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1. APRESENTAÇÃO  

  

O presente livro é produto da dissertação de Mestrado Nacional Profissional em Ensino 

de Física intitulada “Modern Physics: um aplicativo para o ensino de física moderna no 

ensino médio”. 

Assim, este produto tem por objetivo apresentar um roteiro de como usar o produto 

educacional sobre física moderna de modo que o professor possa executá-lo no ambiente 

de sala de aula ou no laboratório de informática das escolas, juntamente com seus alunos.   

O material conta com um roteiro e com os menus de cada tela do aplicativo Modern 

Physics, permitindo ao professor obter resultados e plotar os gráficos referentes a radiação 

térmica e ao efeito Compton, assim como do efeito fotoelétrico  

As práticas que podem ser feitas com o uso do aplicativo apresentadas neste material 

possuem caráter quantitativo, uma vez que permitem a coleta e a análise de dados a partir 

de gráficos gerados durante as aulas de física moderna.  

O uso do aplicativo apresentado nesse livro neste livro permitem ao aluno perceber a 

presença do campo magnético importância da física moderna 

Esperamos que esse produto possa contribuir para sua aula de física moderna, e motivar 

os alunos a estudarem mais sobre o assunto que levou ao desenvolvimento de tal produto 

e tema da dissertação. 
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2. A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA   

Em meados da década de 60, David Paul Ausubel criou a teoria de aprendizagem 

significativa. Essa teoria define o conceito de aprendizagem significativa como: 

Um processo através do qual uma nova informação se relaciona, de maneira 

substantiva (não-literal) e não-arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura 

cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova informação interage com uma 

estrutura de conhecimento especifica, a qual Ausubel chama de “conceito 

subsunçor” ou simplesmente “subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de 

quem aprende (Masini e Moreira, 2009, p.8). 

O subsunçor é o conhecimento prévio que aluno já tem sobre o assunto a ser estudado, 

que são fundamentais para a aprendizagem, durante o contato do aluno com o conteúdo, ele 

consegue fazer a interação entre o que está aprendendo com às informações anteriores. Segundo 

Moreira (2011), aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas simbolicamente 

interagem de maneira substantiva e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. A interação 

entre o que aluno já sabe com o que está sendo aprendido é fundamental para que tenha uma 

aprendizagem eficaz. Na aprendizagem significativa os novos conhecimentos interagem com 

conhecimentos específicos, mas não é qualquer conhecimento, deve ser algo relevante que já 

esteja estruturado na mente do aluno. Para que a aprendizagem seja considerada significativa é 

fundamental que as novas informações sejam agregadas à estrutura cognitiva de forma não 

arbitrária e pouco rigorosa, possibilitando a diferenciação, elaboração e estabilidade dos 

conhecimentos existentes, denominados por Ausubel como subsunçores (BUCHWEITZ, 2001). 

Segundo Ausubel, o grande objetivo da educação formal é a organização da informação para os 

alunos, a exposição de ideias de forma clara e precisa e a facilitação da sua aquisição de forma 

significativa. Nesse sentido é o surgimento de significados que possam ser retidos por longos 

períodos de tempo como um conjunto de conhecimentos organizados. No entanto a aprendizagem 

significativa ocorre quando o aprendiz consegue atribuir significado ao que está sendo aprendido, 

porém estes significados têm sempre atributos pessoais. Nesse sentido, “Ausubel vê o 

armazenamento de informações no cérebro humano como sendo organizado, formando uma 

hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados e 

assimilados a conceitos mais gerais, mais inclusivos”. (MOREIRA, 1999, p. 153). 

Se o conteúdo não é relacionado ao conhecimento prévio ocorre o que Ausubel chama de 

aprendizagem mecânica. Ou seja, o conhecimento se faz presente por um curto intervalo de tempo 

logo tende a desaparecer. Por isso, uma aprendizagem em que não tem uma atribuição de 

significados pessoais nem uma relação com o conhecimento prévio do aluno, não é considerada 
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como sendo significativa e sim mecânica, que é aquela em que as “novas informações são 

aprendidas praticamente sem interagirem com conceitos relevantes existentes na estrutura 

cognitiva, sem ligarem-se a conceitos subsunçores específicos” (MOREIRA, 2009, p. 9-10). 

Nesse sentido, o novo conteúdo é guardado de forma arbitrária e literal. Para, Pontes Neto (2006) 

a aprendizagem não será significativa caso aconteça a memorização literal e arbitrária dos 

conteúdos sob estudo. Então: 

Para o desenvolvimento de conceitos subsunçores, Ausubel recomenda o uso de 

organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados antes do assunto a 

ser aprendido. Ou seja, um conteúdo de maior nível de generalidade do que aquele que 

será aprendido, que relaciona ideias contidas na estrutura cognitivas e ideias contidas na 

tarefa de aprendizagem. (PONTES NETO, 2006, p.120). 

