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RESUMO 

  

O presente trabalho busca fazer um relato sobre a proposição e aplicação de uma sequência didática 
voltada para inserção do tema Natureza da Ciência para estudantes da educação básica. Diante da 
grande dificuldade que muitas pessoas têm de compreender o que é a ciência e da sua importância 
para a sociedade, a escolha do tema Natureza da Luz se deu por seu caráter lúdico e próximo dos 
estudantes, o que pôde proporcionar uma aproximação entre estes e o conhecimento. Para incentivar 
a autonomia discente, a proposta da metodologia de Sala de Aula Invertida foi aplicada, através de 
três encontros de 100 minutos cada, com uma turma do primeiro ano do ensino médio de uma escola 
estadual. Foi utilizado material de divulgação científica enviado para o momento entre encontros, 
buscando possibilitar maior aproveitamento do momento de sala de aula para debates e atividades 
programadas. Todos os encontros foram transcritos, onde uma análise foi feita, procurando perceber 
como o contato entre os pares e com o próprio professor pôde enriquecer o conhecimento dos 
discentes. Diante desta análise, percebe-se a importância do tema aos estudantes do ensino básico, 
uma vez que estes não têm qualquer contato com o ensino sobre a ciência, desconhecendo as 
diferenças entre este e outros tipos de conhecimento. Também fica claro como trazer um plano de 
fundo para falar sobre a Natureza da Ciência é estimulante, sobretudo quando tratado dentro da aula 
de ciências. Entretanto, o tema requer tempo e meios diversos para ser bem fundamentado, portanto, 
requer, do docente, empenho e criatividade para ser colocado em prática.   
  

Palavras-chave: Natureza da ciência; Sala de aula invertida; Natureza da luz; História da ciência; 

Ensino de ciências. 
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ABSTRACT 

 
This paper aims to report on the proposition and application of a didactic sequence aimed at inserting 
the Nature of Science theme for basic education students. Given the big difficulty that many people 
have to understand what science is and its importance to society, the choice of the Nature of Light 
was due to its playful and close character of students, what can offer a approach between these and 
the knowledge. To encourage student autonomy, the proposed Inverted Classroom method was 
applied through three 100 minute meetings with a first-year high school class from a state school. It 
was used scientific dissemination material sent for the moment between meetings, seeking to enable 
greater use of the classroom moment for debates and scheduled activities. All meetings were 
transcribed, where an analysis was mad, trying to understand how the contact between peers and the 
teacher himself could enrich the students knowledge. Given this analysis, you realize the importance 
of the theme to elementary school students, since they have no contact with science teaching itself, 
unaware of the differences between these and other types of knowledge. It is also clear how bringing 
a background to talk about Nature of Science is stimulating, especially when treated within science 
class. However, the subject requires time and diverse means to be well founded, therefore requires 
the teacher commitment and creativity to be put in practice. 

 

Keywords: Nature of science; Inverted classroom; Nature of light; History of science; Science 

teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

No sistema de ensino atual, o estudo de ciências acaba, muitas vezes, por 

reforçar paradigmas e ações que contradizem o próprio conceito de ciência. Trata-se 

a ciência como algo feito exclusivamente por uma casta genial composta de poucos 

seres iluminados que trouxeram as respostas a perguntas há muito feitas.  

 
Transmite-se uma imagem deformada dos cientistas como seres “acima do 
bem e do mal”, alheios aos problemas da sociedade, ausentes da 
necessidade de escolha, posicionamento político, etc. Não se leva em conta 
que a maioria das pesquisas e produções científicas  se  dá  por  
necessidades  ou  problemas  decorrentes  de  processos  históricos  e 
contextos socioeconômicos. (GOMES et al., 2013, p. 3) 

 

Não se dá a mesma um caráter evolutivo, onde os conceitos vão mutando-

se e passando por diversos pensadores, até serem dados como o mais aceito. Esta 

concepção é deixada de lado, fazendo com que os estudantes acreditem que tudo 

que é científico é absoluto, como se fosse estabelecida uma crença religiosa em 

torno do conhecimento, dependendo mais do acreditar do que do saber, de fato. 

 

[...] a  visão aproblemática  e ahistórica  (portanto,  dogmática  e  fechada): 
transmitem-se os conhecimentos já  elaborados, sem mostrar os problemas 
que lhe deram origem, qual foi a sua evolução, as dificuldades encontradas 
etc., e não dando igualmente a conhecer as limitações do conhecimento 
científico atual nem as perspectivas que, entretanto, se abrem. (GIL-
PÉREZ; et al., 2001, p. 131) 

 

Usando esse conceito de deformação aproblemática (GIL PÉREZ et al., 

2001, p. 131), os estudantes acabam por apenas aceitar determinados conceitos 

impostos, sem ter o senso crítico provocado, deixando tanto estes como os docentes 

em sua zona de conforto, lembrando que essa não é uma prática a ser estimulada, 

sobretudo quando se trata de ciência (GOMES et al., 2013, p. 4). 

Muito ligada a essa visão de ciência fechada, também acontece a visão 

empírico-indutivista, em que a ciência é vista como uma prática exclusivamente 

experimental. Coloca-se o cientista como um indivíduo sem estímulos prévios, que 

observa a natureza sem concepções formadas, apenas esperando que algo 

aconteça na sua frente. Essa visão deixa de fora um dos pilares da ciência moderna 

que são os postulados. Estes são dados teoricamente, para delimitar onde 
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determinados fenômenos vão ocorrer. Portanto, cabe ao professor mostrar aos 

estudantes como a experimentação é de extrema importância para a ciência, mas 

que não existe uma observação “neutra”, onde o cientista seria um ser descolado da 

sociedade (GIL-PÉREZ et al., 2001, p. 133). 

Essa prática vem sendo perpetuada, sem uma perspectiva de melhora, uma 

vez que ao longo do curso superior da área de ciências da natureza – colocando a 

física em evidência – tem-se pouquíssimas disciplinas voltadas para a história da 

ciência e evolução dos conceitos científicos. Essa carência faz com que os próprios 

professores tenham dificuldades em ensinar, e, por algumas vezes, sequer vejam 

esse tema como importante no ensino de física.  

Partindo dessa prerrogativa, o presente trabalho visa dar ao professor 

ferramentas para que este ensine a seus alunos como a ciência é constituída, 

traçando uma linha temporal para caracterizar um conceito através do tempo, dando 

aos estudantes a noção de que a ciência é construída aos poucos, por pessoas 

comuns que trabalham para entender como a natureza funciona. 

 Percebendo o estudante como um indivíduo responsável por sua própria 

aprendizagem e tentando dar a ele ferramentas para sua autonomia, a metodologia 

da sala de aula invertida encaixa-se perfeitamente nessas atribuições, pois leva o 

aluno a ser sujeito de sua aprendizagem, dando a ele a possibilidade de melhor 

participar das aulas subsequentes, além de possibilitar que ele coloque seu estudo 

no momento que melhor lhe convir, gerando, assim, uma responsabilidade direta 

para com o estudo. 

Essa metodologia visa trabalhar a sala de aula como um ambiente de 

trânsito de ideias, fugindo de um processo de transmissão de conteúdo do professor 

para o aluno, muito presente nas salas de aula dos dias presentes, transformando a 

relação professor-aluno e aluno-aluno em algo mais dinâmico, que favorece ainda 

mais o aprendizado. Desta forma, o trabalho pretende mostrar uma maneira de 

utilizar este formato de aula como uma alternativa para a realização da atividade. 

Para inserir o debate sobre a natureza da ciência, através da apresentação 

da evolução de um conceito da física, será utilizada a natureza da luz. Além de ser 

um assunto de natureza lúdica e curiosa, pode ser mais claramente abordada a 

evolução desse conceito uma vez que os seres humanos são capazes de perceber a 

luz, lidam com esta por toda sua vida, mas a grande maioria não entende como ela 
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se propaga ou o entendimento do que ela é, atualmente. A própria ciência não 

conhece tão bem todas suas atribuições – o que não é conhecido pelos estudantes. 

Com essa proposta, o trabalho visa verificar a pertinência da sequência 

didática, na perspectiva da sala de aula invertida, para a percepção do aluno sobre a 

NdC, ou seja, a ciência como um ente construível, que, além de depender da 

percepção do homem sobre a natureza, dependerá, também, do tempo e contexto 

que ele está inserido. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

2.1 A NATUREZA DA CIÊNCIA 

  

Atualmente, os professores vêm se questionando em como atrair os alunos 

para que se interessem por ciência. Mais do que isso, é importante que os 

estudantes saibam fazer uma leitura de o que é a ciência, como ela é construída, por 

que confiamos tanto nela. O termo científico carrega nele um peso de ser o correto e 

absoluto, aquilo que está acima de qualquer contestação, entretanto, é sabido que 

isso não está dentro do contexto de ciência. A ciência tem por principal pilar ser 

falseável, ou seja, ser testada e, caso possível, ser contestada pelos pares. 

Portanto, há uma diferença gritante entre o que a sociedade acredita ser a ciência e 

o que ela é, de fato. 

 

O respeito exacerbado pela Ciência, por sua categorização de verdade, 
encontra base na visão da Ciência como investigação racional e disputa 
racional entre teorias rivais, tendo como objetivo final o conhecimento da 
natureza. Esta visão vem sendo criticada por sociólogos e filósofos da 
Ciência, como Khun e Feyerabend, para os quais o desenvolvimento 
científico nem sempre está condicionado a fatores racionais. Numa 
abordagem mais rica e realista da Ciência, aspectos individuais, sociais e 
políticos, entre outros, deveriam ser levados em consideração 
(VANNUCCHI, 19971 apud BARROS; CARVALHO, 1998, p. 93). 

 

Essa questão é negligenciada por toda a carreira acadêmica, incluindo cursos 

superiores, onde estes acabam por focar muito na questão da ciência dura e suas 

linguagens e deixam o ensino da natureza da ciência de lado. Essa postura dos 

educadores deve ser revertida, iniciada nos primeiros anos de estudo e aprimorada 

por toda a vida acadêmica.  

Diante disso, a possibilidade de trabalhar esta temática com alunos do ensino 

médio parece muito cara, já que incutir esse conhecimento científico aos discentes, 

podendo interpretar e aprender as melhores formas de ministrá-lo, carrega grande 

                                                 
1 VANNUCCHI, Andrea Infantosi. O papel dos referenciais teóricos: um exemplo de discussão sobre 
a natureza da ciência em sala de aula. Dissertação de Mestrado. Instituto de Física e Faculdade de 
Educação da USP. São Paulo, 1997. 



 14 

importância em sua formação acadêmica e social, uma vez que, como ACEVEDO et 

al. (2005, p. 4) cita DRIVER et al. (1996): 

  
  

[...] numerosos especialistas em didática das ciências têm apelado a um 
argumento democrático, ou seja, no sentido de que uma melhor 
compreensão da NdC2 permite tomar decisões mais refletidas sobre 
questões tecnocientíficas de interesse social, o que contribuiria para tornar 
mais possível a participação na cidadania (DRIVER et al., 19963  apud 
ACEVEDO et al., 2005, p. 4). 

  
  

Assim, também, como sugere ABD-EL-KHALICK (2001) apud ACEVEDO et 

al. (2005): 

 
[...] as decisões dos estudantes em assuntos sociocientíficos são análogas 
às que têm que tomar os cientistas para justificar o conhecimento que 
geram; em ambos os casos se requer um discurso racional e, ao mesmo 
tempo, senso comum e capacidade para valorar os argumentos. (ABD-EL-
KHALICK, 20014 apud ACEVEDO et al., 2005, p. 4). 

 

Nessa perspectiva, um curso de física baseado na Natureza da Ciência é 

fundamental para incutir essa percepção junto aos estudantes. 

Essa forma de ensinar ciência visa tirar do cientista o peso de criador da 

ciência como algo imutável, mostrando aos estudantes como o processo de criação 

do conhecimento científico passa por diversos momentos, desde a criação de uma 

hipótese, passando pela validação pelos pares, até tornar-se uma teoria bem 

estabelecida. Porém, até mesmo essas teorias podem ser refutadas, tornando a 

ciência um organismo em constante mudança, como apontado por Moreira e 

Ostermann (1993): 

   

A produção do conhecimento científico é uma construção. A ideia de ciência 
como construção humana e a de aprendizagem de ciências como uma 
construção de cada aprendiz estão na base do que hoje se chama de 
construtivismo. A visão de ciência predominante hoje é a de construção: o 
homem constrói o conhecimento científico. Analogamente, a visão de 
aprendizagem predominante hoje é também a construtivista: o aprendiz é 
construtor de seu próprio conhecimento. Em ambos os casos, no entanto, 
essa construção não é um processo cumulativo, linear. Existem crises, 
rupturas, profundas remodelações nessas construções. Conhecimentos 

                                                 
2 NdC – natureza da ciência. 
3 DRIVER, Rosalind. et al. Young people’s images of science. Buckingham: Open University Press, 
1996. 
4 ABD-EL-KHALICK, Fouad. Embedding nature of science instruction in preservice elementary 
science: abandoning scientism, but... Journal of Science Teacher Education, Toledo, v. 12, n. 3, p. 
215-233, 2001. 
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cientificamente aceitos hoje poderão ser ultrapassados amanhã. A ciência é 
viva. O conhecimento científico cresce e evolui não por mera acumulação, 
mas principalmente por reformulação do conhecimento prévio. (MOREIRA; 
OSTERMANN, 1993, p. 115) 

  

Essa proposta é muito importante para a criação de uma ideia, para o aluno, 

de que a ciência é feita como um entendimento da natureza, pelo homem, como 

produto de uma construção do conhecimento; portanto, passível de erros, uma vez 

que a natureza não se curva às vontades do ser humano e cabe a este criar formas 

para entendê-la. 

Um ponto interessante para esse tipo de ensino, é que não há um consenso 

por parte dos alunos ou até dos próprios professores sobre o conceito de ciência. Há 

uma dificuldade grande em definir o que é ciência; dificuldade essa que não é 

suficientemente abordada na própria universidade (SILVEIRA et al., 2010). Deve-se 

construir junto aos alunos o conceito de que “[...] a ciência é uma construção 

histórica e humana, ou ainda, um conhecimento com perspectivas abertas” 

(NASCIMENTO; CARVALHO, 2008, p. 4). 

O processo de alfabetização científica deve ser trilhado desde o início com a 

percepção de que a ciência é cumulativa, não com um crescimento linear, mas feita 

através de diversas personagens, que atuam conjuntamente para construir conceitos 

aceitos pela comunidade científica. Porém, esses conceitos não estão fechados. É 

primordial para a ciência que seus conceitos sejam falseáveis, ou seja, que possam 

ser refutados pelos pares, pois só assim, poderemos ter uma evolução dos 

conceitos científicos. Considerar determinado conceito como “fechado”, limita a 

metodologia científica, fazendo com que os estudantes acreditem que determinados 

conceitos são delimitados àquelas fórmulas estudadas sem qualquer 

contextualização. 

  

Um exemplo geral e importante do uso da história da ciência está no fato de 
que esta história apresenta a Ciência como um produto humano e social, 
que tenta combater, assim, diversas visões descontextualizadas como a 
visão do tipo elitista, na qual os cientistas são tidos como minorias 
inatingíveis. (GIL-PEREZ, 19935, apud NASCIMENTO; CARVALHO, 2008, 
p. 6) 
   

                                                 
5 GIL PÉREZ, Daniel. Contribuición de La Historia y de La Filosofía de Las Ciencias Al Desarrolo de 
un Modelo de Enseñanza/Aprendizaje Como Investigación. Enseñanza de Las Ciencias, 11(2), p. 
197-212, 1993. 
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Esta concepção é, por diversas vezes, carregada pelo aluno por toda sua 

carreira acadêmica, o que pode afastar o indivíduo externo à academia da 

importância que a ciência tem na sua vida, fazendo com que este não veja 

determinadas ações de incentivo à ciência como algo importante para a sociedade. 

Lembrando que cabe aos cientistas, também, divulgarem seus trabalhos para a 

sociedade, não se colocando como inatingíveis. Uma outra questão de interesse 

quanto a essa metodologia, é que os alunos podem ver em alguns cientistas hoje 

conhecidos e estimados, as mesmas visões que eles próprios têm sobre 

determinados fenômenos, aproximando ainda mais a ciência da realidade dos 

estudantes. 

Esse descolamento ainda provoca uma percepção de que a ciência é algo 

exato e infalível, constituída de um método a ser seguido mecanicamente - o método 

científico -, de forma rigorosa, não dando espaço à criatividade, a tentativa, ou 

qualquer demonstração de incerteza (GIL-PÉREZ; et al., 2001, p. 130). 

 

Tal põe-se particularmente em evidência no que respeita a avaliação; como 
afirma Hodson (1992b6), a preocupação, quase obsessiva, em evitar a 
ambiguidade e em assegurar a fiabilidade das avaliações, distorce a 
natureza do trabalho científico, essencialmente incerto e também com algo 
de intuitivo e, por certo, reflexivo .... A avaliação deveria ter em conta essa 
“ambiguidade” e não tentar eliminá-la ou mesmo ignorá-la. (GIL-PÉREZ; et 
al., 2001, p. 130)  

 

Atenta-se, também, ao fato de que uma aproximação entre o que o aluno 

traz de conhecimento prévio, através de suas próprias avaliações ou por parte do 

senso comum, e o que pensavam algumas personalidades reconhecidas - como 

Descartes ou Aristóteles -, faz com que o estudante se sinta estimulado, pois vê, em 

cientistas, suas próprias concepções sobre algum fenômeno, ainda que estas não 

sejam as teorias aceitas atualmente. Sobre essa questão, Barros e Carvalho (1988) 

evidenciam que Gil-Pérez e Carrascosa (1985)7 

 

[...] têm apontado que a existência de um certo paralelismo entre as 
concepções alternativas dos estudantes e a evolução histórica da Ciência 
parece supor que tal coincidência não pode ser meramente acidental, senão 

                                                 
6 HODSON, Derek. In search of a meaningful relationship: an exploration of some issues relating to 
integration in science and science education. International Journal of Science Education, v. 14, p. 541-
562, 1992. 
7 GIL-PÉREZ, Daniel;  CARRASCOSA, Jaime. Science learning as a conceptual and methodological 
change. European Journal of Science Education, 7 (3), p. 231-236, 1985. 
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uma forma também similar de resolver os problemas. Esta forma similar de 
abordar os problemas é fruto daquilo que podemos denominar “metodologia 
da superficialidade”, caracterizada pela ausência de dúvidas e consideração 
de possíveis soluções alternativas, por respostas rápidas e seguras 
baseadas na evidência de senso-comum, por tratamentos puntuais, pela 
ausência de coerência global etc. (BARROS; CARVALHO, 1998, p. 84) 

 

Portanto, utilizar essa metodologia, através da História da Ciência, pode 

aproximar os alunos ainda mais das questões que envolvem o conhecimento 

científico, atraindo inclusive aqueles que não têm muita simpatia por disciplinas 

como a física, por conta da sua subjetividade e abstração, além da grande utilização 

da linguagem matemática, que, ainda hoje, faz com que a maioria dos jovens se 

desinteressem por obter esse aprendizado. 

