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RESUMO

Este trabalho busca inicialmente abordar a importância de se trabalhar a óptica, dando ênfase

às aulas experimentais sobre o tema. Por meio de um manual para realização de experimentos

sobre o tema pretende-se tratar a disciplina de forma interativa e colaborativa. A ênfase no

trabalho  experimental  se  deve  à  importância  do  mesmo  para  desenvolver  competências

básicas nos alunos, para que sejam capazes de se posicionar criticamente e concluir sobre os

fenômenos observados. Atualmente, o professor enfrenta grandes barreiras para realizar sua

função. Barreiras estruturais como a inexistência ou precariedade de laboratórios nas escolas,

barreiras financeiras pois raramente as escolas financiam experiências, barreiras impostas pela

pouca aceitação dos alunos às ciências exatas dentre outras. Essas barreiras levam o docente a

confortavelmente optar por uma aula expositiva, teórica e tradicional. No presente trabalho,

apresentarei  algumas  experiências  de  fácil  elaboração,  construção  e  baixo  investimento

visando aproveitar a bagagem cultural do aluno para esclarecer dúvidas utilizando as leis e

princípios da óptica clássica.

Palavras-chave: Ensino de física.



ABSTRACT

This work initially seeks to address the importance of working with optics, emphasizing the

experimental classes on the subject. By means of a manual to carry out experiments on the

subject  it  is  intended  to  treat  the  discipline  in  an  interactive  and collaborative  way.  The

emphasis in the experimental work is due to the importance of the same to develop basic

skills in the students, so that they are able to position themselves critically and conclude about

the  phenomena  observed.  Currently,  the  teacher  faces  great  barriers  to  fulfill  his  /  her

function.  Structural  barriers  such  as  the  inexistence  or  precariousness  of  laboratories  in

schools,  financial  barriers,  because  rarely  do  schools  finance  experiences  and  traditional

classes, barriers imposed by the lack of acceptance of students to the exact sciences, among

others. These barriers lead the teacher to comfortably opt for an expositive, theoretical and

traditional class. In the present work, I will present some experiences of easy elaboration,

construction and low investment  aiming to take  advantage  of  the  cultural  baggage of  the

student to clarify doubts using the laws and principles of classical optics.

Key-words: Physics Teaching.
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1 INTRODUÇÃO

A proposta deste trabalho tem foco na utilização de experimentos e atividades práticas

no ensino de física, mais precisamente na abordagem da óptica clássica para estudantes do

ensino fundamental e médio. 

A implementação de atividades experimentais, contribui para a mediação de conflitos

e construção do saber estimulando o aluno de forma muito mais significativa que na aula

expositiva tradicional.

A prática experimental investigativa aumenta interesse do aluno pelo tema abordado,

estimula o pensamento crítico e leva em consideração o saber pré-existente do aluno, seja ele

popular ou aprendido em séries anteriores.

Acredito no papel do professor como facilitador do processo de ensino-aprendizagem

e não o vejo como mero transmissor  de conhecimentos  como se os alunos fossem caixas

vazias à serem preenchidas. Silva e Zanon relataram que: 

As atividades práticas podem assumir uma importância fundamental na promoção de
aprendizagens  significativas  em  ciências  e,  por  isso,  consideramos  importante
valorizar propostas alternativas de ensino que demonstrem essa potencialidade da
experimentação:  a  de ajudar  os  alunos a aprender  através  do estabelecimento  de
inter-relações  entre  os  saberes  teóricos  e  práticos  inerentes  aos  processos  do
conhecimento escolar em ciências (SILVA; ZANON, 2000, p. 134).

Ramos e Rosa (2008), ao abordarem o interesse dos alunos no desenvolvimento de

experimentação  em  Ciências,  reforçam  que  não  podemos,  como  professor  de  ciências,

restringir nossa aula `uma exposição de conceitos com mera comprovação de leis e teorias.

Devemos  estimular  a  investigação,  o  pensamento  crítico  do  aluno  contribuindo  com  o

processo de ensino e aprendizagem.

[...] as aulas experimentais podem ser usadas como uma ferramenta importante para
estimular não só o aprendizado, mas também a convivência em grupo, propiciando
trocas  entre  sujeitos,  necessariamente  mediadas  pela  Cultura  na  qual  estes
indivíduos  estão  inseridos,  que  comumente  não  são  alcançadas  em  uma  aula
meramente expositiva. (RAMOS; ROSA, 2008, p. 303)

Busquei,  para o presente trabalho, tratar temas que quando observados na natureza

estimulam perguntas e debates. Para a abordagem dos presentes temas procurei me utilizar de

uma exposição dos conceitos envolvidos de forma clara e objetiva, voltado para os alunos do

ensino médio, manuseando aparato simples para simulação do conceito abordado.
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O grande filósofo inglês Bacon, pregava que os experimentos faziam parte da ciência,

e  ainda  mais  radical,  afirmava  que  nenhuma  atividade  investigativa  que  não  fosse

experimental poderia ser tratada como ciência (MEDAWAR, 1988).

Quando se fala na qualidade do ensino de física nas escolas nos perguntamos se esse

proporciona a base necessária para uma formação básica que permita o aluno adentrar na

universidade e no mercado de trabalho. Há uma preocupação especial a esse aluno se tornar

um cidadão crítico, capaz de analisar e se posicionar sobre um fenômeno observado. 

Muitas  são as  razões  para  o fracasso do ensino  de  física  atual,  muito  se  deve  ao

modelo  escolar  tradicional  que  prioriza  a  aula  expositiva  e  a  quantidade  de  conteúdos

abordados ao invés da qualidade e do seu aproveitamento. Acredito no poder transformador

da  atividade  experimental.  Entende-se  por  atividade  experimental  aquela  em que o  aluno

monta o experimento, analisa os resultados e tira suas conclusões sendo ele o protagonista da

atividade e o professor um mediador. 