O organizador prévio tem a função segundo Ausubel, de fazer a ligação entre o 

que o estudante conhece e o que ele precisa conhecer a fim de que a nova informação seja 

transformada em aprendizado significativo. Já Pontes Neto (2006), afirma que esse 

conteúdo deve ser apresentado ao estudante antes da tarefa de aprendizagem. Esse 

momento em que o aluno tem contato com o novo conteúdo, é momento ideal para o 

professor provocar, buscar, fazer a interação entre dois extremos do conteúdo a ser 

aprendido e o conhecimento prévio.  

Para obter uma aprendizagem significativa Ausebel afirma que a estrutura 

cognitiva deve ser organizada de forma hierarquicamente organizada obedecendo 

basicamente a dois processos principais: a diferenciação progressiva e a reconciliação 

integrativa 

A diferenciação progressiva para Moreira (2009, p. 65) é “princípio segundo o 

qual as ideias e conceitos mais gerais e inclusivos do conteúdo da matéria de 

ensino devem ser apresentados no início da instrução e progressivamente, 

diferenciando em termos de detalhe e especificidade”. Já a reconciliação 

integrativa é “o principio programático segundo o qual a instrução deve também 

explorar relações entre ideias, apontar similaridades e diferenças importantes e 

reconciliar discrepâncias reais ou aparentes” (ibid. p.65). 

É atribuir novos significados ao conhecimento prévio, que acontece devido a sucessiva 

utilização desse conhecimento o que permite dar significado a novos conhecimentos. 

Já para Novak (2000), são necessários três requisitos fundamentais para que ocorra a 

aprendizagem significativa, são eles: 

i) conhecimentos anteriores relevantes: ou seja, o estudante deve saber algumas 

informações que se relacionem com novas, a serem aprendidas de forma não 

trivial; 
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ii) material potencialmente significativo: ou seja, os conhecimentos a serem 

apreendidos devem ser relevantes para outros conhecimentos e devem conter 

conceitos e proposições significativos; 

iii) o formando deve escolher aprender significante, ou seja, o formando deve 

escolher, consciente e intencionalmente, relacionar os novos conhecimentos 

com outros que já conhece de forma não trivial. 

Ou seja, o aluno vai obter uma aprendizagem significativa se ele desenvolver essa 

capacidade de interagir e relacionar novas informações com informações prévias. 

3. ROTEIRO DE USO DO MODERN PHISYCS 

3.1 A TELA INICIAL DO APLICATIVO.  

Essa tela mostra as opções com o nome do usuário e o local para inserir a senha, 

como mostra a figura 1. Nessa tela ao ser inserido a senha, será exibida uma nova janela 

com os respectivos menus relativos aos temas de física moderna, como mostra a figura 2. 

 

Figura 2 - Tela inicial para fazer o login. Fonte: o autor 

3.2 TELA COM OS MENUS REFERENTANDO CADA CONTEÚDO 

Para carregar a janela de cálculos e geração de gráficos de um referido tópico da 

tela inicial (figura 2), o usuário deverá clicar no menu relativo àquele tópico. Por exemplo, 

a partir de um clique no menu relativo a irradiação térmica, o usuário poderá escolher a 

janela relativa ao cálculo referente a lei de Wien (figura 3) 
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Figura 3-Tela mostrando os menus dos assuntos abordados no Modern Physics. Fonte: o 

autor 

 

 

 

Figura 3-Tela mostrando os botões de acesso aos cálculos relacionados a Lei de Wien. 

Fonte: o autor 
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4. CONCEITOS FÍSICOS ABORDADOS NO APLICATIVO MODERN 

PHYSICS. 

4.1 - RADIAÇÃO TÉRMICA - TEORIA DE PLANCK 

       Irradiação térmica é a radiação eletromagnética emitida por um corpo em qualquer 

temperatura, constituindo uma forma de transmissão de calor, ou seja, por meio deste tipo 

de radiação ocorre transferência de energia térmica na forma de ondas eletromagnéticas. 

Exemplos de radiação térmica incluem a luz visível e a luz infravermelha emitidas por 

uma lâmpada incandescente, a radiação infravermelha emitida por animais e detectada 

por câmeras de infravermelho 

4..1.1 OBJETIVOS  

✓ Mostrar a relação entre o comprimento de onda em um corpo negro e a 

temperatura absoluta (em Kelvin) no Software Modern Physics; 

✓ Mostrar a relação da intensidade da radiação com frequência e temperatura; 

✓ Analisar o gráfico da intensidade da radiação em relação a temperatura; 

✓ Analisar graficamente o que acontece com a frequência da energia irradiada em 

função da temperatura e da frequência; 

✓ Analisar o fenômeno da radiação de corpo negro. 

 

4.1.2 METODOLOGIA 

✓ Organizar os alunos em grupo (dez alunos); 

✓ Levar os alunos a conhecer as variáveis, como frequência e comprimento de onda 

no Modern Physics no computador; 

✓ Manipular a frequência e temperatura para fazer comparações do fenômeno da 

radiação térmica, usando o Modern Physics. 

