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Há mais de três décadas têm-se discutido e 
pesquisado sobre a importância da inserção dos 
conteúdos de Física Moderna e Contemporânea 
(FMC) no Ensino Médio (EM). Apesar do conheci-
mento dos resultados de diversas pesquisas sobre 
a relevância do ensino dos conceitos de FMC no 
EM pouco se tem divulgado em relação a sua im-
plementação de fato (OSTERMANN, MOREIRA, 
2000) (SOBRINHO, 2005).

Nesse contexto, dentro do âmbito do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PI-
BID) da Universidade Federal do ABC (UFABC) 
subprojeto de Física 2011, deu-se a realização de 
uma regência sobre o efeito fotoelétrico. Foram 
escolhidos quatro focos para a aula: História da 
Ciência; Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); 
Experimentos Demonstrativos e Explicação do 
Fenômeno.

Segundo um dos preceitos da metodologia con-
strutivista, no qual se baseia este projeto, o con-
hecimento não é recebido passivamente, mas sim 
construído pelo sujeito ativo. Da mesma forma, 
sobre a construção do conhecimento considera-se 
que o que se aprende depende de conhecimentos 
anteriores (BARROS, CARVALHO, 1998).

Assim sendo, desvalorizar os conhecimentos e 
experiências anteriores dos estudantes é uma 
atitude a ser evitada no ambiente de ensino. Por 
outro lado, é possível mostrar que suas concepções 
prévias são semelhantes ao que se acreditou em 
algum período da evolução científica. Nesse sen-
tido, a implementação da História da Ciência tem 
se mostrado uma potente estratégia didática que 
além de contribuir para facilitar o aprendizado 
torna-o mais interessante. Através dos eventos 
históricos é possível mostrar como o processo de 
construção do conhecimento tem sido lento e grada-
tivo. Além disso, essa estratégia desmistifica uma 
visão arrogante da Ciência, e mostra que ela não 
é “A Verdade Absoluta”, mas que é construída por 
seres humanos falíveis e que muda com o tempo 

(MARTINS, 1998).

Dessa forma, foram apresentadas durante a 
regência desde as primeiras experiências realiza-
das por Heinrich Hertz e as dificuldades por ele 
encontradas, até a explicação do fenômeno por 
Albert Einstein.

Aliada à História da Ciência, a abordagem CTS 
apresenta como o desenvolvimento científico e tec-
nológico tem acarretado diversas transformações 
na sociedade contemporânea, refletindo em mu-
danças econômicas, políticas e sociais (PINHEIRO, 
SILVEIRA, BAZZO, 2007).

No ensino de Física por vezes a responsabilidade 
na construção da cidadania dos envolvidos é de-
sprezada, ao serem priorizados somente os valores 
internos desta Ciência. Essa construção poderá 
ser mais palpável através da implementação 
de propostas epistemológicas e metodológicas 
reflexivas sobre objetos tecnológicos (ANGOTTI, 
BASTOS, MION, 2007).

Os objetos utilizados na regência como centro da 
discussão CTS foram os mecanismos que possi-
bilitam o funcionamento automático de portas e 
esteiras de supermercado através da variação do 
fluxo de radiação.

Para reforçar o entendimento sobre estes objetos 
tecnológicos, foi apresentado um experimento de-
monstrativo utilizando o dispositivo fotossensível 
(LDR). Esse tipo de abordagem experimental foi 
escolhido por apresentar algumas vantagens, tais 
como: a utilização de um único equipamento para 
todos os alunos; não há necessidade de uma sala de 
laboratório específica; pode ser utilizada em meio à 
apresentação teórica, sem quebrar a continuidade 
da abordagem conceitual e a motivação e interesse 
que desperta nos alunos (GASPAR, MONTEIRO, 
2005).

Embora o enfoque seja construtivista, foi também 
apresentada a explicação do fenômeno da forma 
conceitual tradicional, de forma a estabelecer a 



5

integração das diferentes estratégias com o ob-
jetivo de alcançar a construção do conhecimento 
pelos alunos.