Entre as dificuldades encontradas para realização de uma atividade experimental na

sala de aula destaca-se:

 A  falta  de  apoio  dos  coordenadores  e  diretores  que,  por  diversas  vezes,

priorizam a aula  tradicional  expositiva,  evitando gastos  e  maiores  transtornos  com

uma aula “diferente” do modelo que dominam.

 A falta de tempo para trabalhar um certo assunto de forma experimental pois

precisa-se cobrir  todo o currículo  mínimo estipulado.  Sendo assim,  o professor  se

sente pressionado a seguir com o modelo tradicional para abordar mais conteúdo em

menos tempo.

 Baixos salários para os docentes. Uma aula experimental requer tempo para o

seu  planejamento  e  não  apenas  na  sua  execução,  toda  prática  deve  ser  ensaiada

previamente e as atividades consequentes das mesmas devem ser bem elaboradas em

consonância com o conceito abordado na aula expositiva e as conclusões oriundas do

experimento. Para driblar os baixos salários, o docente se vê obrigado a trabalhar em

várias escolas, exercendo jornadas exaustivas impedindo-o de se dedicar à elaboração

de aulas que exijam muito tempo de planejamento.

 Falta de estrutura nas escolas. Atualmente, nem todas as escolas possuem um

laboratório destinado ao ensino experimental da física, quando o possuem o mesmo se

encontra  sem  condições  para  receber  os  alunos  e  poucos  são  os  equipamentos

disponíveis.
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A ausência de autonomia do professor provocada pela obrigatoriedade de se trabalhar

extensos currículos em pouco tempo é, em minha opinião,  o maior obstáculo a impedir a

utilização de aulas experimentais como complemento à exposição teórica. 

Driblando todos os desafios citados, proponho, a elaboração de práticas experimentais

de óptica para alunos do ensino médio. Parto do princípio de que o ensino da ciência não pode

ser dogmático pois a mesma surgiu da experimentação, observação e análise de resultados.

Acreditar sem observar, sem experimentar é ter fé e a ciência não foi construída dessa

forma e nem deve ser ensinada assim.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A  física  e  seus  conceitos  tem  sido  subjugado  como  disciplina  que  requer  muito

conhecimento  matemático  e  cuja  utilização  é  limitada  a  resolver  questões  de  provas  de

vestibular.  Muitas  dessas  ideias  são  oriundas  da  utilização  apenas  de  aulas  teóricas  e

expositivas  nas  escolas,  restringindo  o  ensino  de  física  à  mera  memorização  de  leis  e

conceitos sem utilidade prática no meio em que o aluno se insere. 

Vamos analisar agora a importância de estudar a óptica especificamente. Basicamente

a óptica estuda a luz e os fenômenos relacionados à mesma. Há de se imaginar a importância

de se estudar o tema pois a nossa visão é explicada pelas leis que a mesma propõe sendo

objeto de estudo há gerações de intelectuais.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)1:

A Ótica e o Eletromagnetismo, além de fornecerem elementos para uma leitura do
mundo  da  informação  e  da  comunicação,  poderiam,  numa  conceituação  ampla,
envolvendo a codificação e o transporte da energia, ser o espaço adequado para a
introdução e discussão de modelos microscópicos.

O fato da óptica ser a resposta para um sentido básico (a visão), que aprendemos a

utilizar desde o nosso primeiro sopro de vida, muito se especula sobre seus fenômenos quando

não há conhecimentos em física necessários para atribuir veracidade aos comentários. Em “O

ensino da óptica na perspectiva de compreender a luz e a visão”, Gircoreano e Pacca (2011,

p.28)afirmam:

Na concepção  espontânea,  "raio  visual"  constitui  um conceito  fundamental  para
explicar a visão (La Rosa et al, 1984): a luz vai do olho até o objeto para captá-lo
visualmente;  a visão não depende da existência de luz;  objetos com cores  claras
podem  ser  vistos  independentemente  de  haver  luz  no  ambiente;  cores  claras
prevalecem sobre as escuras.  Diante de um problema de reflexão num espelho, o
senso  comum considera  que  a  imagem  do  objeto  está  na  superfície  do  próprio
espelho.  A  luz  enfraquece  com  a  distância,  de  forma  semelhante  ao  ímpeto
carregado por um corpo, na mecânica

Chamamos de concepção espontânea aquelas respostas que atendem ao senso comum,

mas não possuem embasamento teórico que sustente.

1
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 22 abr. 2019.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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2.1 O INDISPENSÁVEL PAPEL DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL NO ENSINO DE 

FÍSICA

Para  começar  a  nossa  reflexão  sobre  o  assunto  observando  o  trecho  de  Alves

(2006,p.25):

Pode-se dizer que [...] o uso de atividades experimentais como estratégia de ensino
de Física tem sido apontado por professores e alunos como uma das maneiras mais
frutíferas  de minimizar as dificuldades relativas  a aprender e a ensinar Física de
modo significativo. 

A ciência sempre teve o seu caráter experimental, a observação que leva a obtenção de

dados, a análise de dados que leva à conclusões. Essas foram as bases para formar as leis e

princípios que conhecemos hoje.

São muitas as barreiras encontradas para o êxito no processo ensino-aprendizagem no

ensino de  física,  barreiras  essas  que  envolvem docentes  e  discentes.  Grande parte  dessas

barreiras  surgem de uma tentativa  pouco eficaz  de  promover  um ensino  de física  apenas

através de aulas expositivas e teóricas onde prioriza-se a memorização de leis e conceitos. 

 A aula experimental surge no cenário escolar como trunfo para despertar o interesse

do aluno pela disciplina. A prática proporciona a oportunidade de construir o conhecimento

fomentando no aluno uma análise crítica da natureza, o trabalho em equipe, a curiosidade, o

pensamento  lógico dentre  outras ferramentas  que são imprescindíveis  para a formação do

cidadão.  Do  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (PCN)2 extrai-se  as  competências  e

habilidades a serem desenvolvidas em física:

Desenvolver  a  capacidade  de  investigação  física.   Classificar,  organizar,
sistematizar.  Identificar  regularidades.  Observar,  estimar  ordens  de  grandeza,
compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar.