 

2.2 A SALA DE AULA INVERTIDA 

  

Com a evolução recente nas áreas das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), os estudantes se encontram cada vez mais imersos no mundo 

digital, fazendo com que estes se interessem cada vez mais por questões que 

envolvem essa tecnologia e cada vez menos pelo que a escola vinha oferecendo - 

suas aulas expositivas focadas no professor e sua exposição através de quadro e 

giz. Essa prática se mostra ineficaz, visto que “[...] as aulas expositivas partem do 

pressuposto de que todos os estudantes aprendem no mesmo ritmo e absorvendo 

informação ouvindo o professor” (VALENTE, 2014, p. 81) e isso se mostra falso, 

pois, além de ignorar a individualidade de cada estudante, acaba por catalogar os 

mesmos em melhores ou piores em determinados campos do conhecimento, 

deixando de lado as atribuições particulares em que cada um se destaca. Essa 

formação voltada ao resultado e à mediocridade transforma os discentes em 

reprodutores de conceitos decorados e sem relação com suas realidades, o que está 

longe de ser o que se espera do termo educar. 

 Dessa forma, a demanda por uma metodologia nova e estimulante faz com 

que o docente procure por formas de orientar seus alunos, trazendo-os de volta para 

o contexto escolar, tornando-os cada vez mais interessados pela ciência. 

Visando tornar esse aprendizado algo dinâmico, não focando na utilização 

da aula expositiva convencional, o interesse na metodologia da Sala de Aula 

Invertida (SAI), ou Flipped Classroom, se fez presente, carregado de grande 



 18 

entusiasmo, uma vez que proporciona ao discente tornar-se mais autônomo, 

consciente e responsável por sua própria aprendizagem. 

A SAI se faz interessante, não somente pela questão do desenvolvimento 

tecnológico, mas pela falta de mudança na sala de aula frente à evolução nas 

teorias educacionais, onde a relação professor-aluno é reformulada, tirando o 

protagonismo da prática docente do professor e voltando-o para o próprio aluno. 

Nesse sentido, a SAI atuará de forma fundamental, uma vez que 

   

Trata-se de uma aprendizagem baseada na investigação e colaboração, 
com estratégias educacionais apoiadas pelas TIC. Nesse modelo, grande 
parte das exposições do conteúdo acadêmico é disponibilizada previamente 
aos alunos de forma on-line, transformando a sala de aula presencial em um 
ambiente dedicado às atividades mais práticas e envolventes (FAVA, 20148, 
apud MAZON; SOUZA; SPANHOL, 2016, p. 2)  
  

Essa metodologia faz com que os alunos recebam, previamente, materiais 

de apoio às aulas, o que faz com que tenham tempo para melhor compreender o 

que foi disponibilizado, deixando a sala de aula para o debate entre os pares e 

revisita ao tema abordado, em caso de dúvidas. Assim, o dinamismo na sala de aula 

torna o ambiente mais ativo, fazendo com que os alunos se sintam mais 

estimulados. Essa maneira de ensinar é chamada de Blended-Learning, que seria 

  

[...] um termo derivado do e-learning que se refere a um sistema de ensino e 
aprendizagem onde existem conteúdos ofertados a distância e conteúdos 
necessariamente ofertados presencialmente, daí a origem da designação 
Blended, algo misto, composto, híbrido. (MAZON; SOUZA; SPANHOL, 
2016, p. 4) 

   

Apesar de essas metodologias estabelecerem alguns caminhos a serem 

trilhados (VALENTE, 2014, p. 90), contar com a liberdade de utilizar sua estrutura, 

dando lugar a criação, ao invés de seguir passo a passo do processo pode ser ainda 

mais enriquecedor, posto que o enrijecimento do processo de aprendizagem tende a 

não se adaptar às mudanças ocasionais que acontecem na sala de aula. Dessa 

forma,  

 

os professores podem iniciar com o básico sobre a inversão da sala de aula, 
e à medida que vão adquirindo experiência passam a usar a aprendizagem 

                                                 
8 FAVA, Rui. Educação 3.0: aplicando o PDCA nas instituições de ensino. São Paulo: Saraiva, 2014.  
p. 256. 
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baseada em projeto ou na investigação e, com isso, vão se reinventando, 
criando cada vez mais estratégias centradas nos estudantes ou centradas 
na aprendizagem, ao invés das aulas expositivas que costumavam 
ministrar. (VALENTE, 2014, p. 90) 

 

É válido, também, fazer um breve contraponto sobre a utilização dessa 

metodologia em sala de aula, uma vez que nenhuma forma de ensinar é perfeita. 

Valério e Moreira (2018) apontam algumas críticas ao modelo, onde destacam-se a 

falta de pesquisas, os resultados divergentes e os riscos didáticos da prática. 

Quanto à primeira crítica, 

 

As pesquisas ainda se encontram restritas a contextos e cenários 
educativos específicos e singulares. Mais da metade dos trabalhos está nas 
áreas científicas e engenharias, e quase a totalidade dos dados publicados 
tem origem no contexto cultural e institucional dos Estados Unidos 
(GIANNAKOS; KROGSTIE; CHRISOCHOIDES, 2014; HUBER; WERNER, 
2016). Os vieses culturais, portanto, marcam a pesquisa sobre a SAI e não 
autorizam comparações e paralelos transnacionais, tampouco a 
extrapolação dos dados. Na maioria dos países a pesquisa ainda é 
insipiente. (VALÉRIO, MOREIRA, 2018, p. 222) 

 

Diante disso, é de extrema importância a contribuição do presente trabalho 

para a pesquisa na área, pois, apesar de ser ministrada em uma disciplina de 

ciências, o faz em um contexto diferente, voltado para o ensino médio, com um 

público heterogêneo e não para estudantes que escolheram estudar aquela 

disciplina especificamente. 

Quanto à análise dos resultados obtidos até o presente momento, não se 

pode tirar conclusões positivas ou negativas, apenas a individualidade de cada 

estudante ao achar a metodologia satisfatória ou não, embora algumas atividades 

feitas em território nacional tenham apontado para uma falta de “cultura de 

comprometimento” por parte dos discentes, o que acaba por tornar a utilização do 

modelo pouco proveitosa (VALÉRIO, MOREIRA, 2018, p. 223).  

Partindo para os riscos didáticos, Valério e Moreira (2018) expõem, a partir 

da análise de Stager (2013)9 e Bogost (2013)10, críticas à SAI. Esses dois críticos 

 

                                                 
9 STAGER, Gary. Can flipping the classroom fix the educational system? Entrevista concedida à 
Southern California Public Radio. AirTalk [podcast]. fev. 2013. 
10 BOGOST, Ian. The Condensed Classroom: “Flipped” classrooms don’t invert traditional learning so 
much as abstract it. The Atlantic, 27 ago. 2013. 
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[...] apontam diretamente para o currículo. Segundo eles, o fenômeno da 
SAI é uma resposta burocrática aos currículos inchados, que não mais 
cabem no tempo didático para o qual foram desenvolvidos. Ao invés de 
repensar os currículos e o processo educativo como um todo, estar-se-ia 
optando por uma solução técnica (provavelmente ineficaz e 
antidemocrática) ao migrar o processo de ensino (e seus conteúdos) do 
tempo e espaço escolar institucionalizado para a vida privada do estudante. 
Para Bogost (2013), trata-se de uma transformação estrutural dirigida a 
tornar os encontros educativos institucionalizados, fundamentalmente 
avaliativos, enquanto se exacerba a responsabilidade do cidadão por sua 
formação. (VALÉRIO, MOREIRA, 2018, p. 224) 

 

Ainda que sejam críticas válidas quanto ao comprimento exacerbado dos 

currículos vigentes, não se pode dizer que a SAI é uma forma de se adequar a 

estes, já que o estudo em casa é necessário à formação acadêmica de qualquer 

estudante. Outra desaprovação apontada seria que “[...] alguns autores defendem 

algo ainda mais severo: que a SAI não promoveria uma modernização pedagógica 

da prática docente, mas possivelmente a descaracterizaria” (VALÉRIO, MOREIRA, 

2018, p. 225), já que de acordo com a crítica de Stager (2013)11, 

 

[...] o modelo invertido, dependendo de sua estrutura metodológica, 
deprecia a importância de professores experimentados e bem-formados, 
tornando possível substituí-los por executores técnicos ou tutores (focados 
no funcionamento das metodologias e na avaliação da atividade dos 
estudantes). (VALÉRIO, MOREIRA, 2018, p. 225) 

 

É também verdade que a caracterização engessada da metodologia da SAI 

pode ocasionar um prejuízo na atuação do professor em sala de aula, deixando-o 

como mero instrutor, responsável apenas por encaminhar as atividades em sala, não 

dando ao aluno subsídios para compreender determinados conceitos através de 

suas atividades. Entretanto, a atitude do profissional é um diferencial em qualquer 

forma de ensinar, já que existem aqueles professores que apenas regurgitam as 

informações, sem se preocupar se o interlocutor consegue compreender o que está 

sendo apresentado. Portanto, embora seja uma crítica aceitável, a forma como o 

professor constrói sua aula é que será o diferencial para que seu aluno perceba a 

importância de sua prática.  

                                                 
11 Idem nota de rodapé 9.  
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Um outro apontamento a respeito dos riscos didáticos da implementação da 

SAI se dá em relação aos estudantes, tendo em vista que 

 

[...] há abundantes indícios na literatura sobre os riscos impostos de uma 
adoção açodada ou desatenta da SAI. Autores, em diferentes contextos [...], 
relatam as dificuldades dos estudantes em se adaptar ao modelo ou em 
autorregular ou autogerenciar sua experiência de aprendizagem. (VALÉRIO, 
MOREIRA, 2018, p. 224) 

 

Esta posição parece um tanto paternalista, tratando o estudante como um 

ser incapaz de organizar seu próprio tempo e fazer suas escolhas. Essa forma de 

ver o discente, leva à depreciação por parte dele mesmo, que não se sente 

incentivado a acreditar nas suas capacidades. Dessa perspectiva, a metodologia da 

SAI busca tornar o estudante um ser autônomo, consciente do próprio aprendizado, 

uma vez que “Não pode haver verdadeira educação, se não se consegue a 

autonomia do educando, ou melhor, se ele não se faz autônomo, isto é, alguém que 

se governa por si mesmo.” (PARO, 2011, p. 198), mas sem retirar do professor a 

responsabilidade de mediar essa prática. Essa atuação docente é fundamental para 

a educação dos estudantes pois  

 

[...] quando se trata da medida da participação, é preciso um cuidado maior 
para não se cair nem na restrição desmedida, sob o pretexto de que as 
crianças não sabem o que querem, nem no mero espontaneísmo, sob a 
alegação de que não se deve inibir nenhum desejo das crianças. (PARO, 
2011, p. 200) 

    

Essa é uma grande dificuldade dentro do âmbito do ensino, mas que deve 

ser contornada a partir da atuação reflexiva por parte do professor, que, através da 

leitura das práticas em sala de aula, deve conseguir perceber até onde essa 

liberdade pode ser oferecida.  

Embora haja o entendimento que o aprendizado é individual, ou seja, 

depende de que o aluno busque a aprendizagem para si, a relação entre pares se 

mostra de grande ajuda quando se trata do ensino-aprendizagem. O modelo 

conhecido como Instrução pelos Pares ou Peer-Instruction (ARAUJO; MAZUR, 

2013), traz uma importante contribuição no que trata da questão. A proposta visa 

deixar que os alunos façam equipes de trabalho para debater sobre temas trazidos 

pelo professor, tendo em mente seus conhecimentos prévios e o que aprenderam do 



 22 

material passado, anteriormente, para casa. Assim, cabe aos alunos a 

responsabilidade do aprendizado, deixando o professor responsável por mediar e 

contribuir para sanar dúvidas pontuais ou problemas mais coletivos. Como exposto 

por Valente (2014): 

 

A sala de aula presencial assume um papel importante nessa abordagem 
pedagógica pelo fato de o professor estar observando e participando das 
atividades que contribuem para o processo de significação das informações 
que os estudantes adquiriram estudando on-line. Nesse sentido, o feedback 
é fundamental para corrigir concepções equivocadas ou ainda mal 
elaboradas.(VALENTE, 2014, p. 91) 

 

 Essa atuação do professor faz com que ele se torne essencial, não como 

detentor maior do conhecimento, mas como um mediador das ideias dos próprios 

estudantes, ajudando-os a trilhar os caminhos para compreender melhor 

determinados conhecimentos. 

  

2.3 PORQUE A LUZ? 

 

Buscando que a atividade torne-se ainda mais estimulante, foi utilizado o 

tema dos fenômenos luminosos e a evolução de seus conceitos, principalmente o 

que gira em torno do debate entre luz-partícula e luz-onda. O tema escolhido se dá 

pelo caráter de curiosidade que gera nos estudantes, uma vez que os fenômenos 

luminosos chamam a atenção das pessoas há muito tempo, sendo relacionados 

desde o contexto científico até o metafísico e religioso. Poder trazer esse tema, do 

ponto de vista da ciência, acaba sendo uma ótima maneira de demonstrar como o 

contexto científico é importante para enriquecer a criticidade e o ceticismo quanto a 

interpretações que margeiam a ciência, uma vez que: 

 

Ensinar Ciências não se restringe a transmitir informações ou apresentar 
apenas um caminho, mas é ajudar o aluno a tomar consciência de si 
mesmo, dos outros e da sociedade. É oferecer várias ferramentas para que 
ele possa escolher entre muitos caminhos, aquele que for compatível com 
seus valores, sua concepção de mundo e com as adversidades que irá 
encontrar ao longo de sua vida. Neste sentido, o professor precisa deixar de 
ser um mero transmissor de conhecimentos científicos e agir como 
investigador, das ideias e experiências de seus alunos. Ele precisa 
reconhecer os alunos como construtores de seus saberes, a partir de suas 
atividades propostas que devem ser coerentes com a atividade científica, 
pois para eles não tem sentido os modelos baseados somente na 
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explicação do professor e na realização de exercícios de fixação. 
(OLIVEIRA, 199912 apud KNECHTEL; BRANCALHÃO, 2009, p. 3) 

 

 Pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), essas e outras atribuições 

são tidas como primordiais no ensino de ciências naturais: 

 

Em Ciências Naturais, o desenvolvimento de posturas e valores envolve 
muitos aspectos da vida social, da cultura do sistema produtivo e das 
relações entre o ser humano e a natureza. A valorização da vida em sua 
diversidade, a responsabilidade em relação à saúde e ao ambiente, bem 
como a consideração de variáveis que envolvem um fato, o respeito às 
provas obtidas por investigação e à diversidade de opiniões ou a interação 
nos grupos de trabalho são elementos que contribuem para o aprendizado 
de atitudes, para saber se posicionar crítica e construtivamente diante de 
diferentes questões. Incentivo às atitudes de curiosidade, de persistência na 
busca e compreensão das informações, de preservação do ambiente e sua 
apreciação estética, de apreço e respeito à individualidade e à coletividade 
tem lugar no processo de ensino e aprendizagem. (BRASIL, 1998, p. 30) 

 

Diante dessas competências, cabe ao professor saber estimular seus 

estudantes a serem capazes de construir um pensamento crítico individual, 

respeitando os aspectos coletivos, ao passo que busca, através de argumentação, 

defender suas ideias e ações. Partindo desse ponto, a construção desse conceito e 

a percepção de sua mudança podem dar ferramentas para que o estudante seja 

capaz de alcançar essas habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 OLIVEIRA, D.L. de. Ciências nas salas de aula. Porto Alegre: Ed. Mediação, 1999. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 O CONTEXTO ESCOLAR 

 

Primeiramente será tratado um pouco sobre a história do prédio que deu 

origem a escola. Sua história começa no século XIX, quando o Governo Imperial 

determina que o prédio seja uma zona de quarentena para os viajantes chegados ao 

Rio de Janeiro. “Sua atribuição principal era tratar os marinheiros, viajantes e 

imigrantes que aportassem na baía de Guanabara e que estivessem com moléstias 

contagiosas ou com suspeita de infecção” (CHRYSOSTOMO; VIDAL, 2013). Um dos 

possíveis motivos para o nome dado ao morro que abriga o prédio, Morro do 

Preventório. Pouco depois, após reformarem o prédio, fundaram o Hospital Marítimo 

Santa Isabel, em homenagem ao décimo aniversário da princesa Isabel. Por esse 

motivo foi chamado, desde então, de Casa da Princesa. O hospital passou a ser 

dirigido pelo sanitarista Francisco de Paula Cândido, que deu, posteriormente o novo 

nome ao Hospital. Nas fotos das Figuras 1 e 2, de 1925, o hospital Paula Cândido, 

como mostrado, tinha um caminho direto até a Baía de Guanabara, que foi 

interrompida, depois, com a criação da Avenida Quintino Bocaiúva, que leva ao 

bairro de Jurujuba.    

