondente a “não compreendi nada” e 5 “domino completamente”) a média das 

auto avaliações foi de aproximadamente 3,63. 

Quanto a satisfação de realizar a atividade, usando a mesma escala, mas sendo 0 para 

“Totalmente Insatisfeito” e 5 para “Amplamente Satisfeito”, a média de 4,26 deixou bem clara 

a validade da metodologia na motivação dos alunos. 

Os alunos também foram avaliados posteriormente em relação as atividades de pesquisa 

e produção textual propostas no caderno pedagógico. Apenas cerca de 8% dos alunos não 

fizeram as atividades extraclasse propostas. 

 

6.4. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 4 
 

Tempo de Aula:  

 Aula Expositiva: 100 minutos 

 Aplicação da Atividade Lúdica: 100 minutos 

 

O produto educacional “Física Moderna e Contemporânea – Uma Nova Perspectiva, 

Vol. 4” trata da Radioatividade no 2º Ano do Ensino Médio aproveitando o tema clássico de 

radiação térmica para inserir o assunto de FMC. Os alunos receberam o caderno pedagógico 

impresso em preto e branco, mas puderam visualizá-lo e cores nos slides apresentados na 

televisão. As aulas transcorreram naturalmente, mas as perguntas se estenderam um pouco além 

do esperado quando foi citado o uso militar da energia nuclear nas bombas atômicas jogadas 

sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão durante a 2º Guerra Mundial. Dessa forma, 

a aplicação da atividade lúdica teve que ser deixada para outro dia, totalizando quatro aulas de 

aplicação da metodologia. 

Na aula seguinte os alunos foram divididos em grupos de até cinco membros e jogaram 

a “Trilha Radioativa”, mostrando novamente muita alegria e descontração enquanto 

executavam a atividade. Novamente, nenhum episódio de abstenção foi registrado e após o 

tempo regular de aula alguns alunos pediram para continuar jogando durante o intervalo.  
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Ilustração 6. 14 – Alguns materiais que compõem a “Trilha Radioativa” 

 

 

 

Ilustração 6. 15 – Alunos jogando a “Trilha Radioativa” 

 

 

 

6.4.1. Dificuldades encontradas durante a aplicação do Produto Educacional 4 

 

A exemplo da atividade anterior, é importante levar os alunos para ambientes onde eles 

possam extravasar sua euforia, portanto longe de outras classes. Outro aspecto a ser levado em 

conta é que a atividade demanda de preparação: impressão das fichas e da trilha, obtenção dos 

pinos e dos dados para o jogo, recorte das fichas, dentre outros aspectos que precisam ser 

planejados com antecedência.  
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Ilustração 6. 16 – Jogando a “Trilha Radioativa” em sala 

 

 

 

6.4.2. Resultados obtidos com o Produto Educacional 4 

 

Para essa atividade, como se tratavam de perguntas específicas do tema (caso o jogador 

parasse em uma casa vermelha), um aluno de cada grupo ficou responsável por contar o número 

de acertos nas respostas e os resultados mostram a efetividade da metodologia: na primeira 

turma de 2º Ano a média de acertos dos grupos foi de aproximadamente 68% (considerando a 

razão entre o número de acertos e o número de perguntas específicas feitas); já na segunda 

turma o resultado foi pouco mais de 73% de média entre os grupos. 
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CONCLUSÃO 
 

Após um considerável levantamento bibliográfico, que possibilitou detectar como a 

FMC é tratada no Ensino Médio, a necessidade de buscar um instrumento para o ensino dessa 

ciência mostrou-se evidente. Alguns dos atuais livros didáticos, apesar de bem elaborados, 

privilegiam excessivamente a Física Clássica, enquanto a FMC é deixada à margem, reservada 

como apêndices ou nos finais dos últimos volumes das coleções. 

Diante dessa situação e com base em pesquisas que proporcionaram um conhecimento 

mais aprofundado do tema e identificaram outras tentativas de inserção da ciência nas escolas 

de Ensino Médio, foi iniciado o processo de confecção dos produtos educacionais que foram 

produzidos priorizando os conceitos de FMC a um nível que pudesse ser compreensível a alunos 

do Ensino Médio, mas buscando não perder qualidade conceitual. Os resultados desse estudo 

estão no apêndice, onde o produto educacional pode ser observado. 

Portanto, este estudo culmina com uma produção didática que não tem em nenhum 

momento o presunçoso objetivo de substituir um livro didático que passou pelo crivo do 

Ministério da Educação e pela avaliação de vários professores. Esses produtos educacionais 

foram aplicados em turmas do Ensino Médio e os resultados foram amplamente satisfatórios e 

motivadores tanto para o professor quanto para os alunos. A obra visa servir de material de 

apoio para professores e alunos do Ensino Médio e será disponibilizada tanto de maneira 

impressa quanto por meios eletrônicos, objetivando viabilizar um contato com a fantástica 

ciência do século XXI. 
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