             Um cidadão deve ser capaz de trabalhar em equipe, observar dados, concluir sobre os

mesmos e se posicionar criticamente e logicamente. Essas são as habilidades que se tornam

requisitos em uma aula experimental e requisitos para execução da cidadania do aluno.

             

2
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf. Acesso em: 22 abr. 2019.

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf
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O artigo 35 da LDB diz:

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

             É importante que o professor considere a realidade em que o aluno está inserido e que

utilize  a  ciência  para  explicar  problemas  e  questões  presentes  na  realidade  do  mesmo.  É

preciso que  se dê  um motivo  consistente  para  o aluno estudar  física.  É preciso que  essa

ciência  consiga  explicar  o  seu  meio  e  daí  vem a  importância  da  atividade  experimental

recriando e explicando o que é observado no cotidiano. Segundo Almeida de Moreira (2008,

p.4403-2)  em Mapas  conceituais  no auxílio  à  aprendizagem significativa  de  conceitos  da

óptica física:

A aprendizagem significativa deve ser o objetivo de todo o ensino e ocorre quando
uma nova informação  se  relaciona  de  forma não-arbitrária  e  não-literal  [7,  8]  à
conhecimentos específicos existentes na estrutura cognitiva de quem aprende, que
possam servir, portanto, de ancoradouro às novas informações.

Assim como devemos nos preocupar, como professores, em agirmos em consonância

com o meio em que o aluno está inserido, devemos usar o saber prévio do aluno como ponto

de partida para elaborarmos a aula a ser ministrada.

Esse  saber  prévio  pode  ser  lapidado  ou  retificado  mas  precisa  ser  levado  em

consideração. Ainda sobre o autor citado anteriormente:

Esse conhecimento prévio, já existente na estrutura cognitiva do aprendiz, Ausubel
denomina  de  subsunçor.  Também  define  duas  condições  para  que  ocorra  a
aprendizagem significativa: a) o material, contendo as novas informações a serem
aprendidas,  deve ser  potencialmente significativo. Isso significa que esse material
possa ser relacionável à estrutura cognitiva do aprendiz de maneira não-arbitrária e
substantiva  (não-literal);  b)  o  aluno  deve  manifestar  uma  pré-disposição para
aprender. Se não houver uma pré-disposição para a aprendizagem, provavelmente, o
aluno apenas usará o método da memorização sem significado, o que caracteriza, de
acordo com Ausubel, a aprendizagem mecânica (ou automática).
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3 EXPERIMENTOS ABORDADOS

3.1 O ESPALHAMENTO RAYLEIGH

3.1.1 Objetivos

O presente trabalho pretende demonstrar de forma simples e clara uma das primeiras

indagações do ser humano ao se deparar com o que há sobre suas cabeças e se questionar

sobre o por quê de uma imensidão azul e não verde por exemplo. Minha proposta é que por

meio de uma atividade experimental investigativa o aluno seja conduzido até uma resposta

satisfatória sobre o tema.

Almejo levar o aluno a se questionar sobre o tema introduzindo, após a prática, uma

clara e simples explicação sobre o fenômeno presenciado.

Falaremos  sobre  o  espalhamento  Rayleigh  da  luz,  fenômeno  importante  para  a

explicação referente a prática realizada. O propósito do presente trabalho é o entendimento de

um fenômeno físico que, por apresentar uma certa complexidade em sua explicação, sofre

com explicações equivocadas.

3.1.2 Fundamentação teórica

Por que que a cor o céu é azul durante o dia e avermelhado no pôr-do-sol?

A explicação do presente tema é semelhante ao fenômeno do arco-íris que é produto

da  decomposição  da  luz  por  refração.  Porém,  do  ponto  de  vista  da  Física,  trata-se  do

fenômeno de espalhamento de luz por pequenas partículas da atmosfera da Terra. 

Trata-se  de  uma  iniciativa  de  Lord  Rayleigh  em 1871  para  explicar  e  abordar  o

espalhamento da luz por pequenas partículas. A partir dessa iniciativa foi proposta uma lei
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geral para intensidade da luz espalhada que poderia ser aplicada a qualquer partícula desde

que esta apresente índice de refração diferente do registrado no meio no qual está imersa. As

partículas  em  questão,  para  os  nossos  fins,  possuem  um  comprimento  menor  que  o

comprimento de onda da luz que será espalhada.

A conclusão importante que obtemos com a investigação aqui abordada é a relação de

proporcionalidade  que  a  intensidade  da  luz  espalhada  possui  com  a  intensidade  da  luz

incidente  e  ao  quadrado  do  volume  da  partícula  espalhadora.  Repare  na  dependência  de

intensidade do espalhamento com o comprimento de onda. 

Através  da  relação  abaixo  verificamos  a  dependência  entre  a  intensidade  do

espalhamento  e  o  comprimento  de  onda  da  luz  espalhada.  Onde  k  é  uma  constante  de

proporcionalidade e o  λ é o  comprimento de onda da luz espalhada.        

Pela equação você já pode perceber que quanto maior o comprimento de onda menor 

será a intensidade de luz espalhada.

Figura 1 - As cores e seus respectivos comprimentos de onda

Fonte: Cores - O relativismo, o universo, a ciência - http://diario-de-
nerd.blogspot.com/2015/03/cores-o-relativismo-o-universo-ciencia.html 

Logo, concluímos através da relação apresentada que o violeta e o azul, por 

apresentarem menores comprimentos de onda, possuem maior intensidade de espalhamento. 

http://diario-de-nerd.blogspot.com/2015/03/cores-o-relativismo-o-universo-ciencia.html
http://diario-de-nerd.blogspot.com/2015/03/cores-o-relativismo-o-universo-ciencia.html
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Sendo assim, podemos dizer que o violeta e o azul estão presentes em nosso céu com muito 

mais intensidade que as demais cores. Então por que não vemos o violeta? Iremos explicar. 