 

 
Figura 1: Foto antiga do prédio da escola com o caminho de acesso à baia de Guanabara. 

Fonte: Augusto Malta.    
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Figura 2: Foto antiga do prédio da escola com o caminho de acesso à baia de Guanabara. 

 Fonte: Extraída de CHRYSOSTOMO; VIDAL (2013). 

 

Já em meados do século XX, foi instalado no prédio o Educandário Paula 

Cândido, que mais tarde deu lugar à Fundação para Infância e Adolescência e o 

Núcleo de Documentação da UFF. 

Na última década, começou a ser estudada a possibilidade de ser instalado 

um centro de atividades para idosos onde teriam acesso a academia, piscina e área 

de lazer. O prédio, tombado pelo patrimônio público, foi reformado, onde há uma 

maquete, exposta hoje na própria escola, como ilustrado na foto da Figura 3. O 

projeto original não foi seguido, dando lugar à possibilidade da criação do Colégio 

Matemático Joaquim Gomes de Sousa, a 27ª instituição integrante do programa 

Dupla Escola do Governo do Estado.  
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Figura 3: Foto da maquete exposta no colégio Brasil-China, do projeto de reestruturação do prédio.  

Fonte: Autor. 

 

Como a escola foi criada para ser uma referência no ensino tanto de 

idiomas, quanto da área de ciências da natureza, num primeiro momento, o acesso 

à escola era dado por meio de provas de ingresso, selecionando os estudantes que 

teriam a oportunidade à educação diferenciada ministrada em suas dependências. 

Essa situação gerou revoltas, principalmente por parte da comunidade no entorno, 

transformando a forma de ingresso para matrícula aberta desde então. 

O Colégio Matemático Joaquim Gomes de Sousa, também conhecido com 

Intercultural Brasil-China, ou apenas Brasil-China, é uma escola de espaço reduzido, 

logo atende a poucos estudantes - por volta de 210 alunos - divididos entre 10 

turmas, todas do ensino médio: 4 turmas de primeiro ano, 3 turmas de segundo ano 

e 3 turmas de terceiro ano. A maior parte das turmas tem por volta de 20 alunos, 

podendo chegar até 35 estudantes (o que acontece em algumas turmas de segundo 

e terceiro anos). Como o foco da escola é o das linguagens e ciências naturais, os 

alunos do primeiro ano não contam com disciplinas como história e geografia, sendo 

lecionados apenas os cursos de filosofia e sociologia. Cada série conta com, 

aproximadamente, 8 tempos de aula de física - sendo eles 4 tempos para a física 

teórica e 4 tempos para OCE (Oficina de Ciências Exatas) -, o que mostra o objetivo 

do ensino na escola. 
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A escola conta com laboratório de informática pequeno, não comportando 

mais que 10 alunos, com conforto, por vez; tem um conjunto de salas FIRJAN SESI, 

que possibilitam acesso a microcomputadores portáteis, projetores, além de uma 

sala bem preparada para trabalhos em grupos ou para atividades que demandem 

um espaço para utilização de vídeos e/ou simuladores; possui uma oficina para 

confecção de materiais didáticos e experimentos, além de armazenamento de 

material para essas produções; além de copa, sala de professores, biblioteca. 

A escola foi escolhida por fazer parte do projeto de residência pedagógica, 

facilitando o acesso do professor licenciando. A turma alvo do projeto foi uma das 

turmas do primeiro ano, a 1002. A motivação foi o recente aprendizado dos alunos 

sobre o movimento corpuscular e ondulatório, que será importante ao longo do 

processo. O fato de serem recém ingressos no ensino médio também foi relevante 

para a escolha, visto que têm uma mentalidade mais questionadora e empolgada 

com o ensino de ciências. A turma é formada por 15 estudantes, sendo que 13 

participaram da sequência. 

Como o professor preceptor da turma não utiliza a metodologia da sala de 

aula invertida, foi interessante aplicar essa forma de ensinar, já que proporcionou 

aos estudantes uma nova forma de ver o ensino, mostrando como a autonomia é 

importante e como essa prática pode enriquecer sua própria aprendizagem. 

 

3.2 O CAMINHO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

A sequência didática teve a pretensão de conseguir levar aos estudantes 

uma visão mais ampla do contexto científico, humanizando o processo de criação de 

uma hipótese, passando pelo crivo dos pares para, então, ser aceita como uma 

teoria consolidada. Dessa forma, foram apresentados 3 encontros de 100 minutos 

cada, em uma turma do primeiro ano do ensino médio. A sequência, cujo 

detalhamento se encontra no Apêndice 7.1, buscou incentivar os alunos a se 

interessarem mais pelas ciências, sobretudo as ciências da natureza, mostrando que 

ela não se resume a matematização, mas ao entendimento do mundo pelos seres 

humanos. Também visou mostrar como esse conhecimento foi sendo revisitado, 

evoluindo ao longo do tempo de acordo com o que o homem entendia em sua 

época. 
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A cada encontro, foi disposto um material para que o aluno estivesse 

preparado previamente para o encontro seguinte. Esse material consistiu em um 

texto ou vídeo sobre o tema, de forma rápida e simplificada, tentando dar subsídios 

para que o estudante pudesse realizar as atividades propostas em sala.  

O primeiro encontro teve a finalidade de introduzir a sequência didática e o 

que era esperado dos discentes para que ela seja bem estabelecida. Como pode ser 

observado na descrição das atividades (Apêndice 7.2), o professor utilizou um teste 

diagnóstico por escrito para compreender os conhecimentos prévios dos alunos, 

num primeiro momento; em seguida, estes puderam usar suas ideias para debater, 

em grupos, suas concepções. Essa atividade pretendeu que os estudantes fossem 

capazes de expor e defender seus argumentos aos demais, respeitando e tentando 

contrapor as ideias dos outros. Coube ao professor visitar cada grupo, estimulando o 

debate e colocando alguns questionamentos sobre o que os estudantes respondiam. 

Após o debate, foi pedido que os alunos elegessem um representante de 

cada grupo, que foram responsáveis por expor para o resto da turma a que 

conclusão estes chegaram sobre o que é ciência e sua definição para luz. Cada 

grupo expôs sua ideia a respeito de cada questão, podendo os outros grupos 

acrescentarem ou contra argumentarem o que foi dito. A finalidade nesse momento 

é que os alunos exponham seus argumentos de forma clara, sem uma preocupação 

excessiva em chegar a resposta correta. O professor ajudou e questionou algumas 

proposições dos estudantes, utilizando as respostas dos alunos para lapidar uma 

consideração final a respeito dos temas. O docente não intencionou fechar o debate, 

apenas dar mais subsídios para que os estudantes aprimorassem suas concepções.  

Ao final do encontro, foi comunicado aos estudantes a atividade para o 

próximo encontro: a dinâmica do júri simulado. Essa atividade foi anunciada para 

que os alunos já começassem a se organizar com antecedência, uma vez que 

defenderiam uma das possibilidades entendidas para a luz, embora eles só fossem 

saber qual das visões defenderiam no dia do próximo encontro. Essa atividade 

pretendeu dar aos alunos a capacidade de defender e contrapor argumentos, além 

de estimular o pensamento crítico, uma vez que a atividade demandou o 

entendimento de ambas as visões e onde caberia uma crítica a estas. Para tanto, foi 

enviado para os estudantes o texto Teoria corpuscular x Teoria ondulatória, trecho 

da obra A Evolução da Física (EINSTEIN; INFELD, 1962 apud BARRELO JR, 2010), 



 29 

reproduzido na descrição da Atividade I, do Apêndice 7.2, além do um vídeo de 

divulgação científica de curta duração O que é a luz: Onda ou Particula?13 para dar 

suporte a suas defesas. 

O segundo encontro foi iniciado com a prática do júri simulado (Atividade III 

do Apêndice 7.2). Um problema foi enfrentado no início do encontro, uma vez que a 

maioria dos estudantes não se preparou, lendo o texto e assistindo o vídeo, como 

esperado. Foi necessário que o professor desse um tempo no início do encontro 

para que eles pudessem realizar a leitura e assistissem ao vídeo. Por esse motivo, o 

planejamento foi mudado, tirando um momento para que o professor indagasse os 

alunos sobre o aprendizado que tiveram com a atividade, além de não poder ter uma 

boa mensuração desse aprendizado significativo, já que os alunos haviam acabado 

de ler/assistir o material antes da atividade e poderiam estar apenas com uma 

lembrança imediata do que viram. 

Diante disso, a dinâmica teve início com a indicação, por parte do professor, 

de quem ficaria em cada grupo: Huygensianos, Newtonianos e Júri. O docente 

preparou para que os alunos que haviam indicado afinidade com a natureza 

ondulatória da luz defendessem a visão corpuscular de Newton; os que defenderam 

a luz como partícula e uma parte dos que achavam que a luz tinha os dois 

comportamentos foram colocados para defender a visão ondulatória de Huygens. 

Essa escolha foi feita para que os alunos pudessem elaborar hipóteses e defender 

seus argumentos a partir do que leram/assistiram, sem levar tanto em conta os 

conhecimentos que já tinham a respeito do tema. Além de fazer com que os 

estudantes exercitassem sua capacidade de expor e defender opiniões, mesmo que 

eles não acreditem nas mesmas. 

Foram explicadas as regras do jogo e dado um tempo para que os 

estudantes se organizassem e preparassem suas defesas. A partir daí, cada grupo 

teve um tempo de até 5 minutos para apresentar suas defesas iniciais e, 

posteriormente, elaborar e fazer perguntas para o outro grupo, tentando achar 

alguma inconsistência na defesa alheia e mostrá-la ao júri. 

Por fim, o júri deu seu veredicto, explicando o que acharam de cada defesa 

e porque escolheram a vencedora. Essa escolha se deu pela avaliação das 

                                                 
13 Canal Universo Narrado. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oSUHXeiaQ98>. 
Acesso em: 12 out. 2019. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oSUHXeiaQ98
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exposições de cada defesa, onde os membros do júri foram capazes de perceber 

onde e porque cada grupo conseguiu fazer um melhor trabalho para defender sua 

teoria. 

Ao fim do encontro, coube ao professor fazer algumas pequenas 

considerações sobre o visto em aula, chamando atenção para algumas explicações 

dadas pelos alunos e mostrando como conhecer o tema a ser defendido é 

importante para elaborar melhor essa defesa. 

Para casa, foi enviado o texto Quem pinta o mundo? (FIGUEIREDO; 

PIETROCOLA, 1997), reproduzido na Atividade IV (Apêndice 7.2), onde os autores 

mostram de forma didática alguns conceitos sobre a natureza da luz, contando, do 

ponto de vista da luz, como a compreensão do homem a respeito da mesma evoluiu 

com o tempo. O texto também aborda a questão das cores como consequência da 

luz, dando aos alunos mais um entendimento sobre as questões que envolvem o 

tema. Essa atividade visa, além de mostrar aos estudantes como se dá o 

entendimento ondulatório da natureza da luz, permitir que eles compreendam, 

através de sua leitura e as atividades anteriores, como esses conceitos foram 

evoluindo ao longo da história humana. Ademais, o docente notou uma dificuldade 

dos estudantes de descrever e defender a teoria ondulatória da luz no encontro 

anterior, o que pôde ser melhor apresentado nesta nova atividade. Foi encaminhado, 

também, o vídeo de divulgação científica Por que precisamos da dualidade onda-

partícula14 (Atividade VII) a respeito da importância do conceito da dualidade onda-

partícula. Esse vídeo foi enviado como uma atividade complementar, já que alguns 

alunos mostraram interesse a esse respeito. 

O início do terceiro encontro foi utilizado para que o professor fizesse uma 

sistematização do encontro anterior, proporcionando que este pudesse avaliar 

melhor como se deu o processo de aprendizagem dos discentes com a atividade e o 

material passado. 

Seguidamente, as questões conceituais (Atividade V do Apêndice 7.2) foram 

apresentadas aos estudantes, onde estes responderam em grupos. Os estudantes 

debateram cada questão antes de colocá-las no papel, o que foi estimulado pelo 

professor, que foi passando pelas mesas fazendo alguns questionamentos sobre as 

respostas que estes apresentavam. Foi esperado que os estudantes 

                                                 
14 Disponível em: <https://youtu.be/CgY_zBuK2Cw>. Acesso em: 30 out. 2019. 

https://youtu.be/CgY_zBuK2Cw
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demonstrassem suas mudanças, ou ausência destas, conceituais a respeito dos 

temas, além de serem capazes de formular suas respostas de forma clara. 

Como atividade final, foi pedido que os estudantes realizassem uma redação 

sobre o que aprenderam significativamente e quais mudanças conceituais foram 

feitas, de forma individual. Além disso, os alunos autoavaliaram-se e avaliaram seus 

colegas de grupo na atividade anterior. Essas propostas visavam avaliar como os 

alunos puderam expor a suas concepções, em palavras, diante do que foi visto 

durante a sequência didática. O processo avaliativo foi importante para perceber 

como os estudantes se viram durante as atividades e dar subsídios para que o 

professor pudesse avaliar como os alunos atuaram e viram suas atuações durante o 

processo.  
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4 ANÁLISE 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar as interações e atividades propostas, 

procurando compreender como a sequência enriqueceu o conhecimento dos 

estudantes. Será feita, também, uma análise criteriosa a respeito da inserção da SAI 

em uma turma que nunca havia lidado com a metodologia, buscando entender como 

essa forma de ensino pode ser melhor aproveitada pelos discentes. Vale ressaltar 

que os nomes dos estudantes são fictícios, para evitar identificação. 

A íntegra das falas e respostas escritas dos estudantes nas diferentes 

atividades da sequência didática se encontra no Anexo 8.   

 

4.1 ANÁLISE DO TESTE DIAGNÓSTICO 

 

Primeiramente, serão analisadas as respostas do teste diagnóstico e 

mostrado como os estudantes compreendem a ciência. O teste foi feito no início do 

primeiro encontro, sendo uma expressão dos conhecimentos prévios dos alunos por 

meio da escrita. Foi informado que o teste não era um processo avaliativo 

convencional, pois não seria agregado a um valor para medir suas respostas como 

corretas ou incorretas. Dessa forma, foi pedido que eles tentassem elaborar uma 

resposta sincera, não o que eles achavam ser o que o professor esperava. Diante 

disso, foi feita uma análise das respostas, citando e comentando as que mais se 

destacaram. 

Logo na primeira pergunta, os estudantes puderam dar suas contribuições 

sobre o que compreendiam por ciência: 

 

1. O que você entende por ciência? 

 

Estudante Resposta transcrita 

Isabel Um estudo que pode ser exato ou não para a evolução de alguns 
conhecimentos. 

Rodrigo Uma fonte humana de conhecimento que busca comprovar suas teorias, 
distanciando-se das explicações míticas e/ou religiosas para fenômenos 
presentes na natureza ou na sociedade. Apesar disso, os mitos e 
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religiões são muito importantes para a compreensão da evolução do 
conhecimento humano. 

Rayan Ciência são pessoas ou grupos que buscam comprovar as coisas ou 
fenômenos, para ver se é verdade ou um mito. 

Vitor  A ciência é o estudo de tudo no universo e é adaptada ao longo do 
tempo. 

Vicente A ciência é algo que se baseia em fatos e que muda constantemente. 

  

As respostas foram bem próximas entre si, sendo uma constante o 

entendimento que a ciência é uma área de estudo que se baseia em comprovações. 

Os estudantes não foram capazes de ir mais além, porém algumas respostas devem 

ser destacadas por dar à ciência um caráter mais humano. 

O aluno Rodrigo conecta a ciência diretamente ao ser humano, algo que 

pode não ser tão claro a maioria dos estudantes. Sua resposta antagoniza a ciência 

a outras formas de conhecimento, algo que foi abordado na questão 3 do teste. O 

aluno Rayan também foi específico ao dizer que a ciência é formada por pessoas, 

ou seja, formada pelo próprio ser humano. As outras respostas falam sobre o caráter 

evolutivo da ciência, que, por sua supressão, tende a ser um problema no ensino de 

ciências, segundo apontam GIL-PEREZ et al. (2001, p.131) e GOMES et al. (2013, 

p. 3). 

A segunda questão buscou dos estudantes um complemento à primeira, 

tentando extrair dos discentes como eles veem a construção científica: 

 

2. Como a ciência é construída? 

 

Estudante Resposta transcrita 

Laura Por fatos. 

Tatiana A ciência é construída por fatos, como séries de experimentos capazes 
de comprovar algo que antes não tinha explicação. 

Vicente Ela é construída a partir de fatos concretos. 

Yan Através de teorias, experimentos, fatos, etc. 

Isabel Por ideias e erros para chegar a uma resposta sobre o fato. 
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Rodrigo A ciência é construída sobre a ideia do ‘aproveito’ e aperfeiçoamento de 
ideias do passado. 

Rayan A ciência é construída de geração em geração que tem como objetivo 
melhorar seu conhecimento, só que nem sempre é possível. 

Vitor Com estudos e testes em um determinado tempo. 

 

Praticamente todos os estudantes apoiaram suas respostas em análises, 

estudos, experimentos e comprovações. Algumas respostas chamaram a atenção 

por concluírem que a ciência é baseada em fatos, o que pode parecer confuso, uma 

vez que os fatos, fenômenos, são o que impulsionam os cientistas.  

Outras respostas conseguiram levar em conta a qualidade evolutiva da 

ciência, vendo-a como um conhecimento mutável e sujeito a reformulações. 

Destaca-se a resposta do estudante Rodrigo, que cita o aproveitamento e 

aperfeiçoamento de ideias. Ainda pode ser destacada a resposta do aluno Rayan, 

que fala da impossibilidade de crescimento linear da ciência, apontada por Moreira e 

Ostermann (1993, p. 115). 

A terceira questão busca compreender como os estudantes veem a ciência 

em relação a outras formas de conhecimento: 

 

3. Qual a diferença entre ciência e outras formas de conhecimento, como 

a religião, por exemplo? 

