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1. Introdução e Justificativa 

Grande parte dos alunos quando se deparam com a Física no Ensino Médio, 

tendem a apresentar dificuldades no que diz respeito ao aprendizado, pois em alguns 

casos o conteúdo é apenas desenvolvido para cumprimento de ementa e o aluno 

acaba ficando sem entender o porquê está aprendendo determinado assunto, 

infelizmente o Ensino de Física Moderna ainda não está inserido profundamente nas 

escolas, desenvolvemos uma proposta para os professores com ferramentas de 

ensino para que em seus encontros com os alunos sejam um momento de 

aprendizagem relevante para todos, pensando nisso estamos associando um 

conteúdo a um experimento e ainda um simulador para abordar um tema da Física 

Moderna (Movimento Browniano). 

2. Objetivo 

Identificar as contribuições que o uso de um material didático diferenciado com um 

aparato experimental associado a um recurso tecnológico, podem proporcionar para 

o entendimento no que diz respeito ao conceito do fenômeno “Movimento Browniano”. 

3. Metodologia 

Essa Pesquisa versa nas questões associadas às contribuições que podem 

resultar na aprendizagem dos conceitos fundamentais de Física e Química quando 

associadas a um aparato experimental e um recurso tecnológico utilizando de 

estratégias de David Ausubel para construir uma aprendizagem significativa. 

O experimento associado ao Movimento Browniano versa em coletar dados 

através do (TRAKER), o qual é um simulador que analisa os dados obtidos em 

filmagens em quadro a quadro permitindo observar as posições aleatórias das 

partículas, mensurando a posição média o desvio padrão e com esses dados é 

possível calcular o valor aproximado do número de Avogadro. Para facilitar a análise 
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dos dados utilizamos a linguagem de programação Python essa ferramenta pode ou 

não ser inserida fica a critério do professor. 

 

4. Resultados e discussões 

trabalhamos na criação de uma apostilha sucinta do conteúdo junto a um 

manual de uso do recurso tecnológico (TRACKER), por conta da pandemia do Covid-

19 não foi possível aplicar em uma turma esta proposta, o número de Avogadro que 

obtivemos foi da ordem de 1023, esses resultados experimentais mostraram que é 

possível realizar experimentos caseiros com precisão em seus resultados, esse 

método de realizar experimentos físicos associados com um material didático bem 

elaborado pode proporcionar uma aprendizagem significativa e não necessita de 

grandes recursos para ser realizado. 

5. Considerações finais 

A física moderna precisa entrar na grade curricular dos alunos do ensino médio 

para mostrar como a tecnologia está avançando e qual papel da Física nesses 

avanços, o intuito desta pesquisa é mostrar que podemos inserir os alunos em 

pesquisas de assuntos mais avançados utilizando materiais que estão presentes no 

cotidiano. 

De modo geral o Ensino da Física Moderna pode ser realizado no Ensino 

Médio, de forma lúdica através de experimentos, mas realizando uma série de 

procedimentos didático-metodológicos visando o aprendizado do estudante, para que 

não seja apenas uma amostra de experimentos “divertidos”, mas sem significado. 
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