Como o violeta possui um comprimento de onda menor do que o azul ele deveria 

predominar no céu que contemplamos, certo? Porém nossos olhos possuem uma estrutura 

chamada “cone azul”que respondem ao violeta com menos intensidade quando comparado à 

intensidade com que responde ao azul. Desta forma, nossos olhos registram o azul presente no

céu e não o violeta.

Figura 2 – O caminho que a luz percorre

Fonte: Por que o céu é azul - http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?
midia=pmd&cod=_pmd2005_i1002 

Então, por que eu vejo o céu azul ou avermelhado?

Este  fenômeno  ocorre  por  causa  do  espalhamento  da  luz  por  pequenas  partículas

suspensas no ar e pelos gases presentes em nossa atmosfera terrestre. O que ocorre é que por

causa do movimento de rotação da Terra a luz incide por diferentes ângulos ao longo do dia

fazendo variar a distância que a luz percorre e consequentemente a quantidade de partículas

espalhadoras que ela encontra, logo, varia a quantidade de luz espalhada.

Por  exemplo:  Quanto  maior  o  caminho  percorrido  pela  luz,  maior  o  número  de

partículas espalhadoras, maior a chance de observar espalhamento de comprimentos de ondas

maiores como o vermelho.

Quanto  menor  o  caminho  percorrido  pela  luz,  menor  o  número  de  partículas

espalhadoras, menor a chance de observar o espalhamento de comprimentos de onda maiores. 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=pmd&cod=_pmd2005_i1002
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=pmd&cod=_pmd2005_i1002
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Figura 3 – Variação da altura do Sol com a latitude. Se a altura do Sol é pequena, os
raios que atingem a Terra percorrem distância maior na atmosfera. 

Fonte: Movimentos da Terra, Estações - http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-
1.html 

Os raios de luz que observamos no céu são aqueles que sofreram um leve desvio em

relação  àqueles  que  vêm  diretamente  do  sol.  Em  um  foguete,  fora  de  nossa  atmosfera,

veríamos tudo negro ao redor do sol, porque no vácuo não observamos espalhamento da luz.

Como  vimos  na  fórmula  acima,  a  intensidade  do  espalhamento  depende  do

comprimento de onda da luz espalhada. Como o λ do azul é menor que o do vermelho, ele é

mais espalhado que este por isso vemos o azul com mais facilidade. 

No pôr do sol, por fatores como a poluição diária, a camada de ar na atmosfera fica

mais espessa fazendo com que o azul seja tão espalhado que cai fora de nossa visão, então

dessa forma vemos o vermelho com mais intensidade que as demais tonalidades.

As tonalidades observadas são resultado de dois fatores:

1- Da intensidade de cada linha no espectro solar que chega à nossa atmosfera

2- Da sensibilidade de nossos olhos para cada cor. 

http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html
http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/cap2/cap2-1.html
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Figura 4 – O nascer  do Sol

Fonte:Moradores registram nascer do Sol em várias cidades do Sul do Rio

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/12/moradores-registram-nascer-do-
sol-em-varias-cidades-do-sul-do-rio.html 

Figura 5 – O pôr do Sol

Fonte:O pôr do Sol em Palmas encanta moradores pela exuberância
g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2016/05/por-do-sol-em-palmas-encanta-moradores-pela-

exuberancia.html

Belas imagens de incentivo,  não? Vamos agora entender como podemos presenciar

essas maravilhas.

A  luz  com  comprimentos  de  ondas  maiores  é  menos  espalhada  pelas  partículas

dissolvidas na solução de água (que simulam a composição de nossa atmosfera em nosso

experimento) por isso não as vemos com facilidade quando poucas partículas estão suspensas

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/12/moradores-registram-nascer-do-sol-em-varias-cidades-do-sul-do-rio.html
http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/12/moradores-registram-nascer-do-sol-em-varias-cidades-do-sul-do-rio.html
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na água. Com o aumentando de partículas suspensas na água (poluição) aumenta-se a chance

desses comprimentos de onda serem espalhados) e assim de serem vistos.

A  luz  com  comprimentos  de  ondas  menores  é  mais  espalhada  por  partículas

dissolvidas na solução de água (que simulam a composição de nossa atmosfera) por isso as

vemos  com facilidade  mesmo quando existem poucas  partículas  suspensas  na  direção do

caminho percorrido pela luz.

Fotos do decorrer do experimento

 Como diz o cantor e compositor Djavan em sua composição Lilás3:

Eu quero ver o pôr do sol
Lindo como ele só
E gente pra ver, e viajar
No seu mar de raio

Vamos ver então o procedimento a partir da figura 6.
Nesse momento o leite em pó não havia sido colocado. Veja que a luz atravessa o 

aquário sem sofrer espalhamento.

                             Figura 6 – Antes de colocar o leite em pó

 

Fonte: Acervo pessoal, cedido pelo professor Paulo Acioly

             Na figura 7, nesse momento já foi colocado leite em pó e misturou-se bem, logo,

temos  as  partículas  bem espalhadas.  Perceba  que  no  anteparo  somos  capazes  de  ver  um

amarelo claro (como em nosso nascer do Sol) e dentro do aquário vemos azul. 

3
Disponível em: https://www.letras.mus.br/djavan/45530/. Acesso em: 22 abr. 2019.

https://www.letras.mus.br/djavan/45530/
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Figura 7– Recriando o nascer do sol

Fonte: Acervo pessoal, cedido pelo professor Paulo Acioly

Na figura 8, as partículas começam a se aglomerar no fundo do aquário iniciando o

nosso pôr do sol,  deixando o aquário (atmosfera)  mais  azul  e nosso anteparo ( Sol)  mais

avermelhado.