 

Estudante Resposta transcrita 

Igor A ciência busca comprovar um fenômeno ou acontecimento, ela se 
baseia na verdade concreta. Já a religião se baseia em acreditar, na fé 
que você tem sobre determinado assunto, não é nada comprovado. 

Rayan A religião é mais uma crença, que pode não ser verdade. A ciência tenta 
comprovar a “verdade”. 

Tatiana A ciência utiliza de um método mais “exato” de estudo, já a religião lida 
mais com mitos, pois grande parte de seu conteúdo não tem como 
provar. 

Vitor A ciência busca provar tal coisa por meio de estudos e testes, mas, a 
religião simplesmente fala é assim e ponto final não tem quem vá contra 
tal decisão. 
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Todos os estudantes compararam a ciência com a religião - como a outra 

forma de conhecimento. Não se pode afirmar que eles não tivessem recordado de 

outra forma, ou se foi apenas por ser o exemplo dado no teste. Diante disso, as 

respostas foram dadas, majoritariamente, entre a comprovação da ciência e a 

crença da religião. Entretanto, algumas respostas apontam para o que foi tratado no 

fim desse primeiro encontro, que seria a falseabilidade da ciência. 

Todas as respostas destacadas abordam de alguma forma a percepção de 

que a ciência pode tentar compreender alguma coisa, enquanto a religião dará uma 

explicação não tendo a preocupação de aquilo ser ou não factível. Embora alguns 

estudantes tivessem essa compreensão, nenhum conseguiu, de fato, alcançar a 

principal diferença entre religião e ciência. 

A questão seguinte teve o intuito de indagar aos discentes a importância da 

ciência, tentando perceber o motivo de darmos crédito a esse conhecimento. 

 

4. Por que acreditamos na ciência?  

 

Estudante Resposta transcrita 

Gustavo Porque foi uma forma de conseguirmos uma resposta para aquilo que 
não dá para se explicar. 

Igor Creio que acreditamos na ciência porque como já disse ela se baseia 
numa verdade, porque ela é comprovada e isso nos passa de alguma 
forma uma confiança sobre determinado assunto. 

Isabel Porque desde crianças temos em nossas vidas e automaticamente 
acreditamos. 

Laura Porque ela é comprovada. 

Rayan Porque faz sentido, “ué”. 

Tatiana Porque a sociedade desde sempre nos fez acreditar que a ciência é 
algo 100% certo. 

Vitor Porque ela sempre consegue comprovar as coisas. 

Vicente Porque a ciência faz com que a gente se questione de algo, ou seja 
faz com que pensamos se aquilo que já está imposto sobre nós é 
realmente o correto. Então ela é importante para dar um sentido em 
nossa trajetória enquanto vivos. 
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Yan Porque ela pode ser comprovada. 

 

As respostas a essa pergunta mostraram a deformação aproblemática (GIL-

PEREZ et al., 2001, p. 131), onde os estudantes veem a ciência como algo fechado 

e absoluto. Isso provoca, como descrito por GOMES et al. (2013, p. 4) e percebido 

em algumas respostas, a supressão da criticidade por parte dos estudantes, que 

ficam reféns do que lhes é apresentado, apenas por ser dito científico. Também vale 

salientar que essas respostas, citando a comprovação da ciência, vão de encontro à 

visão empírico-indutivista apontada por GIL-PEREZ et al. (2001, p. 133), onde os 

discentes ignoram os postulados e os cientistas teóricos, determinantes na ciência 

moderna. 

Pode ser destacada, entretanto, a resposta do aluno Vicente, onde ele 

apresenta uma visão destoante do restante da turma, mostrando como cabe a 

ciência questionar o que está estabelecido, que é uma das principais atribuições do 

conhecimento científico. 

A próxima pergunta buscou contrapor a resposta da anterior, pois já era 

esperado que os estudantes tivessem esse tipo de concepção: 

 

5. A ciência é absoluta? O que ela diz sobre um determinado tema é 

aquilo e pronto? 

 

Estudante Resposta transcrita 

Igor Creio que não seja absoluta, porque você pode comprovar algo num 
momento, com base em seus estudos e o que você acredita que seja, 
porém mais a frente uma outra pessoa pode apresentar uma outra forma 
de explicação sobre determinado assunto e comprovar, e dizer que você 
estava errado. 

Rodrigo Nenhuma fonte de conhecimento humana produz verdades absolutas. 
Todas estão sujeitas a serem substituídas por novas verdades que 
possuem mais sentido ou lógica. 

Rayanr Não. A ciência algumas vezes “erra”, não é bem um erro porque serve 
como base para algo “verdadeiro”. 

Tereza Não. Pois, o ser humano vai evoluindo e com isso sua forma de enxergar 
o mundo também e pegando base de outras teorias forma sua teoria 
própria. 
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Tatiana Não. A ciência se reinventa a cada momento, se aprofundando mais e 
mudando suas certezas 

Vitor Sempre porque ela explica tudo e sempre está correta. 

 

Pode-se perceber um padrão nessas respostas destacadas, onde os 

estudantes intuem que a ciência não pode ser absoluta, uma vez que ela é sempre 

aprimorada, seus conceitos mudam, novas abordagens são testadas. Entretanto, 

essas respostas parecem ir na contramão ao que responderam na questão anterior, 

uma vez que a maioria disse que a ciência é creditada por ser comprovada, não por 

ser um entendimento concreto sobre determinados fenômenos.  

A resposta do estudante Vitor foi a única que se mostrou divergente das dos 

demais. Esse estudante mostrou uma visão aproblemática, descrita por GIL-PEREZ 

et al. (2001, p. 131), onde os autores também a caracterizam por dogmática ou 

fechada, sendo, o discente, incapaz de perceber como o conhecimento científico se 

transforma. 

A última pergunta, sobre a natureza da ciência, se dá no que diz respeito a 

um termo comumente usado atualmente: cientificamente comprovado. Diante das 

diversas formas de utilização da ciência como expoente capitalizador, através da 

exploração do tema para passar às pessoas uma impressão de certeza, essa 

questão buscou captar como os estudantes interpretam o termo. 

 

6. O termo ‘cientificamente comprovado’, torna algo absolutamente 

verdadeiro?  

 

Estudante Resposta transcrita 

Gustavo Não. Porque aquilo que foi comprovado pode estar errado. 

Isabel Não. Porque isso pode mudar e ter que fazer outros estudos sobre o fato. 

Marcos Não, mas fazem as pessoas acreditarem de que houve testes e 
experimentos ali e o que torna mais creditado a aquilo. Tornando algo 
mais “verdadeiro”. 

Rodrigo Somente de acordo com o que a ciência tem de conhecimento 
acumulado até o momento da utilização do termo. 
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Tereza Não. Como eu já citei na questão 5 a ciência não é 100% comprovada 
então não existe uma verdade absoluta. 

Yan Geralmente sim, quando temos teorias desenvolvidas sobre aquele tema 
e é comprovado através de experimentos. 

 

Embora as respostas tenham ficado divididas, demonstrando como o termo 

traz confusão sobre seu significado, cabe destacar aquelas que conseguiram 

explicar suas respostas sem utilizar apenas a comprovação como motivo chave na 

validação do termo. Os alunos Gustavo e Tereza colocaram em dúvida a possível 

comprovação de uma teoria como o motivo para a inviabilidade do termo 

‘cientificamente comprovado’; já a aluna Isabel, assim como o Rodrigo, deram sua 

resposta a partir do ponto de vista da evolução do conhecimento científico. Essa 

diferença de abordagem, embora não seja tão significativa, mostra como os 

estudantes têm uma visão diferente sobre a natureza da ciência. A resposta do 

estudante Marcos traz à tona a visão tida no senso comum, de que a ciência impõe 

que determinadas interpretações sejam tidas como ‘verdadeiras’. 

A última pergunta traz um questionamento sobre o que o discente 

compreende como a natureza da luz, uma vez que esse tema foi o centro da 

mudança conceitual esperada a respeito da natureza da ciência. 

 

7. O que é a luz? Explique de forma sucinta.  

 

Estudante Resposta transcrita 

Almir Onda. Pois não transporta massa e carrega energia. 

Gustavo Onda. Porque não conseguimos ver a partícula de luz. Por isso não é 
uma partícula. 

Igor Ambos. A luz é uma onda eletromagnética e se propaga no vácuo, mas 
também é formada por pequenos pacotes de energia, frase dita pelo 
próprio Einstein que depois recebeu o nome de fóton. 

Laura Onda. Luz não transporta matéria, e além disso ela é transversal e 
tridimensional. 

Marcos Partícula. Pois com um aglomerado de partículas que formam uma onda 
retilínea. 
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Rayan Onda. A onda é uma onda eletromagnética, não precisa de um meio para 
se propagar. 

 

As respostas foram dadas a partir dos conhecimentos que os estudantes já 

haviam adquirido em aulas anteriores à sequência didática. Diante disso, muitas 

respostas já demonstravam a concepção aceita atualmente a respeito da natureza 

da luz, entretanto, muitas outras respostas demonstraram como alguns alunos ainda 

carregavam seus interpretações pessoais, diante do que haviam aprendido sobre o 

comportamento ondulatório e corpuscular. 

Os alunos Almir, Gustavo, Laura e Rayan mostraram algum conhecimento a 

respeito das concepções aceitas pela ciência a respeito da luz, entretanto, não 

levaram em conta o comportamento corpuscular da mesma. O aluno Marcos 

demonstrou como a abstração provocada pela ciência pode causar alguma confusão 

a respeito de como compreender determinado conceito. Ele tentou unir duas 

propostas, da forma como lhe pareceu mais plausível, visto que a dualidade da luz 

não é algo trivial de ser entendido. Alguns expuseram a concepção aceita 

atualmente, dos quais foi destacada a resposta do Igor. 

 

4.2 ANALISANDO AS AULAS 

 

Nesta seção, será feita uma análise das falas dos alunos em relação ao 

tema e como os mesmos veem e conseguem relacionar a ciência com o que 

aprendem em sala de aula. Foram transcritos os três encontros, onde serão 

destacados os trechos onde foi percebida uma interação enriquecedora entre 

professor e alunos. 

 

4.2.1 Aula 1: A natureza do conhecimento científico. 

 

O primeiro encontro foi iniciado com uma breve introdução sobre o porquê 

de conhecermos a natureza da ciência e mostrar como esse conhecimento humano 

é um bem valioso e deveria ser melhor difundido nas escolas. O professor procurou 

mostrar como a ciência não é apenas um conhecimento que pode ser comprovado, 

mas algo feito pelo ser humano, onde este tenta, por meio do conhecimento 
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acumulado, compreender como a natureza opera. O docente busca mostrar como os 

homens compreendiam determinados fenômenos, dando o exemplo de Aristóteles. 

 

Turno Interlocutor Fala Transcrita 

15 Professor Ele achava que alguns corpos tendiam a ficar em um lugar e 
outros em outro. Exemplo: a terra tende a ficar em baixo e o ar em 
cima, logo, se a pedra é feita de terra e eu solto ela, ela cai 
porque o lugar dela é aquele. Parece bobo pra gente, mas 
naquela época era aceito. Tão aceito como é hoje a gravidade, 
entenderam? 
Se a gente for pensar, a gravidade de Newton... hoje, é o que 
vocês aprendem na escola, mas hoje a ciência já não tem como o 
mais aceito. Funciona, de fato funciona, mas não é o que a 
ciência entende como o que acontece. Já ouviram falar de 
espaço-tempo? 

16 Alguns 
alunos 

Sim. Já! 

 

 A reação dos alunos à interpretação de Aristóteles demonstra como estes 

concebem a mecânica newtoniana como algo estritamente correto e absoluto, onde 

outras concepções anteriores são vistas como algo infantilizado, mostrando como a 

visão dogmática (GIL-PEREZ, 2001, p. 131) permeia o ambiente escolar.  

Durante a entrega do teste, um aluno fez uma observação que vale ser 

destacada aqui. 

 

Turno Interlocutor Fala Transcrita 

26 Almir 
As vezes eu penso: pô e se Einstein não estava totalmente 
certo? 

 

A forma como o estudante questiona uma teoria científica aceita é 

importante, primordial para a constante evolução da ciência. Ver a ciência como algo 

intocável e perfeito é extremamente prejudicial, tanto para a natureza da ciência em 

si, quanto para o que ela acarreta na sociedade. 
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Ainda no primeiro encontro, foi feita uma atividade em grupo para que os 

alunos pudessem debater e tentar chegar a um denominador comum. Vale ressaltar 

que os alunos sentiram certa dificuldade de tentar contrapor as ideias dos colegas, 

tentando apenas complementá-las, de forma a tornar interpretações dissonantes um 

meio termo. Embora essa atitude seja sensata, pode ter sido provocada pela falta de 

meios para tentar convencer o outro sobre a sua ideia.  

 

Turno Interlocutor 
Fala Transcrita 

77 Igor 
Einstein, quando ele comprovou que a luz era formada por 
pequenos pacotinhos de energia... 

78 Professor 
Como que ele fez isso? 

79 Tereza 
Efeito Fotoelétrico! 

80 Professor 
Boa! Ok. Mas como você explica isso? Uma coisa é uma onda, 
mas também tem um comportamento de partícula. Difícil né. 
Complexo. 

81 Igor 
Depois alguém disse, não lembro quem foi, que a luz é uma onda-
partícula. Como se fosse o espaço-tempo. Eles estão juntos. 

82 Professor 
Então você quer dizer que ela se comporta como onda, mas 
também como partícula? Você pode ver de um jeito para alguns 
fenômenos e de outro, pra outros. Ok. É uma boa resposta. 

83 Vitor 
Um exemplo bom é o vidro. A luz não passa pelo vidro? Passa 
como uma onda, não partícula. 

84 Professor 
Então. Legal. Mas dá pra explicar esse fenômeno tanto como 
onda, quanto como partícula. Isso já foi explicado de uma forma 
corpuscular. Vocês vão ter um texto que vai falar sobre isso. 

 

Os alunos demonstram como lhes foi explicada a interpretação atual tida 

pela ciência a respeito da natureza da luz. O estudante Vitor tenta explicar como a 

luz não pode ser interpretada como partícula e, embora ele não tenha pensando na 
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natureza corpuscular da luz de Newton - pois provavelmente ainda não havia sido 

apresentado a ela -, tentou demonstrar como a luz não pode ter aquele 

comportamento em um determinado fenômeno, o que é valioso para a atividade. 

 

Turno Interlocutor 
Fala Transcrita 

85 Vicente 
Por que a luz pode se comportar como partícula? 

86 Professor 
Então. Foi um entendimento. Foi como alguns cientistas 
interpretaram. 

87 Almir 
Do nada? 

88 Professor 
Ai que tá. Nunca é do nada. Sempre o cara vai pegando ideias de 
outras pessoas, vai juntando e vai construindo aquilo. Então o 
cara fala: acho que a luz são partículas. Eu consigo explicar 
reflexão, refração, então deve ser partícula. Aí de repente um cara 
chega numa lacuna. Ih, isso aqui eu não consigo explicar. Aí vem 
um outro cara e fala: eu explico isso aí porque a luz é uma onda. 

89 Almir 
Mas a onda não possui massa e carrega energia, certo? E a luz 
não possui massa. E carrega energia. Então, 
caracteristicamente... 

 

Duas colocações importantes feitas nesse trecho. Primeiro o estudante se 

vê confrontado com a ideia de que a ciência não se constrói do nada. Essa fala foi 

intrigante, pois o docente já havia falado sobre essa questão no início da aula, mas 

foi mais uma forma de quebrar esse paradigma. Ao fim do trecho, o estudante Almir 

demonstra um motivo pelo qual acredita que a luz seja uma onda. Uma interpretação 

através dos conhecimentos que ele já havia acumulado a partir das aulas sobre 

movimento ondulatório. 

 

Turno Interlocutor 
Fala Transcrita 



 43 

98 Professor Beleza. Mais alguém? 
Então. Vamos pensar um negócio aqui. A gente chegou a falar de 
religião. A religião também coloca o conhecimento, pode não ser 
uma análise tão criteriosa, mas ela também acaba passando por 
esses caminhos. O ser humano tenta fazer uma análise e explicar 
como os fenômenos ocorrem. 
Então o que diferenciaria a religião da ciência? 

99 Almir Quando a religião não consegue explicar um fato, ela explica 
falando que é coisa de uma divindade. Já a ciência não. Se ela 
não sabe ela não apela pra algo misterioso. 

100 Professor Mas a diferença seria só essa? Alguém mais pensa em alguma 
coisa? 

101 Igor Acho que a base da religião é a fé. A ciência tenta comprovar uma 
coisa humanamente. Se apoia mais na lógica. A religião vai para 
as coisas sobrenaturais que acontecem que só depende de 
acreditar mesmo. 

102 Professor Vamos pensar um negócio aqui: Determinado povo acreditava que 
os planetas eram empurrados por anjos. Por isso eles se 
movimentavam. O que diferencia esse raciocínio da ciência? 

103 Vicente Porque isso é inventado. 

104 Professor Mas a ciência também é inventada. 

105 Vicente Mas ela inventa e comprova. Como que alguém comprova que 
tem anjos lá empurrando? 

106 Professor Boa. Então a ciência depende de ser comprovável pra ser 
colocada como ciência. 
Comprovável, ou melhor, falseável. Pra ser ciência, ela tem que 
poder ser tornada falsa. Se a gente fala de anjos empurrando 
planetas, eu não posso falar que não. A gente não pode falar que 
é mentira. Eles são invisíveis. Podem estar lá. Então isso não é 
ciência. Eu não posso falar que aquilo é falso. A ciência não se 
preocupa em provar que as coisas são verdadeiras, o que ela faz 
é tentar falsear as coisas. Por que a evolução de Darwin é 
“verdadeira”? 
Ela é aceita porque ela não foi provada falsa. 