Na tela a seguir (figura 4) é mostrado a janela do aplicativo, ode pode ser inserido os 

dados e calcular a intensidade da radiação térmica e também gerar o gráfico da 

irradiação em função da frequência e da temperatura.  A figura 5 mostra um gráfico 

da irradiação gerado  em função da temperatura e da frequência 
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Figura 4-Tela mostrando a lei de Planck. Fonte: o autor 

   

 

 

Figura 5-Tela mostrando o gráfico gerado da intensidade de radiação em função da temperatura 

e frequência. Fonte o autor. 
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4.2 FÓTONS E EFEITO FOTOELÉTRICO 

 

     Na visão de Einstein, o efeito fotoelétrico acontece quando cada fóton incidente cede 

sua energia a um único elétron do metal. Parte dessa energia é usada para desligar o 

elétron do seu átomo-energia de ligação. A essa parcela de energia ele denominou Função 

trabalho do material. O restante da energia do fóton incidente aparecerá na forma de 

energia cinética do fotoelétron. 

 

4.2.1 OBJETIVOS  

✓ Compreender a relação entre a frequência mínima e a ocorrência do efeito 

fotoelétrico, usando o Modern Physics; 

✓  Mostrar que a intensidade luminosa não interfere na ocorrência do fenômeno 

efeito fotoelétrico, mas apenas aumenta o número de elétrons ejetados, mostrando 

também que, se a radiação incidente não tiver uma frequência mínima, o efeito 

fotoelétrico não ocorrerá; 

✓ Analisar a dependência da energia cinética com a frequência; 

✓ Analisar graficamente a dependência das variáveis, corrente, intensidade, energia 

e frequência;  

✓ Analisar o fenômeno efeito fotoelétrico, também sobre a relação entre frequência 

mínima e a função trabalho (energia mínima necessária que o fóton deve ter para 

que um elétron seja ejetado); 

✓ Fazer o aluno perceber que se a energia fornecida pelo fóton for maior que a 

função trabalho, o restante da energia se converterá em energia cinética do elétron. 

 

4.2.2 METODOLOGIA 

✓ Organizar os alunos em grupo; 

✓  Levar os alunos a conhecer as variáveis, como frequência e comprimento de onda, 

dos fótons incidentes no efeito fotoelétrico; 

✓  Usar várias frequências do espectro eletromagnético para exemplificar o que 

acontece com a energia cinética dos elétrons após serem ejetados; 
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A figura 6 mostra a tela do aplicativo Modern Physics, onde pode ser inserido os 

valores das grandezas referentes ao efeito fotoelétrico e calcular os valores da função 

trabalho, da energia cinética máxima de um elétron e da energia total. 

 

 

Figura 6-Tela mostrando como calcular as variáveis relacionado ao efeito fotoelétrico. Fonte: o 

autor  

 

4.3 EFEITO COMPTON - ESPALHAMENTO DE RAIOS X 

 

Em física, efeito Compton ou o espalhamento Compton é a diminuição de energia 

(aumento de comprimento de onda) de um fóton, tipicamente na faixa de raios-X ou de 

raio gama, devido à interação com a matéria; de particular importância devido à interação 

com elétrons livres. 

 

 

4.3.1 OBJETIVOS 

✓ Mostrar a função das variáveis sobre o efeito Compton no software Modern 

Physics; 

✓ Mostrar a relação do ângulo de incidência da radiação com o elétron e o novo 

comprimento de onda; 

✓ Analisar graficamente o efeito Compton;  

✓ Analisar o fenômeno efeito Compton, através de resultados dos cálculos feitos por 

meio do Modern Physics, mostrando que a radiação pode se comportar como 

matéria nas interações, e consequentemente, mostrar que os fótons da radiação 
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incidente têm comportamento dual, ou seja, na interação com o elétron, a radiação 

se comporta como matéria. 

 

4.3.2 METODOLOGIA 

✓ Organizar os alunos em grupo; 

✓ Levar os alunos a conhecer o motivo pelo qual o comprimento de onda da radiação 

muda após a colisão com o elétron, mostrando que o motivo dessa mudança no 

comprimento de onda da radiação espalhada é devido a transferência de energia 

do fóton para o elétron após a colisão; 

✓ Obter os gráficos do efeito Compton em função do ângulo de incidência entre a 

radiação e o elétron, fazendo com que os alunos compreendam o fenômeno de 

forma clara e objetiva.  

 

Na figura 7 é mostrado a tela na qual poder ser calculado o valor do deslocamento 

Compton e também como plotar o gráfico do deslocamento Compton em função do 

ângulo de incidência entre a radiação e o elétron; já a figura 8 mostra a o gráfico do 

deslocamento Compton gerado em função do ângulo de incidência (θ). 

 

 

Figura 7-Tela mostrando como calcular o deslocamento Compton e como plotar o gráfico. Fonte: 

o autor 
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Figura 8-Tela mostrando o gráfico gerado do deslocamento Compton. Fonte: o autor   
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