Figura 8 – Recriando o meio do dia

Fonte: Acervo pessoal, cedido pelo professor Paulo Acioly
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Na figura 9,  vemos claramente o nosso pôr do sol.  Nesse momento,  já faz alguns

minutos que não mexemos a nossa solução então as partículas se encontram concentradas no

caminho percorrido pela luz provocando um maior espalhamento da luz incidente.

Figura 9 – Recriando o pôr do Sol

Fonte: Acervo pessoal, cedido pelo professor Paulo Acioly

3.1.3 Materiais utilizados

A intenção  inicial  ao  planejar  uma  atividade  experimental  para  alunos  de  ensino

fundamental  e  médio  é  utilizar  apenas  itens  seguros  na  confecção da  atividade  buscando

minimizar os riscos para os alunos.

 Um pequeno tanque retangular e transparente com água em seu interior;

 Uma fonte luminosa (luz branca) que poderá ser um projetor ou uma lanterna;

 Um anteparo branco; 

 Hidróxido de sódio e Ácido sulfúrico diluído. ( Substituíveis por leite em pó)

1- Em um pequeno aquário contendo água colocamos uma pequena quantidade de

hidróxido de sódio e algumas gotas de ácido sulfúrico (mexa bem), ou leite em pó(1/4 de uma

colher de chá). Após 1 minuto você já perceberá que algumas partículas não se depositaram

no fundo, mas  se encontram boiando em meio  a  solução.  Essa solução irá  simular  nossa
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atmosfera composta por partículas suspensas e gases (entre eles em maioria o nitrogênio e o

oxigênio respectivamente)

Estas partículas são nossas espalhadoras de luz.

2-  Ligarmos  a  nossa  fonte  em  frente  a  uma  das  extremidades  do  aquário  (ideal

colimarmos o feixe)  

3 - Posicionamos um anteparo branco na outra extremidade lateral do aquário.

Figura 10 – Montagem do aparato

Fonte: Por que o céu é azul? - http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?
midia=pmd&cod=_pmd2005_i1002 

3.1.4 Conclusões com base no fenômeno apresentado

Fenômeno observado: 

As pequenas partículas suspensas em nossa solução irão espalhar a luz branca que

incidimos sobre o experimento pois essas possuem dimensão menor que os comprimentos de

onda da luz proveniente da fonte. A luz irá se distribuir pelo aquário produzindo um azul

evidente, por sua vez, no anteparo branco seremos capazes de observar a cor amarela como

observado no surgir do Sol, pela manhã.

Com o decorrer do experimento,  ao passar dos minutos, as partículas suspensas na

água irão se aglomerar  cada vez mais  aumentando assim o nosso espalhamento de luz já

esperado resultando na observação de um azul cada vez mais intenso dentro do aquário e de

um  amarelo  cada  vez  mais  alaranjado  (encaminhando-se  para  o  vermelho)  no  anteparo

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=pmd&cod=_pmd2005_i1002
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=pmd&cod=_pmd2005_i1002
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branco. Esse efeito simula o entardecer composto por um céu bem azul e um sol alaranjado

indo para o vermelho.

Ao entardecer, estamos situados em um ângulo entre a Terra e a Luz solar onde a luz

terá que percorrer um caminho maior,  atingir mais partículas, até chegar aos nossos olhos

aumentando assim o espalhamento.

Por que as cidades mais poluídas possuem um pôr do sol mais avermelhado?

Como vimos as cores vermelhas e alaranjadas que observamos no final de tarde de

cada dia são resultantes  dos diferentes ângulos de incidência que a luz do Sol assume  em

nossa atmosfera atuando sobre as partículas suspensas no ar. Como já haviamos comentado,

as cores são mais intensas quanto mais partículas existirem suspensas no ar. Essas partículas

geralmente são oriundas da poluição produzida pela queima de combustíveis, pela atividade

industrial dentre outros. Quanto mais poluida a atmosfera, maior será o espalhamento sofrido

pela luz proveniente do sol, dessa forma mais colorido será o final de tarde.

3.1.5 Questionário proposto

Ao  final  deste  experimento  os  alunos  responderam  a  um  questionário  com  três

questões.

A primeira questão foi “Qual é a cor da luz solar?”. Essa questão, até pela facilidade

no entendimento, foi a que houve a maior porcentagem de acerto. Apenas uma aluna errou a

questão ao responder a cor “azul”. Ela chegou atrasada na aula e não viu este experimento.

Pedi  para  que  mesmo  que  ela  não  tenha  visto  o  experimento  fizesse  o  questionário  e

respondesse o que ela  achava.  Então fica o registro da eficiência  desse experimento para

responder a esta questão.

A segunda questão foi “Por que vemos o céu azul durante o dia?”. Metade da turma

identificou, pelo menos, alguma relação com os gases da atmosfera e/ou a posição da Terra

em relação ao sol. Uma aluna chegou a falar das diferenças do comprimento de onda das

cores.

A terceira questão foi “Por que vemos o céu avermelhado durante o entardecer?”. De

novo, metade da turma identificou, pelo menos, que foi devido a maior distância que a luz

solar precisa caminhar.
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3.2 REFRAÇÃO

3.2.1 Objetivo

Explicar os desvios dos raios de luz e o quanto ela muda conforme altera-se o ângulo 

de incidência.

    

3.2.2 Fundamentação teórica

Ao inserir parte de um material em algum líquido, percebe-se um leve desvio em seu

formato.  Pegamos o exemplo de parte de uma vara telescópica submersa numa piscina. O

piscineiro  que  conduz  a  vara  da  borda  da  piscina  nota  que  a  vara  parece  estar  partida

exatamente na superfície da água. Esse tópico visa responder esse questionamento e outros

que irão ocorrer durante o progresso da explicação.

Teoria: 

A velocidade de propagação da luz no vácuo é de, aproximadamente, 3x108 m/s, Isso

quer dizer que em um segundo a luz consegue percorrer uma distância de 300.000.000 metros.