107 Vicente Como alguém pode provar que Deus não existe? 
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108 Professor Por isso não é ciência. Não dá pra provar isso. Por isso é religião. 
Tudo que vocês falaram, aqui, está correto. A ciência busca uma 
base lógica, a gente busca um método pra provar alguma coisa. 
Mas o principal é que a ciência pode ser provada falsa. Qualquer 
conhecimento científico pode ser provado falso. A diferença entre 
ciência e outros conhecimentos é isso. 
Agora vamos pro próximo questionamento. “Por que acreditamos 
na ciência?” 
Por que vocês acreditam na ciência? Ligando a outra pergunta. O 
termo “cientificamente comprovado”. Por que a gente acredita 
nessas coisas? 

 

Este último trecho destacado mostra como o debate entre os alunos e o 

professor ajudou na construção do entendimento da diferença entre religião e 

ciência, onde os dois conhecimentos humanos divergem justamente pela questão da 

falseabilidade. Também pode-se perceber a quebra de alguns paradigmas, como o 

fato de a ciência ser uma invenção humana. 

 

4.2.2 Aula 2: Dualidade da Luz (onda ou partícula). 

 

O segundo encontro teve o início marcado por um problema já apontado por 

Valério e Moreira (2018, p. 223) quando estes falam sobre a falta “cultura do 

comprometimento”, uma vez que os estudantes, quase que em sua totalidade, não 

haviam lido ou assistido o material enviado para casa. Por ser uma turma que nunca 

havia sido exposta a esta metodologia, esta atitude em um primeiro momento não foi 

uma surpresa, embora o material encaminhado fosse de fácil assimilação e 

relativamente pequeno. Vale ressaltar a dificuldade de se tentar um novo modelo em 

uma turma do ensino médio, já viciada em um ensino verticalizado e de pouco 

interação entre os pares ou com o próprio professor - apenas como ouvintes. 

A medida encontrada, pelo docente, para esse problema foi deixar que os 

alunos tivessem um momento, no início da aula, para lerem e assistirem o material. 

Os alunos se espalharam por alguns pontos do pátio, para que tivessem a interação 

o mais próximo possível do que seria feito em casa. 

A atividade do júri simulado se mostrou eficiente na intenção de estimular 

que os discentes fossem capazes de defender ideias e contrapor os pares. O 

professor definiu os grupos de trabalho, colocando os alunos que achavam que a luz 
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era uma onda, para defender a visão corpuscular newtoniana; e aqueles que 

acreditavam que a luz era uma partícula, para defender a visão ondulatória 

huygensiana. Vale ressaltar que apenas um estudante defendia a visão corpuscular 

e que este faltou no dia da atividade, então os estudantes que defenderam a visão 

ondulatória foram os que viam a luz como onda-partícula.  

 

Turno Interlocutor 
Fala Transcrita 

9 Laura Se a luz é uma onda, por que existe a sombra? 

10 Tereza Eu lembro que eu já vi alguma coisa desse tipo, mas não 
lembro o que era. 

12 Professor 
Preceptor 

[...] A pergunta que ela tá fazendo é: se você tem uma sombra, 
cadê a difração? Se a luz é uma onda, por que ela não difrata 
no meu dedo? Por que ela faz uma sombra atrás do meu dedo? 
Se meu dedo estivesse na água, a onda iria difratar e 
apareceria atrás do meu dedo, como se ele não estivesse ali. 

13 Igor A gente não tem resposta pra isso…[...] 

 

A falta da leitura atenta do material antecipadamente foi percebida, visto que 

alguns alunos sentiram grande dificuldade em defender e contrapor as ideias dos 

demais. O trecho destacado mostra, nos turnos 10 e 12, como os estudantes não 

são capazes de defender seus argumentos, mesmo que o texto encaminhado 

tivesse uma explicação clara para a pergunta. 

Os estudantes perceberam a importância de interagirem com o material 

encaminhado para casa previamente, quando alguns, ao final do segundo encontro, 

demonstraram descontentamento por não conseguirem refutar ou formular melhor 

suas ideias. Estes apontaram a falta da leitura com antecedência como o principal 

motivo para sua má atuação na atividade. No encontro seguinte, a maioria dos 

estudantes haviam lido e até assistido o material complementar enviado. 

 

Turno Interlocutor 
Fala Transcrita 



 46 

31 Professor 
Preceptor 

Agora eu entendi o que você está pensando, mas eu acho que 
carece de uma complementação, de uma correção. Quando ele 
fala meio material, eu achei interessante você ter pensado isso, 
mas meio material não é associado à alguma intervenção. Meio 
é espaço. Como a palavra meio ambiente, o ambiente que a 
gente vive, que estamos imersos. Então quando você usa a 
palavra meio pra falar da luz, você está falando da estrutura 
onde ela se propaga, não de onde ela vem. A água é o meio 
onde a onda se propaga, não é a água que cria a onda, mas o 
meio mostra a forma da onda. Então quando você fala em meio 
material, você está falando da substância, de um material, onde 
você consegue observar a perturbação. Não necessariamente 
a origem. [...] 

32 Professor Aqui no caso, o meio material que a luz se propagou, qual é? 

33 Igor O celular. 

34 Professor Não. O celular foi o que emitiu a luz. Não é o meio. Qual seria o 
meio? 

35 Igor O ar. 

 

Outra crítica feita por Valério e Moreira (2018, p. 225) seria a depreciação da 

importância de professores bem formados, que se mostrou inválida. Há uma 

dificuldade latente nos discentes de compreender o que lhes é apresentado 

oralmente. Essa dificuldade fica clara na passagem do turno 31 ao 35, onde o 

estudante, após ouvir o que o professor preceptor havia acabado de explicar, é 

questionado sobre o que havia compreendido, porém ficou claro que a exposição, 

embora clara, chegou com dificuldades à compreensão do interlocutor. O contato 

prévio com o material de estudo pode facilitar o entendimento, pelo maior tempo 

para digerir o conhecimento, além de possibilitar que o estudante chegue em sala 

com perguntas melhor formuladas, sendo a função do professor, ainda, conseguir 

construir melhor os conceitos vistos.  

Como o momento inicial do encontro se destinou a uma atividade que era 

pra ser realizada em casa, isso impossibilitou que o docente utilizasse o final do 

encontro para reiterar algumas ideias e saber o que ficou de significativo com o 

encontro. 
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4.2.3 Aula 3: Evolução dos conceitos da luz. 

 

Esse encontro foi marcado por atividades onde os alunos interagiram mais 

com seus grupos, debatendo e respondendo às perguntas conceituais. Chamou a 

atenção como os estudantes têm a mentalidade de tentar dar uma resposta direta, 

sem avaliar muito o contexto que envolve o problema. Essa atitude pode ser ligada à 

grande matematização e abstração do ensino de física, dando ao estudante uma 

visão de que a ciência propicia uma resposta única, longe de ambiguidades (GIL-

PEREZ et al., 2001, p. 130). 

 

Turno Interlocutor 
Fala Transcrita 

17 Professor [...] O Newton conseguia explicar alguns fenômenos luminosos 
com a luz sendo uma partícula. Mas não todos. Ai o Huygens 
conseguiu explicar mais coisas, inclusive a difração da luz. O 
Newton tinha até uma interpretação curiosa sobre a refração, o 
texto não trata tanto disso, mas o vídeo da outra aula fala. Ele 
falava que quando a luz mudava de meio, mudaria a 
velocidade. 

18 Almir Ele fala que fica mais rápido. 

19 Professor O Newton achava isso mesmo. 

20 Almir Já o outro carinha fala que fica mais devagar. 

21 Professor Exatamente. E o que vocês acham? 

22 Almir Eu não acho nada. 

23 Tereza Fica mais devagar. 

24 Professor Se você vai de um meio com resistência menor pra um meio 
com resistência maior, o que vocês acham que vai acontecer? 

25 Rodrigo Diminuir né? 
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26 Professor Diminuir! O Newton pensava que por a densidade da água ser 
maior, ela era mais pesada, logo tinha uma força atrativa maior. 
Vamos lembrar que o Newton era muito ligado a sua visão 
gravitacional. O cara bolou aquela equação da força 
gravitacional. Então ela atrairia mais a partícula, que mudava 
de direção e aumentava a velocidade. 
Isso foi experimentado depois e visto que não fazia sentido. A 
velocidade ficava menor na água. E vocês viram também... 

27 Almir O Newton parece que é burro pra caramba. Agora né... 

28 Professor Mas não é. A gente tem que pensar em como as coisas eram 
entendidas na época. Agora até parece. Mas com a evolução 
da ciência a gente vai vendo que não é assim. Na época fazia 
sentido, mas hoje a gente acha um pouco ingênuo. Isso 
também é legal na ciência. 

29 Igor A gente até tinha falado da forma que os gregos viam as 
coisas. Que parece erradão. 

 

Nesse trecho é interessante perceber como a concepção dos alunos em 

relação à ciência vai mudando. Inclusive, os alunos percebem que aqueles cientistas 

considerados gênios absolutos hoje, também cometiam erros conceituais. Mas o que 

deve ser levado em conta é que esses cientistas tentavam explicar o fenômeno, 

explicação essa que poderia ser contraposta, mas apenas porque ela existia. 

Portanto, os discentes foram capazes de perceber como essa mudança acontece, 

ainda que não conseguissem desenvolver tão bem quais fenômenos poderiam ou 

não ser explicados considerando a visão de cada cientista. 

Alguns alunos conseguiram fazer relações com as aulas anteriores, que 

pode ser visto nos turnos 18, 20 e 29. Isso pode indicar que aquelas visões foram 

compreendidas, ainda que nada possa-se afirmar sobre o que ficou de significativo 

realmente. 

 

4.3 ANALISANDO AS RESPOSTAS ÀS QUESTÕES CONCEITUAIS: 

 

Este item terá a finalidade de avaliar como se deu a realização da atividade 

em grupo, mostrando como a interação com o material de forma prévia pode tornar 

os estudantes mais ativos em sala de aula. Quatro grupos foram formados, sendo 
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suas respostas colocadas no papel depois de um breve debate sobre as opiniões de 

cada um.  

Na primeira pergunta, foi indagado se a luz seria uma onda eletromagnética 

ou partícula: 

  

1. A luz é onda eletromagnética ou partícula? 

 

Todos responderam que seria os dois. Pode-se perceber como muitos 

mudaram sua posição a esse respeito, embora a questão seguinte não tenha 

deixado claro se essa mudança conceitual foi bem alicerçada. 

 

2. Como vocês chegaram a essa conclusão? 

 

Grupo Resposta transcrita 

Grupo 
1 

Observamos  que a luz pode se comportar como partícula, o que acontece no 
efeito fotoelétrico. Ao mesmo tempo, vimos que a luz pode ser difratada em 
fendas, expressando um comportamento ondulatório.  

 

Como apenas um grupo foi capaz de apresentar uma resposta de forma 

concreta, fica difícil constatar se o resultado na primeira questão se faz satisfatório. 

Para a terceira questão, os alunos são indagados sobre o porquê de 

enxergamos as cores. 

  

3. Por que enxergamos as cores? O que vocês achavam que eram as cores e 

por que as percebíamos? 

 

Grupo Resposta transcrita 

Grupo 
1 

Porque quando os elétrons vibram com frequências altas, eles geram cores, 
que mudam de acordo com a variação das frequências. Nós achamos que a 
matéria simplesmente possuía cores absolutas. 

Grupo 
2 

Porque as cores são frequências e os nossos olhos são capazes de 
diferenciar essas frequências. Nunca paramos para pensar nisso antes. 
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Grupo 
4 

Porque cada cor tem sua frequência. Pensávamos que o sol atingia os 
objetos, fazendo com que refletisse uma determinada cor. 

 

A resposta a essa pergunta estava claramente explicada no texto enviado 

para casa e, embora durante a atividade muitos alunos tivessem conseguido 

demonstrar como compreenderam esse fenômeno, as respostas ao teste se 

mostraram muito aquém do esperado. Pode-se perceber como a compreensão dos 

estudantes sobre o tema ainda demanda certa lapidação. Destacam-se os grupos 1 

e 2 por suas respostas próximas do aceito atualmente e o grupo 4 por não ter 

conseguido perceber que a primeira afirmação não inviabiliza a segunda. 

A próxima questão demanda dos estudantes que estes sejam capazes de 

alcançar onde está o entendimento atual da natureza da luz e estejam cientes da 

dificuldade que é compreender a natureza. 

 

4. Por que é tão difícil  darmos uma definição concreta à natureza da luz? 

 

Grupo Resposta transcrita 

Grupo 
3 

Pois a luz não foi inventada por nenhum ser humano, por isso é tão difícil 
compreender algo que não sabemos o processo de criação. 

 

Pode-se perceber como a resposta dada pelo grupo 3 capta como a 

interpretação da natureza depende de como o homem a vê, portanto depende de 

seu tempo o que ele conhece até aquele momento. 

A questão seguinte teve o intuito de refazer a questão do teste diagnóstico, 

porém deixando que os estudantes debatessem novamente essa concretude da 

ciência. 

 

5. Como vocês compreendem a ciência? Seria ela uma forma concreta de 

entendermos o mundo? 

 

Grupo Resposta transcrita 

Grupo Como uma ferramenta que age em prol de compreender os acontecimentos 



 51 

1 presentes na natureza. Não é exatamente uma forma concreta de entender o 
mundo, pois ela está sempre sendo modificada/aperfeiçoada. 

Grupo 
3 

Comprovações de fatos. Concreta não, pois nada é realmente concreto mas 
não deixa de ser uma base de entendermos o mundo. 

Grupo 
4 

Como um estudo para saber se o fato é concreto ou não. Sim. 

 

As respostas dos grupos 1 e 3 mostra uma confusão quanto ao termo 

concreto. A ciência é concreta, é algo factível e palpável. A ciência não é absoluta, 

ela é feita pelo ser humano, logo é mutável. Embora os discentes demonstrem 

confusão, a ideia central parece ter sido alcançada. O grupo 4 faz uma confusão a 

respeito da compreensão do fato, com o próprio fenômeno em si. 

A última questão buscou revisitar um questionamento feito anteriormente, 

buscando extrair do discente sua compreensão final acerca do assunto. 

 

6. A ciência transcende a capacidade humana, isto é, ela é a natureza, de fato? 

Justifique. 

 

Grupo Resposta transcrita 

Grupo 
1 

Acreditamos que a ciência transcende sim nossa capacidade, pois em algum 
momento nosso conhecimento será incapaz de compreender algo. Um bom 
exemplo disso é o fato de não sabermos 100% a origem de nossa 
existência. 

Grupo 
2 

Não. A ciência precisa dos humanos para estudar a natureza, sem os 
humanos não haveria ciência. 

Grupo 
3  

Ela depende. Pois precisamos das fórmulas e teorias e para isso precisamos 
da capacidade humana. 

Grupo 
4 

Não, porque sem os seres humanos não teria os avanços na ciência. 

 

A resposta do grupo 1 foi um pouco surpreendente, visto que o grupo 

demonstrou ter alcançado muito bom o conceito da natureza da luz, entretanto não 

conseguiram compreender o fato de a ciência ser uma construção humana, logo 

inexistente sem o ser humano. O grupo 2 conseguiu alcançar bem essa asserção. 
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Os grupos 3 e 4 compreenderam a dependência da ciência em relação ao homem, 

todavia não ficou claro se conseguiram assimilar o fato de a ciência existir por causa 

do homem. 

De forma geral, os discentes demonstraram uma evolução conceitual, 

entretanto essa mudança foi pequena em alguns assuntos, necessitando de mais 

tempo para deixar claro certas proposições. A metodologia da SAI mostrou como os 

estudantes são capazes de realizarem atividades prévias, desde que sejam iniciadas 

gradualmente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando trata-se do ensino de ciências, muito é focado no ensinar ciências, 

deixando de lado a possibilidade de ensinar sobre a própria ciência. O presente 

trabalho buscou levar esse assunto, a Natureza da Ciência, para dentro da sala de 

aula. A proposta incluiu a metodologia de Sala de Aula Invertida, buscando 

transformar a sala de aula em um ambiente mais ativo, centrado no debate entre os 

discentes e na contribuição do professor para sanar dúvidas ou fazer a transposição 

didática do tema abordado. Como plano de fundo para a prática, foi utilizada a 

natureza da luz, mostrando um pouco da visão do homem sobre o fenômeno em 

alguns momentos da história.  

Através das atividades, ficou claro como o ensino da NdC demanda tempo e 

se faz necessário, posto que, mesmo com uma sequência didática focada nesse 

objetivo, percebe-se que os estudantes têm muita dificuldade em compreender esse 

tema. Outra percepção feita através da análise foi a forma como os alunos 

expressam seus conhecimentos, onde estes ainda fazem confusão sobre alguns 

termos recorrentes, como, por exemplo: confundir concreto com absoluto. Também 

nota-se a falta da linguagem científica no vocabulário dos estudantes, que se 

manifesta em algumas respostas onde estes não conseguem expressar com 

palavras o que compreendem a respeito do tema.  

O estudante brasileiro médio carece da compreensão de que o estudo 

individual é importante para sua formação, assim, um problema encontrado para a 

SAI foi a falta da “cultura do comprometimento” (VALÉRIO E MOREIRA, 2018, p. 

223), que pode ser contornada, através da utilização de metodologias centradas no 

aluno, para dar a este uma autonomia do momento de seu estudo.  

A utilização da natureza da luz se mostrou uma excelente forma de tratar 

sobre o conhecimento científico e como sua evolução ocorre com o tempo. O tema 

instiga os alunos a compreenderem algo que lhes é presente durante toda a vida. A 

resposta dos discentes a respeito da proposição feita foi positiva, destacando a 

atividade do júri simulado, onde estes mais demonstraram sua apreciação, em 

virtude da possibilidade de defender uma hipótese, ainda que contrária a que 

acreditavam, e competir com o outro grupo. 
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Cabe ressaltar que o caminho feito pela sequência didática pretendia 

mostrar como existem interpretações distintas defendidas pelos cientistas, cabendo 

a esses o debate de ideias e tentar provar a hipótese do outro, falsa. Essa questão, 

da falseabilidade da ciência, se mostrou desconhecida pelos discentes e, ao fim dos 

encontros, ainda percebeu-se uma dificuldade dos estudantes em compreenderem o 

significado desse argumento. 