A escolha de diferentes abordagens aponta para 
uma proposta metodológica pluralista, pois é ques-
tionável uma ação educacional baseada num único 
estilo didático, que só daria conta das necessidades 
de um tipo particular de alunos e não de outros 
(LABURÚ, ARRUDA, NARDI, 2003).

O objetivo era analisar qual o impacto de cada uma 
das abordagens no ensino deste tópico, visando 
aperfeiçoar futuras regências dos assuntos da 
FMC.

Ao todo 42 alunos de duas turmas do terceiro ano 
do EM, de uma escola da rede estadual de Santo 
André, participaram da regência, que foi divida 
em duas partes: uma breve revisão sobre concei-
tos de ondas e radiação e a explicação do efeito 
fotoelétrico. Para esta explicação utilizaram-se 
os quatro focos citados anteriormente. Ao final da 
regência, foi solicitado aos alunos que escrevessem 
um breve relato sobre o que aprenderam na aula. 
Destes relatos foram retirados os dados que são 
apresentados e analisados neste trabalho. Buscou-
se definir qual abordagem teve maior impacto para 
cada aluno analisando-se em cada relato aquela de 
maior presença.

Cerca de 21,44% dos alunos citaram principal-
mente os fatos da História da Ciência envolvidos 
na aula. Outros 9,52% demonstraram maior in-
teresse nas aplicações tecnológicas apresentadas 
no contexto da abordagem CTS. Apenas 4,76% 
citaram o experimento demonstrativo e 14,29% 
se limitaram em citar a explicação do fenômeno. 
Os 50% restantes citaram os assuntos tratados 
na primeira parte da aula, uma revisão sobre os 
conceitos de ondas e radiação.

Conclui-se que esse grande número de alunos que 
se detiveram nas explicações da revisão o fizeram 
por não ter tido contato algum com estes conceitos 
anteriormente à regência, como foi demonstrado 
em diversos trechos dos relatos. Um deles é tran-
scrito, ipsis litteris, a seguir: “Nessa aula aprendi 
bastante coisa nova, como o que são as ondas, quais 
são seus tipos, a radiação do corpo negro e etc.”.

Detendo-se nas porcentagens de alunos que cita-
ram as quatro abordagens, notou-se que, em uma 
ordem de relevância, a História da Ciência ocupa 
o primeiro lugar, sendo seguida pela explicação 
do fenômeno, CTS e experimento demonstrativo, 
respectivamente.

Considerou-se que a História da Ciência teve um 
papel representativo já que em muitos assuntos 

ligados à FMC a matemática envolvida é por vezes 
bastante complexa, sendo esta abordagem uma im-
portante ferramenta para trabalhar estes conceitos 
no EM. Além disto, os fenômenos explicados pela 
FMC estão ligados ao cotidiano dos alunos através 
das novas tecnologias e isto reforça a importância 
da abordagem CTS.

A porcentagem relevante de alunos que se 
detiveram na explicação do fenômeno pode in-
ferir que romper com a abordagem tradicional de 
forma definitiva e radical seria um erro, visto que 
muitos estudantes, por costume ou preferência 
pedagógica, aprendem e assimilam melhor os 
conceitos desta forma.

Por fim, notou-se que o experimento demonstra-
tivo chamou pouco a atenção dos alunos e será 
substituído por atividades experimentais investi-
gativas em futuras regências, já que resultados das 
pesquisas da área demonstram que essa estratégia 
incentiva os estudantes à prática experimental 
(CARRASCOSA et al, 2006).

O ensino de FMC ainda enfrenta grandes dificul-
dades tais como a formação inicial dos professores, 
os currículos escolares e a falta de recursos. Porém, 
em iniciativas como o PIBID é possível superar 
esses obstáculos e implementar esses assuntos de 
fato, investigando ainda suas potencialidades para 
serem implementadas em outras escolas.
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