No ar, a velocidade de propagação da luz sofre uma desprezível redução, porém, em outros

meios essa redução pode ser considerável. Voltando ao exemplo do piscineiro, a luz emitida

pela parte da vara submersa e que chega aos olhos do trabalhador, atravessa a superfície água-

ar. À mudança de velocidade de propagação que a luz sofre ao atravessar os meios damos o

nome de Refração. Para estudar essa mudança de velocidade devemos considerar um número

adimensional  exclusivo para cada meio com velocidades  de propagação da luz diferentes.

Esse número é chamado de Índice de Refração, e o calculamos através de: 

n=
c
v
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Onde: [n] = Índice de refração;

           [c] = Velocidade de propagação da luz no vácuo;

           [v] = Velocidade de propagação da luz no meio ao qual se encontra.

Como a velocidade de propagação da luz no meio e o índice de refração são grandezas

inversamente proporcionais, o menor índice de refração é do vácuo e seu valor é igual a 1. Na

água, por exemplo, a velocidade de propagação da luz é de, aproximadamente, 2,25 x 108 m/s,

logo, seu índice de refração é de 1,33…

Ao atravessar os meios numa direção paralela à reta normal à superfície, a luz não

sofre desvio,  apesar  de ainda sofrer  a  mudança  de velocidade  de propagação e,  portanto,

refração, no entanto, ao abrir um ângulo θ com a reta normal, a luz também sofrerá um desvio

em sua trajetória a partir da superfície. Esse desvio pode ser calculado através da Lei de Snell,

que é dado por:

n1.sen θ1 = n2.sen θ2
             Onde o número 1 significa o meio em que a luz partiu, e o número 2 é o meio em que

a luz foi refratada.

Essa lei nos revela três consequências interessantes. São elas:

1. Como já dito, no caso de um raio de luz paralelo à reta normal, este não sofrerá

desvio;

2. Se o índice de refração do meio 1 for maior que o do meio 2, então o ângulo θ1 é

menor que o ângulo θ2;

 3. Se o índice de refração do meio 1 for menor que o do meio 2, então o ângulo θ1 é

maior que o ângulo θ2;

       4. Para o caso 2 existe um ângulo, a depender dos índices de refração dos meios, em

que não será mais possível haver refração. Nesse caso haverá apenas reflexão e a esse ângulo

é dado nome de ângulo limite θL.
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3.2.3 Materiais utilizados e montagem

 Uma caixa transparente 

 Água

 Óleo

 Laser

 Leite em pó

 Aerosol

Experimento:

Encha a cuba com água, depois derrame o óleo sobre a água. Como o óleo e a água

não se misturam e a  densidade do óleo  é  menor  que da água,  o primeiro  boiará sobre o

segundo. Derrame o leite em pó sobre a água e o aerosol perto da divisão ar-água para tornar a

luz visível nesses lugares.

                          Figura 11 – Refração em ambiente claro

                                                 Fonte: acervo pessoal    

                                        Figura 12 – Refração em ambiente escuro

                                                          Fonte: acervo pessoal
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3.2.4 Conclusões com base no fenômeno apresentado

O índice de refração do óleo é menor que da água, portanto, ao mirar o laser, fazendo

um certo  ângulo  com  a  normal,  para  atravessar  o  óleo  antes  da  água,  vemos  o  caso  3

acontecer.

Ao mirar o laser para atravessar a água antes do óleo e tomando um ângulo 0< θ < θL,

observa-se o caso 2. 

 

3.2.5 Questionário proposto

Ao final deste experimento os alunos responderam um questionário com três questões.

Esse foi o experimento com o pior índice de aproveitamento nos questionários. Talvez

as perguntas feitas fossem difíceis para uma primeira abordagem sobre o assunto.

A primeira questão foi “Qual é a diferença da luz, quando ela se propaga em meio

diferentes, segundo o experimento realizado?”. Dois alunos responderam de forma satisfatória

sobre a diferença das velocidades entre os meios ar e água. Essa diferença de velocidade não é

perceptível durante o experimento, ficando a cargo da explicação do professor. Houve falha

na comunicação “fala do professor - entendimento do aluno”

A segunda questão foi “A luz pode sofrer refração sem mudar de direção? Como?”.

Três alunos responderam de forma satisfatória. Diferente da primeira pergunta, esse fenômeno

é visível no experimento e foi enfatizado.

         A terceira questão foi “A luz pode não ser refratada? Em que situação?”. Uma aluna

respondeu: “Sim, a partir do momento que existir um corpo opaco interferindo”. Não foi a

resposta  esperada,  mas  foi  uma  resposta  válida.  Ponto  para  ela.  O resto  dos  alunos  não

responderam de forma satisfatória.  A resposta dessa pergunta também não é visível neste

experimento. Fica a cargo do experimento sobre ângulo limite respondê-la.
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3.3 EFEITO MONGA

3.3.1 Objetivos

Explicar a física por trás dessa transformação como propriedades do vidro, diferença

entre refração e reflexão, e as leis de reflexão. 

Problemática: Em certa cena das casas de terror de parque de diversões uma mulher

que está diante do público repentinamente transforma-se em um gorila,  assustando toda a

plateia.

3.3.2 Fundamentação teórica

Teoria: O experimento utiliza-se de uma propriedade do vidro que é a de poder refletir

ou refratar dependendo de qual lado está iluminado. Por exemplo: Imagine-se do lado de fora

de um prédio com as luzes internas apagadas. Durante o dia a luz proveniente do sol atinge

uma das janelas de vidro e chega aos seus olhos e você vê seu reflexo no vidro como se fosse

um espelho. Porém, durante a noite, quando cessa a luz do sol e com as luzes do prédio

acesas, você, do lado de fora, consegue observar o que está dentro do prédio, pois a luz que

ilumina o cômodo, passa pela janela e chega aos seus olhos. Propriedade de refração.