Alguns pontos poderiam ter sido realizados de forma diferente, buscando 

resultados mais efetivos. Por exemplo, ao final de cada encontro, questionar os 

alunos sobre o que foi visto, como aconteceu no primeiro encontro. Outra maneira 

de lidar com a aderência dos estudantes à SAI seria colocá-la, não em todas as 

aulas, mas em momentos específicos, para que os alunos pudessem perceber aos 

poucos como é importante essa prática. Tendo em vista que o material 

compartilhado com os discentes era voltado para a divulgação científica, logo de 

melhor assimilação e menor profundidade conceitual, se os estudantes fossem 

familiarizados com a metodologia, poderiam ser utilizados artigos científicos, que 

proporcionariam um debate mais profundo em sala de aula. 

O trabalho cumpre um bom papel no que diz respeito ao ensino da NdC 

focada ao ensino básico, mostrando como esse assunto pode ser levado para o 

ensino médio, tentando evidenciar a ciência como algo que estes possam discutir, 

sem se apegar à abstração e à matematização tão presentes no ensino de ciências 

naturais. 
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7 APÊNDICE 

 

7.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

A sequência didática buscou levar aos alunos uma melhor compreensão 

sobre como a ciência é uma construção humana, dependente da interpretação do 

ser humano a respeito do que ele vê e percebe na natureza, enfronhada pelo 

contexto social de seus atores. O projeto pretendeu afastar a visão de ciência 

idealizada, além de estimular nos discentes o pensamento crítico, para que 

consigam compreender como se dá o processo de construção científica e sua 

atuação na sociedade. 

Objetivo: 

● Fazer com que o aluno compreenda o que é ciência, como ocorre a 

construção dos conceitos científicos; mostrar como a ciência evolui, utilizando 

o modelo de luz corpuscular e ondulatório para que os estudantes percebam 

como a visão do homem provoca mudanças na forma como este enxerga a 

natureza. 

● Estimular os alunos a lerem por si mesmos, utilizando a metodologia de sala 

de aula invertida para tal. 

● Incentivar o debate crítico durante as aulas, fazendo com que o discente 

consiga defender seus argumentos, respeitar e tentar contrapor os 

argumentos de seus colegas. 

Metodologia: 

● Utilização da sala de aula invertida, por meio de material para leitura e vídeos 

em casa. O material será disponibilizado via e-mail. 

● O momento na sala de aula será voltado para o debate, reunidos em 

pequenos grupos, para que possam expor, ouvir e tentar contrapor as 

opiniões uns dos outros. 

 

AULA 1: A natureza do conhecimento científico. 

 

Tempo: 

● 100 minutos (2 horas-aula) 
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Objetivos: 

● Introduzir o motivo pelo qual faremos o projeto. 

● Realizar um teste diagnóstico sobre o tema. 

● Compreender como os alunos percebem esses temas. 

● Discutir, “O que é Ciência?”, utilizando os conhecimentos prévios dos alunos. 

Conteúdos: 

● Mostrar a importância de se conhecer a Natureza da ciência da constituição 

do método científico.  

Material e recursos: 

● Teste diagnóstico. 

 

Momentos Tempo 

O professor inicia a sequência didática falando sobre o porquê de 
estudar a natureza da ciência. 

5 min 

Entrega o teste diagnóstico para que os alunos façam de forma 
individual. 

5 min 

Alunos realizam o teste. 30 min 

Na sequência, os alunos são reunidos em pequenos grupos para que 
possam comparar suas respostas. Esse trabalho coletivo pode ajudar 
os estudantes a formularem uma boa ideia do conceito de ciência e do 
que seria a luz. 

30 min 

Um representante, por grupo, deve apresentar o entendimento de cada 
grupo. 

20 min 

No fim da aula, o professor propõe a atividade da próxima aula, um júri 
simulado, onde um grupo defenderá a visão newtoniana; outro, a visão 
hyugensiana; e um terceiro será o júri. A turma deverá acessar o e-mail 
para adquirir os materiais. 

10 min 

 

Avaliação: 

● A avaliação consistirá na impressão do professor sobre a participação dos 

alunos. O teste diagnóstico pode ser levado em conta para a participação do 

estudante. 

 

Material e Recursos referentes à aula 2 (para casa): 
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● Texto (Atividade I do Apêndice 7.2) enviado para leitura em casa - diálogo 

entre newtonianos e huygensianos, sobre a visão clássica para a natureza da 

luz. 

● Vídeo (Atividade II do Apêndice 7.2) - vídeo que mostra cada visão e uma 

breve descrição sobre cada. 

 

AULA 2: Dualidade da Luz (onda ou partícula). 

 

Tempo: 

● 100 minutos (2 horas-aula) 

Objetivos: 

● Analisar como os alunos defendem determinadas ideias, ainda que essas não 

sejam o que eles acreditam, de fato. 

● Fazer com que os discentes sejam capazes de compreender a mudança 

entre hipóteses como uma evolução no conceito científico. 

● Por fim, buscar com que os alunos apresentem o que ficou de significativo 

com a atividade.  

Conteúdos: 

● Análise da diferença entre os modelos ondulatório (Huygens) e corpuscular 

(Newton) da luz. 

Material e Recursos: 

● Quadro e piloto. 

  

Momentos Tempo 

Diante do texto enviado previamente para a realização da atividade em 
casa (texto sobre as defesas das teorias ondulatórias e corpusculares) 
e do vídeo sobre o mesmo tema, o professor propõe uma atividade de 
júri simulado (Atividade III do Apêndice 7.2). 

60 min 

Sistematização: o professor busca questionar aos alunos o que eles 
aprenderam com a atividade. 

20 min 

O docente mostra como a forma de cada ator perceber a natureza, dá 
uma visão diferente para o mesmo fenômeno (A visão corpuscular de 
Newton e a visão ondulatória de Huygens). Mostra, também, como esse 
processo é visto pela academia.  

20 min 
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Avaliação: 

● A avaliação será realizada através da participação na atividade, que deverá 

ser demonstrada a partir da leitura e visualização do vídeo realizados em 

espaço e tempo que antecedem a aula. 

● Também será avaliada a participação no restante da aula. 

 

Material e Recursos referentes à aula 3 (para casa): 

● Texto (Atividade IV do Apêndice 7.2) enviado para leitura em casa - Texto 

trata da natureza da luz indo até uma concepção mais moderna, além de 

mostrar a sua relação com os fenômenos das cores. 

● Vídeo (Atividade VII do Apêndice 7.2) - Material de caráter complementar, 

para mostrar aos alunos o modelo dual onda-partícula de uma forma mais 

geral. 

 

AULA 3: Evolução dos conceitos da luz. 

 

Tempo: 

● 100 minutos (2 horas-aula) 

Objetivos: 

● Mostrar aos alunos em que momento a ciência se encontra no entendimento 

da luz. 

● Construir, junto aos estudantes, uma perspectiva crítica sobre como a ciência 

evoluiu seu conceito de luz e mostrar que isso ocorre em toda a ciência.  

● Construir a linguagem científica. 

Conteúdos: 

● Construção do conceito aceito atualmente sobre a natureza da luz.  

 

Momentos Tempo 

Os alunos se dividirão em pequenos grupos (3 a 5 estudantes), onde 
debaterão sobre questões (Atividade V). (Essas questões podem ser 
respondidas por escrito por cada grupo, pois darão ao docente uma 
perspectiva do que os alunos entenderam sobre o tema) 

50 min 

Posteriormente, o docente relembrará os caminhos vistos pelos 
cientistas ao longo do tempo, até a percepção atual. Durante esse 

20 min 
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momento, é esperado e estimulado que os alunos contribuam com os 
conhecimentos que adquiriram com as leituras e as aulas anteriores.  

Nos momentos finais da aula, será proposto que os alunos elaborem 
suas concepções atuais, individualmente e por escrito, fazendo um 
paralelo com o que acreditavam (Atividade VI). Será pedido que eles se 
autoavaliem e a seus companheiros de grupo na atividade anterior. 

30 min 

 

Avaliação: 

● Participação dos alunos nos debates. 

● Entrega das atividades por escrito. 

● Autoavaliação. 

 

7.2 ATIVIDADES 

 

Teste Diagnóstico: 

O teste diagnóstico foi utilizado com o intuito de compreender como os 

discentes veem a ciência, até onde eles são capazes de questionar a validade de 

uma teoria científica, além de entender suas concepções prévias a respeito da 

natureza da luz. Essa perspectiva ajudou o docente a saber quais seriam suas 

possíveis abordagens com a turma - embasado, também, pela discussão após o 

teste. 

 

● Perguntas para o teste diagnóstico: 

1. O que você entende por ciência?  

2. Como a ciência é construída? 

3. Qual a diferença entre ciência e outras formas de conhecimento, como 

a religião, por exemplo? 

4. Por que acreditamos na ciência?  

5. A ciência é absoluta? O que ela diz sobre um determinado tema é 

aquilo e pronto? 

6. O termo ‘cientificamente comprovado’, torna algo absolutamente 

verdadeiro?  

7. O que é a luz? Explique de forma sucinta.  

Onda (   ) 



 62 

Partícula (   ) 

8. Coloque, aqui, uma dúvida particular sobre a natureza da luz. 

 

Atividade I: 

TEORIA CORPUSCULAR X TEORIA ONDULATÓRIA 

 

De acordo com Huygens, a luz é uma onda, uma transferência de energia e não de 

substância. Vimos que a teoria corpuscular explica muitos dos fatos observados. 

Será a teoria ondulatória também capaz de fazê-Io? Temos de fazer novamente as 

perguntas que já foram respondidas pela teoria corpuscular, para ver se a teoria 

ondulatória pode sair-se igualmente bem. Fá-lo-emos aqui sob a forma de [...] um 

diálogo entre N e H, sendo N um crente da teoria corpuscular de Newton e H um 

crente da teoria de Huygens. Nenhum dos dois tem permissão para usar 

argumentos criados depois de o trabalho dos dois grandes mestres ter sido 

concluído. 

N: Na teoria corpuscular, a velocidade da luz tem um significado bem definido. É a 

velocidade com a qual os corpúsculos caminham no espaço vazio. Que significará 

ela na teoria ondulatória? 

H: Significa a velocidade da onda de luz, está claro. Toda onda que se conhece se 

espalha com alguma velocidade definida, o mesmo devendo fazer a onda de luz. 

N: Isso não é tão simples quanto parece. As ondas sonoras se espalham no ar, as 

ondas do oceano na água. Toda onda tem de ter um meio material no qual caminhe. 

Mas a luz atravessa o vácuo, o mesmo não se dando com o som. Supor-se uma 

onda no espaço vazio não é, na realidade, supor-se onda alguma. 

H: Sim, trata-se de uma dificuldade, embora não seja nova para mim. O meu mestre 

pensou nisso cuidadosamente e decidiu que a única saída é admitir-se a existência 

de uma substância hipotética, o éter, um meio transparente que permeia todo o 

universo. O universo está, por assim dizer, imerso no éter. Uma vez tenhamos a 

coragem de introduzir esse conceito, tudo o mais se torna claro e convincente. 

N: Mas faço objeção a tal suposição. Em primeiro lugar, ela introduz uma nova 

substância hipotética, e já temos substâncias em demasia em Física. Há ainda outra 

razão contra ela. Por certo você não duvida de que temos de explicar tudo em 

termos de mecânica. Que dizer do éter, nesse sentido? Estará você capacitado para 
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responder à questão sobre como o éter é formado por suas partículas elementares e 

como ele se revela em outros fenômenos? 

H: Sua primeira objeção é certamente justificada. Mas, introduzindo o éter destituído 

de peso e algo artificial, livramo-nos imediatamente dos corpúsculos de luz, muito 

mais artificiais. Temos apenas uma substância "misteriosa", em vez de um número 

infinito delas, correspondente ao grande número de cores do espectro. Não acha 

que isso seja de fato um progresso? Pelo menos todas as dificuldades são 

concentradas em um só ponto. Não mais necessitamos da suposição fictícia de que 

as partículas pertencentes a cores diferentes caminhem com a mesma velocidade 

no espaço vazio. O seu segundo argumento também é verdadeiro. Não podemos 

dar uma explicação mecânica do éter. Mas não há dúvida alguma quanto a que o 

estudo futuro dos fenômenos óticos e talvez de outros revelará a sua estrutura. No 

momento, devemos aguardar outras experiências e conclusões, mas finalmente 

estaremos, confio, capacitados para esclarecer o problema da estrutura mecânica 

do éter. 

N: Deixemos a questão de lado por enquanto, pois não pode ser solucionada. Eu 

gostaria de ver como a sua teoria explica, mesmo que desatendamos às 

dificuldades, os fenômenos que são tão claros e compreensíveis à luz da teoria 

corpuscular. Tome-se, por exemplo, o fato de os raios de luz caminharem em linha 

reta in vácuo ou no ar. Um pedaço de papel colocado diante de uma vela produz 

uma sombra distinta e precisamente esboçada na parede. As sombras nítidas não 

seriam possíveis se a teoria ondulatória da luz fosse correta, pois as ondas se 

curvariam ao redor das bordas do papel e, assim, borrariam a sombra. Uma 

pequena embarcação não é um obstáculo para as ondas do mar, como você sabe; 

elas simplesmente se curvam ao redor da mesma, não projetando uma sombra. 

H: Esse argumento não é convincente. Considere ondas curtas em um rio chocando-

se com o lado de uma embarcação grande. As ondas que se originam em um dos 

lados da embarcação não serão vistas do outro lado. Se as ondas forem 

suficientemente pequenas e a embarcação suficientemente grande aparece uma 

sombra muito distinta. É bem provável que a luz parece caminhar em linha reta 

somente pelo fato de o seu comprimento de onda ser muito pequeno em 

comparação com o tamanho dos obstáculos comuns e das aberturas usadas nas 

experiências. Possivelmente não ocorreria sombra alguma se pudéssemos criar uma 
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obstrução suficientemente pequena. Encontraríamos grandes dificuldades 

experimentais na construção de aparato que mostraria e a luz é capaz de se curvar. 

Não obstante, se tal experiência pudesse ser realizada, seria crucial na decisão 

entre a teoria ondulatória e a teoria corpuscular da luz. 

N: A teoria ondulatória poderá conduzir a novos fatos no futuro, mas não sei de 

quaisquer dados experimentais que a confirmem convincentemente. Não vejo razão 

alguma para não acreditar na teoria enquanto não fôr definitivamente provado pela 

experiência que a luz pode ser curvada, pois aquela teoria me parece mais simples 

e, portanto, melhor do que a teoria ondulatória. 

 

(Trecho extraído de: A Evolução da Física, Albert Einstein e Leopold Infeld, p. 91-94. 

Zahar Ed.,1962 apud BARRELO JR, Nelson. 2010) 

 

Atividade II: 

Vídeo: O que é a luz: Onda ou Particula? Canal Universo Narrado. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=oSUHXeiaQ98. Acesso em: 12/10/2019. 

 

Atividade III: 

Júri Simulado: 

A atividade de júri simulado, como o nome já diz, visa simular um júri, onde um 
grupo defenderá cada teoria clássica para a natureza da luz e um terceiro será o júri, 
que deverá dar o veredicto de quem fez a melhor defesa, justificando. Cabe ao 
professor apresentar as regras do jogo, sendo responsável pela garantia de seu 
cumprimento. Os grupos serão escolhidos de forma que os alunos defendam ideias 
que não acreditam, isto é, os estudantes que acreditam que a luz é uma onda, 
defenderam que ela é uma partícula, assim como o inverso. (Isso poderá ser feito 
através da resposta da questão 7 do teste diagnóstico). Essa inversão visa promover 
no estudante uma capacidade de criar argumentos para defender o que não 
acreditam, tornando-os aptos a compreender o tema de forma mais profunda. 
A atividade será realizada da seguinte forma: 
 
 

Etapas Tempo 

Os grupos serão selecionados pelo professor. 5 min 

Cada grupo debaterá, coletivamente, o caminho de sua defesa. 15 min 

Cada grupo terá 5 minutos para defender sua ideia. 10 min 

https://www.youtube.com/watch?v=oSUHXeiaQ98
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Será aberto um debate entre as partes. 
Cada grupo terá 1 minuto para fazer uma pergunta e 2 minutos para 
responder. Serão feitas até 3 rodadas de perguntas.  

20 min 

O júri dará o veredicto. 10 min 

 

 

Atividade IV: 

FIGUEIREDO, Aníbal; PIETROCOLA, Maurício. Luz e cores (Física um outro lado). 

São Paulo: Editora FTD, 1997. 
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Atividade V: 

Questões conceituais: 

Responda às seguintes questões conceituais. Debata entre os demais antes de ter 

uma resposta por escrito. Só precisará ser entregue uma folha de resposta por 

grupo. 

1. A luz é onda eletromagnética ou partícula? 

2. Como vocês chegaram a essa conclusão? 

3. Por que enxergamos as cores? O que vocês achavam que eram as cores e 

por que as percebíamos? 

4. Por que é tão difícil darmos uma definição concreta a natureza da luz? 

5. Como vocês compreendem a ciência? Seria ela uma forma concreta de 

entendermos o mundo? 

6. A ciência transcende a capacidade humana, isto é, ela é a natureza, de fato? 

Justifique. 

 

Atividade VI: 

Exponha em palavras, em forma de redação, qual a sua concepção atual sobre a 

natureza da luz. Faça um contraponto com o que você acreditava antes das 

atividades. Você mudou de opinião? Permaneceu com a mesma? Justifique sua 

mudança. 

Faça o mesmo sobre a ciência. 

Faça uma autoavaliação sobre sua atuação ao longo da sequência didática. Avalie 

também os colegas que trabalharam com você na atividade de grupo feita 

anteriormente.  