Nesse experimento também podemos demonstrar as duas leis de reflexão. São elas:

1º) O raio incidente, raio refletido e reta normal estão sob o mesmo plano

2º) O ângulo entre o raio incidente e a reta normal  é igual ao ângulo entre o raio

refletido e a reta normal.
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                     Figura 13 – Por dentro do experimento Monga

                                            Fonte: acervo pessoal

                                    Figura 14 – Interruptor na caixa

                                                             Fonte: acervo pessoal              
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 Figura 15: Vendo a monga

                                                  Fonte: acervo pessoal

    

     Figura 16: Vendo a mulher  

                                                 Fonte: acervo pessoal
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3.3.3 Materiais utilizados

 Uma caixa de sapato

 1,5m de fio

 Dois leds

 Uma bateria de relógio

 Um suporte de bateria

 Um interruptor pequeno

 Dois bonecos diferentes e de tamanhos semelhantes

 Um vidro retangular de fina espessura que caiba na caixa de sapato

 Durex

 Fita Isolante

            Experimento:

Faça um furo com um diâmetro compatível com a dimensão do olho humano numa

das menores laterais da caixa com uma de suas extremidades, à, aproximadamente, 5 cm da

borda lateral.  Na diagonal do furo, cole o vidro fazendo um ângulo de 45º com essa lateral.

Cole o boneco que representa a mulher atrás do vidro, na reta e de frente para o furo. Cole o

boneco que representa o gorila  na outra extremidade e com ângulo de 90º da lateral, fora do

alcance de visão e na frente do vidro.

A  parte  elétrica  está  representada  seguindo  o  desenho  abaixo  e  é  recomendável

prendê-la na tampa pela parte de dentro de modo em que o observador não consiga ver.

Figura 17– Circuito Monga

Fonte: www.circuitlab.com
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O Leds deverão ser posicionados acima dos bonecos. Ao inserir a bateria no suporte

um dos leds se acenderá. Existe apenas dois estados para o circuito e cada um corresponde a

um dos leds ligado enquanto o outro estará desligado.  

Assim, a transição entre desligar um e acender o outro será possível com apenas um

movimento no interruptor.

3.3.4 Conclusões com base no fenômeno apresentado

O boneco  a  ser  mostrado  para  o  observador  será  aquele  ao  qual  a  luz  iluminará,

ficando a cargo do observador acionar o interruptor e escolher qual boneco será iluminado. A

imagem de  um boneco sofrerá  refração enquanto a  do outro sofrerá reflexão.  Também é

interessante  deixar  os  alunos  posicionarem  o  boneco  a  sofrer  reflexão  para  chegarem  a

conclusão sobre as Leis de reflexão de forma natural.

3.3.5 Questionário proposto

Ao  final  deste  experimento  os  alunos  responderam  a  um  questionário  com  três

questões.

A primeira questão foi “Quais são os dois fenômenos apresentados no experimento?”.

Sete  alunos  responderam  “Reflexão  e  Refração”.  Eles  entenderam  a  diferença  entre  os

fenômenos, porém, essa é a segunda pergunta e apenas três conseguiram expor no papel o que

entenderam.

A terceira  questão foi “O que é preciso para um fenômeno acontecer  ao invés  do

outro?”

Seis alunos responderam que depende da posição da luz.



38

3.4 ESPELHO PLANO

3.4.1 Objetivos

Explicar a propriedade do objeto e imagem estarem sempre a mesma distância de um

espelho plano.

3.4.2 Fundamentação teórica

O espelho plano tem a propriedade de produzir imagens do mesmo tamanho, direita,

virtual e revertida do objeto. Além disso, a distância do objeto ao espelho é sempre igual a

distância do espelho à imagem.

3.4.3 Materiais utilizados e montagem

 2 bonecos iguais e de tamanhos semelhantes

 1 vidro retangular de fina espessura 

 1 papel milimetrado

 1 base

 Cola

Cole o papel milimetrado na base e fixe o vidro no meio. Ao final, o experimento

parecerá uma quadra de vôlei com o vidro substituindo a rede.
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                                             Figura18: reflexo do palhaço

                                                   Fonte:acervo pessoal

                                        

                                  Figura 19: Posicionando o outro palhaço  

                                                  Fonte: acervo pessoal
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3.4.4 Conclusões com base no fenômeno apresentado

Os alunos puderam escolher onde posicionar um dos bonecos. Então via sua imagem

através do vidro e posicionava ali o segundo boneco. Então era feita a medição da distância

entre os bonecos e o espelho. Ficou claro, de modo muito natural todas as propriedades do

espelho plano acima citadas. 

3.4.5 Questionário proposto

Ao final deste experimentou os alunos responderam a um questionário com apenas

uma questão.

A primeira questão foi “ O que podemos dizer entre a distância da imagem e o espelho

e a distância  entre  o objeto e  o espelho?”.  Onze alunos responderam que a distância  é  a

mesma. O mais surpreendente é que algum tempo depois eles fizeram uma prova em que o

professor fez essa pergunta e a complementou com outras características da imagem como “é

direita ou invertida”, “É real ou virtual”, “Qual é a altura da imagem em relação a altura do

objeto?”  a  maioria  acertou.  Apesar  de  não  ter  sido  perguntado  no  questionário,  essas

características foram enfatizadas durante a explicação do experimento e os alunos atribuíram

a ele o êxito que tiveram.
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3.5 DISCO DE NEWTON

3.5.1 Objetivo

Mostrar o resultado da mistura das cores do arco-íris.

     

3.5.2 Fundamentação teórica

A intenção neste experimento é demonstrar o efeito contrário ao visto no experimento

do céu azul.  Enquanto que no experimento do céu azul a luz branca se dividia em várias

outras cores, neste experimento mostraremos que ao juntarmos todas as cores formaremos a

cor branca.