 

Atividade VII (Complementar): 

Vídeo: Por que precisamos da dualidade onda-partícula. Disponível em: 

https://youtu.be/CgY_zBuK2Cw. Acesso em: 30/10/2019 

 

 

 

 

https://youtu.be/CgY_zBuK2Cw
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8 ANEXO 

 

8.1 Transcrição das aulas 

 

Aula 1: A natureza do conhecimento científico. 

Turno Interlocutor Fala Transcrita Comentários 

1 Professor A gente aprende ciência… Vocês 
ouviram falar de ciência desde muito 

cedo. Desde que vocês se entendem por 
gente, já é ouvindo falar em ciência. Só 

que quando a gente aprende sobre 
ciência na escola, a gente estuda física, 
química… Nós estudamos só o que tem 
naquela caixinha e não entende bem o 
que é ciência. Eu pergunto pra vocês: o 

que é ciência? 

 

2 Almir Ciência é estudo. Todos os 
alunos olham 
sem saber o 
que dizer. 

3 Professor A ciência é um tipo de conhecimento, 
beleza? É um tipo de conhecimento. Mas 

o que diferencia a ciência de um outro 
tipo de conhecimento, como a religião? 

Tem uma diferença. Qual é essa 
diferença? 

 

4 Marcos (Inaudível)  

5 Professor Bom, bom. Por aí. Então olha só...  

6 Tereza Mito. Sei lá… A religião...  

7 Professor Tá. Mas tem uma diferença, a gente 
consegue ver essa diferença. Quando 

estamos falando de religião é uma coisa, 
a ciência... 

 

8 Tereza A ciência são fatos, a religião é um mito.  

9 Almir Tem comprovação!  

10 Igor A ciência tem que provar.  

11 Professor É. A gente vê a ciência como isso. Uma  
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coisa que é comprovada. Só que a 
ciência é mais que isso. A ciência 

depende da interpretação do homem 
sobre determinado fenômeno. Entende 

isso? Por exemplo: se eu pego uma 
pedra e solto; por que que ela cai? 

12 Alunos Gravidade! Respondem 
em unissom. 

13 Professor Gravidade. Mas isso não foi sempre 
assim. Isso é como a gente vê hoje. Se 

alguma coisa cair a gente pensa em 
que? Gravidade! Newton! Só que antes 
de Newton, as coisas eram explicadas, 
só que de uma outra forma. Aristóteles, 

já ouviram falar de Aristóteles? 

 

14 Alunos Já!  

15 Professor Ele achava que alguns corpos tendiam a 
ficar em um lugar e outros em outro. 

Exemplo: a terra tende a ficar em baixo e 
o ar em cima, logo, se a pedra é feita de 

terra e eu solto ela, ela cai porque o 
lugar dela é aquele. Parece bobo pra 
gente, mas naquela época era aceito. 
Tão aceito como é hoje a gravidade, 

entenderam? 
Se a gente for pensar, a gravidade de 

Newton... hoje, é o que vocês aprendem 
na escola, mas hoje a ciência já não tem 

como o mais aceito. Funciona, de fato 
funciona, mas não é o que a ciência 
entende como o que acontece. Já 
ouviram falar de espaço-tempo? 

Os alunos 
riem da 

interpretação. 

16 Alguns 
alunos 

Sim. Já!  

17 Professor Então. Hoje a pedra cai, já é mais por 
isso. A gente entende dessa forma. mas 
funciona muito bem a gente falar que a 
gravidade puxa, um corpo grande puxa, 
a pedra pra baixo. Funciona muito bem. 
A gente coloca satélite no espaço com 

essa matemática, pensando dessa 
forma. Só que olha só: a gente seguia 

Aristóteles, que falava que um material, 
que seria a terra, tem que ficar embaixo; 
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passou-se muito tempo, as pessoas 
discutiam isso mas a visão de Aristóteles 

era bem aceita; aí foram vindo outras 
pessoas. Galileu, antes de Newton… 
Newton tem uma frase que ele fala 

assim: “Se cheguei até aqui…”  

18 Tereza Tá ali ó! Aponta para 
um cartaz no 
fim da sala 
onde tem 

frases 
famosas. A de 
Newton estava 

lá. 

19 Professor 
junto com 

alunos 

“Foi porque me apoiei sobre os ombros 
de gigantes!” 

 

20 Professor Exatamente. Aí que está! A ciência não é 
feita por um cara; o cara não faz assim 

“pum, é isso!”; não é assim que funciona. 
Os caras, assim como vocês, vão 

estudando o que foi sendo aceito e eles 
vão modificando. Assim vai sendo feita a 

ciência. Vai sendo modificada. Meu 
trabalho é sobre isso. A Natureza da 

Ciência. É entender a ciência como algo 
mutável. Ela sempre vai se moldando e 

sempre vai depender de quem? Dos 
homens. Porque a ciência nada mais é… 

E é aí que eu vou deixar pra vocês 
fazerem esse teste conceitual... 

 

21 Tereza Meu deus do céu! A aluna leva 
as mãos a 

testa. 

22 Professor Calma. Nem sempre um teste consiste 
em uma avaliação. Isso aqui é para ser 

feito com seriedade, mas a preocupação 
não é se vai errar ou acertar. Isso é para 
saber o que vocês entendem sobre cada 

um dos pontos que eu trouxe aqui. 
Vocês podem escrever na mesma folha 

ou aqui atrás. 

O professor 
mostra a folha 

com o teste 
diagnóstico. 

23 Professor Gente, lembrando que o que a gente 
quer aqui é saber o que vocês entendem 

O professor 
entrega o 
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por cada um dos tópicos. Não se 
importem se está certo ou errado. 

Tentem expressar com palavras o que 
vocês entendem. O que eu quero aqui é 
entender como vocês interpretam essas 

coisas. 

teste 
diagnóstico 
aos alunos. 

24 Almir As vezes eu penso: pô e se Einstein não 
estava totalmente certo? 

 

25 Professor Pode acontecer, cara. Já aconteceu 
antes. 

Vou dar pra vocês meia hora para vocês 
pensarem e fazerem isso. Depois 

teremos mais um processo pra fazer. 

Os alunos 
iniciam o 

teste. 

26 Almir Essas três primeiras parece que você 
quer a mesma resposta. 

 

27 Professor Cara. Tenta interpretar cada uma. Não é 
a mesma coisa não. Elas podem ser 

complementares. 

 

28 Professor Seguinte. Vamos agora pro segundo 
momento. Que é o seguinte: vocês vão 
se separar em grupos pequenos, para 

debater sobre o que vocês fizeram 
individualmente. 

 

29 Tereza Aqui já é pouco. Vai ficar o que, duas 
pessoas conversando? 

Professor ri. 

30 Professor O ideal seria alguém do grupo escrever o 
que vocês acordarem. Vou dar pra vocês 
mais um tempo para que vocês debatam 
com seus pares, seus colegas, beleza? 

Grupos pequenos. Você vai falar: eu 
acho que é isso; o outro vai falar: não, eu 

acho que é isso. Vocês vão debater e 
tentar chegar a um denominador comum. 

 

31 Isabel Vai ter briga.  

32 Professor Pode ter discussão. Não vai ter briga. 
Cada um dá sua ideia e vocês vão 

conversar pra chegar a um acordo. Nós 
vamos fazer 4 grupos. 3 com 3 e um com 

4. Eu vou querer que vocês façam o 
seguinte: quero que vocês debatam 

entre si, e pelo menos um do grupo tente 
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escrever. Porque depois, num segundo 
momento, um dos participantes vai expor 
pra gente a ideia do grupo. Outra coisa: 
não apaguem o que vocês fizeram [no 
teste]. É o que vocês acham. Não tem 
essa de estar certo ou errado. Eu não 

quero avaliar se o que um ou outro 
escreveu nesse teste [está certo]. Quero 

apenas saber o que vocês achavam 
sobre cada coisa. Eu vou dar mais meia 
hora para vocês debaterem isso aí. Eu 

vou passar nas mesas de vocês… 
Vamos lá gente, vocês tem mais 30 

minutos. Debatam! É Isso que eu quero. 
É esse tipo de debate que eu quero. Um 

questiona o outro e vocês vão 
construindo a ideia de vocês. 

33 Professor E aí? Como que está ai? Professor se 
aproxima de 

um dos grupos 
(Grupo 1) 

34 Vicente Faz a pergunta pra ele. O aluno pede 
que o outro 

pergunte algo 
ao professor. 

35 Professor Não fiquem tão presos à pergunta final. 
Falem sobre tudo. 

 

36 Almir Tá. Mas a gente tá com essa pergunta 
aqui. 

 

37 Professor Ok. Então façam a pergunta.  

38 Almir Qual a velocidade da luz?  

39 Professor Aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros 
por segundo. 

 

40 Almir É a mesma coisa que viajar trezentos mil 
quilômetros em um segundo. 

 

41 Professor Isso. Exatamente isso.  

42 Almir Se eu acender um laser, ele vai chegar 
(inaudível) 

 

43 Professor A questão é a seguinte: se for no vácuo, 
sim. Depende do meio. Essa velocidade 
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que a gente está falando é no vácuo. Se 
for na água a velocidade não vai ser 

mais essa. 

44 Almir Aqui. Diz apontando 
para a sala 

45 Professor Aqui é ar. A velocidade da luz aqui é 
quase essa, mas não é essa. Essa só no 
vácuo. o ar tem uma resistência, mas vai 

ser quase essa velocidade. 

 

46 Almir Mas ele não vai chegar a essa distância 
toda. 

 

47 Professor Por que não?  

48 Almir Inaudível  

49 Professor A questão é essa né? Você consegue 
ver a trezentos mil quilômetros de 

distância?  

 

50 Almir A gente não...  

51 Professor Você sabe o que é trezentos mil 
quilômetros? è muita coisa, cara. 

 

52 Almir Eu sei. Mas o laser deveria chegar até a 
gente. Ou não? Tipo. Eu to aqui e tem 
alguém a trezentos mil quilômetros de 

distancia de mim. Eu acendo o laser em 
direção a ela. O laser vai chegar até ela? 

 

53 Professor Vamos supor que você estivesse num 
plano infinito, você está falando isso?  

 

54 Almir O laser teria que chegar a ela?  

55 Professor Sim.  

56 Almir Então por que não chega? (Inaudível)  

57 Professor Mas como que você quer colocar uma 
pessoa a trezentos mil quilômetros na 

superfície da terra? 

 

58 Almir Se você colocar a pessoa a mil 
quilometro não chega. 

 

59 Professor Mas como que não chega?  
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60 Almir O laser? Se você coloca a mil 
quilometro, ele chega? 

 

61 Professor Então. A terra é redonda, então se você 
acende um laser a essa distancia toda... 

 

62 Almir Se colocar a um quilometro, chega?  

63 Professor Chega.  

64 Almir O laser chega a um quilometro?  

65 Professor Sim.  

66 Almir Até a praia, daqui?  

67 Professor Sim. Você acha que não vê se acender 
um laser daqui até o outro lado da praia? 
Você está falando do que? Você quer ver 

o laser mesmo? O filete de luz? Então. 
Vai ter até um texto que eu vou passar 
pra vocês sobre isso. Você só vê esse 
filete porque tem um meio. Se fosse no 
vácuo você não veria. Essas perguntas 
serão feitas depois. É uma excelente 
questão. Vamos ver as perguntas de 

agora e deixemos esta questão mais pra 
frente um pouco. 

 

68 Isabel Aqui eu tenho que falar o que eu acho 
não é professor? 

Outro grupo 
(Grupo 2) 

69 Professor Isso. Você vai dar sua interpretação 
sobre cada coisa ai. 

 

70 Isabel Tá vendo. Falando com 
um colega de 

grupo 

71 Rayan Ele respondeu uma coisa e eu respondi 
outra, aí juntando as duas dá uma 

resposta melhor. 

Outro grupo 
(Grupo 3) 

72 Professor Ok. Pode ser. Só tentem debater sobre o 
tema. O que você fez aqui [teste] foi o 
que você acha. Você vai debater com 

eles e tentar enriquecer o seu raciocínio. 
A ideia aqui é essa.  

 

73 Laura Eu acho que a luz é uma onda porque a 
onda não transporta matéria e que a luz 

Outro grupo 
(Grupo 4) 
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é uma onda transversal também.  

74 Professor Legal. Tentem debater e de repente 
contrapor o argumento do colega. Assim 

vocês vão ampliando esse 
conhecimento. 

 

75 Marcos A gente pode falar assim? a luz é um 
aglomerado de partículas que formam 

uma onda. 

Voltando ao 
grupo 2 

76 Professor Cara, pode não ser isso. Pode não ser 
exatamente isso. Mas é uma resposta. 
Se pra você é razoável, é razoável. Foi 
como eu falei pra vocês no começo [da 

aula]. A forma de o homem ver o mundo, 
ela vai mudando com o tempo. Pode já 

ter tido algum pensador que achou o que 
você está falando. Eu não sei agora, mas 
pode. Muita gente já se questionou sobre 

essas coisas durante muito tempo. 

 

77 Igor Einstein, quando ele comprovou que a 
luz era formada por pequenos 

pacotinhos de energia... 

Voltando ao 
grupo 3 

78 Professor Como que ele fez isso?   

79 Tereza Efeito Fotoelétrico! Respondeu 
mesmo 

estando em 
outro grupo. 

80 Professor Boa! Ok. Mas como você explica isso? 
Uma coisa é uma onda, mas também 
tem um comportamento de partícula. 

Difícil né. Complexo. 

 

81 Igor Depois alguém disse, não lembro quem 
foi, que a luz é uma onda-partícula. 

Como se fosse o espaço-tempo. Eles 
estão juntos. 

 

82 Professor Então você quer dizer que ela se 
comporta como onda, mas também 

como partícula? Você pode ver de um 
jeito para alguns fenômenos e de outro, 

pra outros. Ok. É uma boa resposta. 

 

83 Vitor Um exemplo bom é o vidro. A luz não 
passa pelo vidro? Passa como uma 
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onda, não partícula. 

84 Professor Então. Legal. Mas da pra explicar esse 
fenômeno tanto como onda, quanto 

como partícula. Isso já foi explicado de 
uma forma corpuscular. Vocês vão ter 

um texto que vai falar sobre isso. 

 

85 Vicente Por que a luz pode se comportar como 
partícula? 

 

86 Professor Então. Foi um entendimento. Foi como 
alguns cientistas interpretaram. 

 

87 Almir Do nada?  

88 Professor Ai que tá. Nunca é do nada. Sempre o 
cara vai pegando ideias de outras 

pessoas, vai juntando e vai construindo 
aquilo. Então o cara fala: acho q a luz 

são partículas. Eu consigo explicar 
reflexão, refração, então deve ser 

partícula. Ai de repente um cara chega 
numa lacuna. Ih, isso aqui eu não 

consigo explicar. Ai vem um outro cara e 
fala: eu explico isso aí porque a luz é 

uma onda. 

 

89 Almir Mas a onda não possui massa e carrega 
energia, certo? E a luz não possui 
massa. E carrega energia. Então, 

caracteristicamente... 

 

90 Professor Um bom raciocínio, bom raciocínio.  Fim do debate 
em grupos. 

91 Professor Então vamos lá gente. Primeiro vocês 
vão me falar o que vocês entenderam. 
Cada grupo vai falar um pouco sobre o 

que acha de cada coisa. Eu vou 
selecionando cada grupo pra responder 
cada coisa e a gente vai perguntando o 
que os outros acham, se concordam ou 

não. Primeiro vocês. 

 

92 Igor Então. Você pergunta: o que que você 
entende por ciência? 

A gente entende que a ciência é uma 
forma de estudo que existe que tenta 
explicar o porquê e como ocorrem os 

Grupo 3 
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acontecimentos e fenômenos da 
natureza. E também acho que, com 

esses acontecimentos, ela vai fazendo 
estudos e análises e com esses estudos 

e análises eu creio que a ciência vai 
evoluindo cada vez mais.   

93 Professor Quem mais pode dar uma contribuição?  

94 Rodrigo É uma forma de conhecimento, que 
busca comprovar suas teorias, 

distanciando-se das explicações místicas 
e/ou religiosas para os fenômenos 

presentes na natureza. 

Grupo 4 

95 Professor Mais alguém pessoal? Alguém tem algo 
diferente? 

O restante da 
turma havia 
concordado 

com as 
respostas 

ouvidas e não 
quiseram mais 
complementar 

96 Professor Vamos para a outra questão. Falem qual 
é a questão e depois a interpretação de 

vocês. 

 

97 Almir “Como a ciência é construída?” 
A conclusão que a gente chegou é que a 

ciência é construída com base em 
estudos testes e comprovações de fatos. 

Grupo 1 

98 Professor Beleza. Mais alguém? 
Então. Vamos pensar um negócio aqui. 

A gente chegou a falar de religião. A 
religião também coloca o conhecimento, 
pode não ser uma análise tão criteriosa, 
mas ela também acaba passando por 
esses caminhos. O ser humano tenta 
fazer uma análise e explicar como os 

fenômenos ocorrem. 
Então o que diferenciaria a religião da 

ciência? 

Os outros 
grupos 

falaram o 
mesmo que o 

primeiro 

99 Almir Quando a religião não consegue explicar 
um fato, ela explica falando que é coisa 
de uma divindade. Já a ciência não. Se 

ela não sabe ela não apela pra algo 
misterioso. 
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100 Professor Mas a diferença seria só essa? Alguém 
mais pensa em alguma coisa? 

 

101 Igor Acho que a base da religião é a fé. A 
ciência tenta comprovar uma coisa 

humanamente. Se apoia mais na lógica. 
A religião vai para as coisas 

sobrenaturais que acontecem que só 
depende de acreditar mesmo. 

 

102 Professor Vamos pensar um negócio aqui: 
Determinado povo acreditava que os 
planetas eram empurrados por anjos. 

Por isso eles se movimentavam. O que 
diferencia esse raciocínio da ciência? 

 

103 Vicente Porque isso é inventado.  

104 Professor Mas a ciência também é inventada.  

105 Vicente Mas ela inventa e comprova. Como que 
alguém comprova que tem anjos lá 

empurrando? 