3.5.3 Materiais utilizados e montagem

Materiais para o experimento 1:

 1 CD

 1 papel no formato do CD com as cores do arco-íris

 1 tampa de garrafa pet

 1 Bolinha de gude

 Cola

 Cola quente

Cole o papel na parte de cima do CD. A tampinha de garrafa e a bolinha de gude

deverão ser colados com a cola quente na parte central do CD, a tampinha na parte de cima e

a bolinha de gude na parte de baixo.
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Materiais para o experimento 2:

 1 CD

 1 papel no formato do CD com as cores do arco-íris

 1 ventilador elétrico pequeno

Figura 20 – Disco de Newton

                                                     Fonte: acervo pessoal

                                            Figura 21 – Disco de Newton em ação

                                                     Fonte: acervo pessoal
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3.5.4 Conclusões com base no fenômeno apresentado

Ao  girar  o  CD  a  uma  certa  velocidade,  os  olhos  não  conseguem  acompanhar  o

movimento das cores e dá a ilusão de uma sobreposição de todas elas formando assim a cor

branca.

3.5.5 Questionário proposto

Ao  final  deste  experimento  os  alunos  responderam  a  um  questionário  com  duas

questões.

A primeira questão foi “Quais são as cores do arco-íris e o que as diferencia como

onda?”. Todos os alunos responderam corretamente as cores, mas apenas quatro conseguiram

responder que a diferença estava em seus comprimentos de onda.

A segunda questão foi “Qual a cor da luz obtida ao misturar as cores do arco-íris?”

Todos responderam corretamente que era a cor branca.
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4 METODOLOGIA

As experiências aqui relatadas foram realizadas na escola Centro Educacional Laura

Nunes, escola particular localizada no município de São Gonçalo. A turma escolhida foi uma

turma do segundo ano do ensino médio,  composta por  12 alunos do turno da manhã.  Os

recursos  didáticos  encontrados  na  escola  são  apenas  quadro  e  giz.  Não  há  em  suas

dependências laboratório de física ou estrutura similar, logo, todo o trabalho foi realizado em

sala de aula. 

Financiei todos os recursos para a montagem dos experimentos, como eu disse, todos

os aparatos foram construídos com materiais  de baixo custo financeiro.  Os alunos, por se

tratar  de  uma escola  particular,  presumo que pertençam à  classe  média  baixa  e  possuem

acesso  aos  meios  de  pesquisa  eletrônicos  e  livros  didáticos.  Não  foram feitas  perguntas

socioeconômicas aos alunos para não causar possíveis constrangimentos.
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Houve duas dificuldades na realização do experimento.

 Segundo o professor, os alunos apresentam muita dificuldade em física e até mesmo

em matemática básica. 

 O curto  tempo  disponível  para  realizar  os  experimentos.  O  professor  teve  pouco

menos de duas  horas para apresentar todos eles.

Mas apesar das dificuldades e a não obtenção de alguns resultados esperados, houve

vários  sucessos.  Uma  turma  tido  como  desinteressada  no  ambiente  escolar  mostrou

maturidade e vontade de manusear os experimentos apresentados. Foi uma ótima experiência

para eles, que puderam ter uma aula diferente do padrão que estão acostumados e absorveram

o conteúdo mais facilmente, e para mim que prezo por aulas mais experimentais em sala de

aula.
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6 CONCLUSÃO

Para Carvalho et al (1999 apud REGINALDO, SHEID, GÜLLICH, 2012, p. 10), 

[...] utilizar experimentos como ponto de partida, para desenvolver a compreensão
de  conceitos,  é  uma  forma  de  levar  o  aluno  a  participar  de  seu  processo  de
aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e a agir sobre o seu
objeto de estudo. 

Da mesma forma, espero que o presente trabalho tenha levado o professor de física

leitor a compreender a importância de desenvolver um trabalho experimental investigativo em

suas aulas. Com um experimento barato, de simples preparação, iniciamos a abordagem de

conceitos importantes como o espalhamento da luz sofrida pela mesma.

Alguns autores (HODSON, 1994; GIL PÉREZ, 1996; CARVALHO, 1999), em linhas

gerais, uma atividade de investigação deve contemplar as seguintes etapas: 

 Escolha do objeto de estudo: escolha o tema a ser trabalhado;

 Apresentação  do  problema:  aborde  uma  situação  problema  que  envolva  o  tema

escolhido. Questione o aluno a respeito da situação apresentada;

 Expressão das  ideias  dos  alunos:  Deixe  seu  aluno demonstrar  seus  conhecimentos

prévios sobre o tema mesmo que não estejam formalmente corretos (provavelmente

não estarão);

 Emissão de hipóteses: Formule, junto a seus alunos, hipóteses para explicar o que eles

estão presenciando. Lembre-se, você é um facilitador, deixe-os descobrir a resposta

correta;

 Planejamento da investigação: planeje a aula com antecedência para que a condução

do aluno seja facilitada por suas perguntas;

 Execução do experimento: Deixe que eles montem o aparato, eles são os cientistas

nesse momento;

 Interpretação dos resultados: Questione se o efeito observado era esperado a partir do

que eles veem na natureza;

 Comparação dos resultados com as hipóteses iniciais e conclusões: Nesse momento

você expõe novamente as hipóteses iniciais e os conduz a uma explicação correta para

o fenômeno;
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 Aplicação a novas situações: Agora você pode dar uma breve aula expositiva sobre o

tema;

 Elaboração de relatórios: Proponha um relatório onde o aluno exponha o que aprendeu

através de um relato explicativo sobre o experimento trabalhado.

Concluo salientando a importância de tornar o aluno um integrante da aula de ciências

e não um mero ouvinte.  Defendo o uso de laboratórios  e  áreas externas  à sala  de aula  e

promovo a contextualização dos temas abordados com a realidade do público alvo (o aluno). 

O artista vive para promover o interesse de seu público pela sua arte. Sejamos, nós

professores, os artistas da vida de nossos alunos promovendo seu eterno interesse pela nossa

arte, a ciência.
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