 

106 Professor Boa. Então a ciência depende de ser 
comprovável pra ser colocada como 

ciência. 
Comprovável, ou melhor, falseável. Pra 

ser ciência, ela tem que poder ser 
tornada falsa. Se a gente fala de anjos 

empurrando planetas, eu não posso falar 
que não. A gente não pode falar que é 

mentira. Eles são invisíveis. Podem estar 
lá. Então isso não é ciência. Eu não 

posso falar que aquilo é falso. A ciência 
não se preocupa em provar que as 

coisas são verdadeiras, o que ela faz é 
tentar falsear as coisas. Por que a 

evolução de Darwin é “verdadeira”? 
Ela é aceita porque ela não foi provada 

falsa.  

A turma não 
consegue 
responder 

107 Vicente Como alguém pode provar que Deus não 
existe? 

 

108 Professor Por isso não é ciência. Não dá pra provar 
isso. Por isso é religião. Tudo que vocês 

falaram, aqui, está correto. A ciência 
busca uma base lógica, a gente busca 
um método pra provar alguma coisa. 
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Mas o principal é que a ciência pode ser 
provada falsa. Qualquer conhecimento 

científico pode ser provado falso. A 
diferença entre ciência e outros 

conhecimentos é isso. 
Agora vamos pro próximo 

questionamento. “Por que acreditamos 
na ciência?” 

Por que vocês acreditam na ciência? 
Ligando a outra pergunta. O termo 

“cientificamente comprovado”. Por que a 
gente acredita nessas coisas? 

109 Laura Porque geralmente a ciência busca por 
base em testes chegar a uma conclusão. 
Ela não simplesmente fala por falar. Ela 

tem todo um estudo por trás.  

 

110 Professor Hoje no início do nosso encontro, a 
gente falou porque a pedra cai. Ai vocês 
falaram que era a gravidade. Então eu 

falei: é a gravidade que o Newton 
colocou lá a lei dele, beleza. Mas aí a 
gente falou que o Einstein achava que 
isso era causado por outro motivo, a 

deformação do espaço-tempo. Olha, já 
tivemos uma mudança aí. E já são bem 
diferentes do que o Aristóteles falava 
sobre o corpo de terra ter que ficar 

embaixo. Você falar que a terra cai e 
falar que um corpo massivo puxa outro 

para ele são bem diferentes. Agora o que 
o Newton falou e o que o Einstein falou 

são mais próximos, mas ainda são 
diferentes. Então essa questão de 

cientificamente comprovado não é tão 
simples. Porque o que a gente vê como 
comprovado, pode cair. Se alguém fizer 
um estudo e perceber: isso aqui tá falso. 

Os pares, lembram que eu falei em 
pares, os colegas que estudam a mesma 

coisa vão lá testar. Não é um cientista 
que faz ciência. Se ele fizer algo e der 
resultados, os pares vão repetir aquele 

teste, para provar falso. Então se não for 
provado falso, vai funcionando. A ciência 

aceita. Mas isso vai sendo testado até 
que alguém consiga falsear. Então 

outros vão testar pra ver se é realmente 
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falso e aí cai. Então o termo 
cientificamente comprovado hoje é muito 

usado. Vocês já ouviram falar em cura 
quântica? Nunca? Hoje muita gente fala 
isso. O termo quântico remete a ciência, 

remetendo a ciência, remete a 
cientificamente comprovado, e quando 
remete a cientificamente comprovado, 

remete-se ao que? 

111 Almir Verdade!  

112 Professor Exato! Mas não é bem assim.  

113 Igor Passa uma segurança.   

114 Professor Isso. Então começa a aparecer muita 
gente querendo surfar nessa onda da 

ciência. Porque a ciência é comprovada. 
A ciência tá certa. A religião é inventada. 
Como se a ciência não fosse. A ciência é 

feita por seres humanos. É o nosso 
entendimento da natureza. Por isso que 
essas coisas vão evoluindo. A gente vai 

tendo mudança na forma como o ser 
humano pensa. Depende do contexto 

dele.  
A evolução de Darwin não foi dada como 

certa sempre. Eu diria que não é dada 
como certa hoje. Ela é aceita. Muita 
gente já tentou refutar a ainda não 

conseguiu. Ela funciona muito bem. É 
uma teoria forte. Foi bom até aqui. Agora 

vamos falar da luz. O que vocês me 
dizem sobre a luz? 

 

115 Tereza Dual.  

116 Professor Alguém fala que é onda? Alguém fala 
que é partícula? 

 

117 Almir Eu acredito que seja onda.   

118 Professor Alguém falou que é só partícula?  

119 Marcos Eu.  

120 Professor Legal. Tem gente que acha que é onda, 
tem gente que acha que é partícula, tem 
gente que acha que são os dois. Isso é 
legal. Fala ai, por que você acha que é 
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partícula? 

121 Marcos Acho que a luz é uma partícula que 
forma uma onda. Porque ela não pode 

ser algo físico em si. Porque tem 
partícula que não dá pra você ver. É 

difícil saber se existe. 

 

122 Professor Ok. Agora alguém que defenda a onda.  

123 Almir Eu acredito que seja onda porque a onda 
não possui massa, não transporta 

massa, mas sim energia. Que é a luz, 
você não vê a luz carregando nada, mas 

transporta energia. Pra mim é onda. 

 

124 Professor Alguém mais tem alguma contribuição?  

125 Rodrigo Na parte da luz ser partícula, dá pra falar 
que a luz se limita por uma superfície. A 
gente consegue parar a luz. Tipo ali. Ela 

parou na porta. Só aparece um 
pouquinho ali embaixo. Ali ela está se 
comportando como partícula. Se ela 

fosse onda, ela entraria. 

O aluno 
aponta para a 

luz do sol 
passando 

debaixo da 
porta. 

126 Professor Como a onda sonora?  

127 Rodrigo Isso. Ela conseguiria vir pra cá. Não 
ficaria parada ali. 

 

128 Professor Legal. Muito bom. Mais alguém? Ok 
pessoal. A gente não chegou a consenso 
nenhuma aqui. Era o que eu queria. Por 
hoje é isso. Boa participação de vocês. 
No próximo encontro falaremos mais 

sobre isso. Vamos fazer uma atividade 
para vocês defenderem esses pontos. 

Fim do 
primeiro 

encontro. 

 

Aula 2: Dualidade da Luz (onda ou partícula). 

Turno Interlocutor Fala Transcrita Comentários 

1 Professor Então vamos começar pessoal.. 
Primeiro vocês vão fazer uma defesa da 
luz onda. 

Os alunos já 
haviam tido 15 
minutos para 
formular suas 
defesas. Mas 
não foi 
gravado. 
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2 Tereza A gente vai começar explicando que a 
luz pode andar em linha reta. Porque a 
onda pode ser formada assim. e cada 
ponto forma outra onda. E tem vários 
pontos. Os pontos formam outras ondas. 
Que vão surgindo vários pontos. Até que 
vão formando tantos pontos, vai ficando 
tão longe, que vai parecer que ela está 
em linha reta. Por isso que a onda pode 
falar que ela propaga em linha reta. Por 
exemplo, a luz do sol, pode falar que 
quando ela chega aqui, ela tá tão longe, 
que ela chega em linha reta.  

Aluna escreve 
no quadro, 
tentando 
explicar o 
Princípio de 
Huygens 

3 Igor A luz é uma onda eletromagnética...  

4 Rodrigo Bom, vocês estão defendendo que a luz 
é uma partícula. Se a luz é uma 
partícula, a gente tem um obstáculo 
aqui, e a gente tem uma fonte de luz. 
Vocês não acham que se ela fosse uma 
partícula, ela não seria capaz de 
ultrapassar esse obstáculo aqui? Mas o 
que a gente vê no nosso dia a dia não é 
isso. Se a gente colocar um obstáculo 
aqui, a gente percebe que ela atravessa 
esse obstáculo. Então eu queria que 
vocês me explicassem. 

Aluno desenha 
no quadro o 
que seria o um 
obstáculo com 
um anteparo 
atrás.. 

5 Laura Então gente, não que eu concorde com 
a partícula, mas… 
Vou tentar defendê-la. 
Olha, isso aqui é uma parede. Se a luz é 
uma partícula, ela bate aqui e volta, a 
gente vai ter sombra. Porque ela vai 
refletir e vai ficar escuro aqui atrás. Mas 
se a luz fosse uma onda, ela ia 
ultrapassar aqui. Teria pouca sombra. 
Por isso a gente defende que a luz é 
uma partícula. Olha ali, ela não passa 
pela porta. Se aqui estivesse muito 
escuro, e a gente colocasse uma luz la 
fora, daria pra ver um pouco ali embaixo, 
mas não iria iluminar a sala toda. Por 
isso ela é uma partícula.. 

 

6 Almir Quero fazer uma pergunta pra vocês. 
O Isaac falou que a luz é uma onda 
eletromagnética, ou seja, nao precisa de 

O aluno é do 
grupo da luz 
partícula e quis 



 88 

meio pra se propagar. 
Vamos dar um exemplo de onda, onda 
sonora. Precisa do ar pra se propagar. A 
onda do mar precisa da água pra se 
propagar. Se a luz fosse uma onda, ela 
precisaria de um meio pra se propagar. 
Ele mesmo se autocontradisse. Falando 
que a luz é uma onda que se propaga 
em meio nenhum.  

fazer uma 
pergunta pro 
outro grupo. 

7 Laura E também, tipo, no mar, assim, quando 
tem um barco ou qualquer coisa, as 
ondas se espalham e continuam ali, 
ocupando todo o espaço. Mas ali na 
porta não tá assim. Ela não ocupa, aqui, 
todo o espaço. Ela só tá ali naquele 
pedacinho. 

 

8 Professor Agora, nós vamos de fato fazer as 
perguntas. Um grupo vai perguntar pro 
outro. Tem que ser alguma coisa que vá 
arruinar a argumentação deles. Criticar a 
argumentação deles de alguma forma. 

 

9 Laura Se a luz é uma onda, por que existe a 
sombra? 

Grupo Newton 
começou a 
rodada de 
perguntas. 

10 Tereza Eu lembro que eu já vi alguma coisa 
desse tipo, mas não lembro o que era. 

 

11 Laura Porque a gente viu no vídeo um 
experimento que se você coloca um 
papel na frente de uma vela, ela faz uma 
sombra. Se a luz é onda, ela iria 
contornar o papel. Mesmo com 
obstáculo, ela iria passar e não existiria 
uma sombra.  

 

12 Professor 
Preceptor 

Tem um nome esse fenômeno, lembra? 
vocês estão falando da difração. A 
pergunta que ela ta fazendo é: se você 
tem um sombra, cadê a difração? Se a 
luz é uma onda, por que ela não difrata 
no meu dedo? Por que ela faz uma 
sobra atrás do meu dedo? 
Se meu dedo estivesse na água, a onda 
iria difratar e apareceria atrás do meu 
dedo, como se ele não estivesse ali.  

O professor 
acendeu a 
lanterna do 
celular e 
mostrou a 
projeção da 
sombra do 
dedo na 
parede? 
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13 Igor A gente não tem resposta pra isso…  
Mas eu vou falar um pouco sobre o que 
a gente estava explicando antes. A luz é 
uma onda e precisa de um meio pra se 
propagar, mas esse meio é natural. E 
não material. A gente já ouviu falar que 
a onda eletromagnética é formada por 
campos elétricos e magnéticos assim, 
né. Então a gente tem esses dois 
campos perpendiculares assim. A gente 
sabe que a onda eletromagnética não se 
propaga num meio material, como eu 
falei, ela se propaga no vácuo. Quando 
a gente coloca ela num meio material, a 
velocidade dela baixa. A gente sabe que 
a velocidade da luz no vácuo é essa 
aqui [3x10^8m/s]. Um exemplo que a luz 
é uma onda eletromagnética é que a luz 
do sol chega aqui na terra. A luz do sol, 
o sol é um meio o que? Natural né? 
Então um exemplo que a onda 
eletromagnética se propaga num meio 
natural. Então já está aí o que eu falei. 
Então quando a gente coloca a luz na 
água, a velocidade dela muda. Então a 
gente pode pegar um meio material e 
pegar uma onda eletromagnética, que é 
o oque eu to defendendo aqui. A gente 
sabe que quando a gente coloca uma 
onda eletromagnética num meio 
material, a velocidade dela baixa. E 
condiz exatamente com o que eu falei 
do eletromagnetismo. Que a luz é uma 
onda eletromagnética. Essa é minha 
defesa. 

 

14 Tereza Então, aqui a gente tem obstáculos e 
duas fendas, aqui no fim a gente tem 
uma parede. Então, por que aqui - aqui 
ocorre a difração - como não tem 
sombra, não dá pra ver direito, mas aqui 
a luz ta mais forte e aqui tem sombra. E 
com as partículas, não ocorreria aquilo. 
Ia ter um feixe aqui e outro feixe aqui e 
eles iriam ficar só aqui. Então por que 
ocorre isso [ela aponta para o exemplo 
ondulatório] e não isso [exemplo 
corpuscular]?  

A aluna 
desenha o 
experimento de 
dupla fenda de 
Young. 
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15 Professor Então, como o Renan [professor 
preceptor] fez com vocês, eu vou intervir 
aqui. Aqui é o seguinte: ela está 
perguntando por que quando você faz 
esse experimento, você tem esse 
padrão de claros e escuros [experimento 
de Young] e se você fizer esse 
experimento com partículas, você vai ter 
um aglomerado de partículas apenas 
nesses dois lados aqui. Mas com o 
experimento da luz a gente vê isso 
[visão ondulatória]. Por quê? 

 

16 Almir Bom. Vou tentar responder. Primeiro, se, 
como a gente falou anteriormente, se a 
luz fosse uma onda e a onda atravessa 
as coisas, não teria porque ter essas 
sombras. Outra coisa, aqui você falou 
que só teriam esses pontos de luz, 
certo? Mas vamos pensar. A luz 
partícula faria isso aqui, certo? Ela iria 
bater assim [refletir]. Que é justamente 
onde faz as sombras. Ela iria em todos 
os pontos que você mostrou. Porque as 
partículas não simplesmente batem e 
acabam, elas batem e refletem. Essa é a 
resposta.  

O aluno 
desenha 
partículas 
refletindo por 
todo o 
desenho, 
mostrando que 
as partículas 
criariam aquele 
padrão de 
claros e 
escuros. 

17 Professor Ok. Vocês tem mais alguma pergunta 
pra fazer pra eles? 

Pergunta para 
os defensores 
de Huygens. 

18 Tereza Não. Era só isso.  

19 Almir Eu tenho uma pergunta pra fazer pra 
eles. O Isaac falou que a luz se propaga 
num meio natural e não material certo? 
Agora me explica: eu tenho um celular. 
Ele é um meio material. Por que o meu 
celular emite luz? Ele é um meio 
material não é? Meu celular está 
fazendo o papel do ar no som. No som o 
ar vibra, mas a luz não precisa de um 
meio pra se propagar, mas o meu 
celular emite luz. Por quê? 

 

20 Tereza Graças a tecnologia. Pronto!  

21 Igor Eu falei que quando a gente pega… 
Você tem a onda eletromagnética e a luz 
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é uma onda eletromagnética, a 
velocidade da luz diminui num meio 
material.  

22 Almir Então. vamos fingir que isso aqui é o 
sol, aqui é o mar. Então, segundo sua 
teoria, você disse q a luz que vem pro 
mar, em forma de onda, quando entra, 
ela muda a velocidade, não é isso? Mas 
não é isso que eu falei. A luz não está 
passando por nada no meu celular e 
refratando, como na água. Não. A luz 
está vindo do nada e saindo do celular. 
Meu celular está emitindo a luz. Não 
está recebendo e refratando. 

 

23 Igor Eu falei que ela não precisa, não falei 
que ela não pode. Eu falei que isso aí é 
um meio material né. Então quando 
você tem a luz, você… Mas como você 
explica isso como partícula? 

 

24 Almir Responde minha pergunta primeiro!  

25 Tereza Tecnologia! Acabou!  

26 Almir O fogo. Eu consigo provocar o fogo com 
meios materiais certo? Eu consigo criar 
o fogo, por exemplo, com uma vela. Vela 
de 7 dias.  

 

27 Professor 
preceptor 

Pera aí. O que vocês entendem por 
meio material? Eu fiquei com dúvida. 
Vocês estão usando esse termo o tempo 
inteiro e eu fiquei com dúvida. 

 

28 Igor Meio material pode ser alguma coisa 
que precise de alguma ação humana pra 
ser feito.  

 

29 Professor 
Preceptor 

Mas como assim o celular é um meio 
material? Eu não entendi. 

 

30 Igor O celular… Ele só ligou o flash pra emitir 
luz porque ele pegou o celular e apertou 
o botão. Ele teve que fazer uma coisa. O 
sol, ele tem a luz dele própria, ele é um 
meio natural. Ele já emite sua luz 
própria. Ele não precisa de alguma coisa 
pra aquilo acontecer. 
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31 Professor 
Preceptor 

Agora eu entendi o que você está 
pensando, mas eu acho que carece de 
uma complementação, de uma correção. 
Quando ele fala meio material, eu achei 
interessante você ter pensado isso, mas 
meio material não é associado a alguma 
intervenção. Meio é espaço. Como a 
palavra meio ambiente, o ambiente que 
a gente vive, que estamos imersos. 
Então quando você usa a palavra meio 
pra falar da luz, você está falando da 
estrutura onde ela se propaga, não de 
onde ela vem. A água é o meio onde a 
onda se propaga, não é a água que cria 
a onda, mas o meio mostra a forma da 
onda. Então quando você fala em meio 
material, você está falando da 
substância, de um material, onde você 
consegue observar a perturbação. Não 
necessariamente a origem. Por isso eu 
perguntei qual o conceito que vocês 
tinham. Ele não é o agente causador. No 
caso da luz, tem a discussão que ela 
não precisaria de um meio. Ela usa o 
próprio vácuo na superposição dos 
campos elétricos e magnéticos 
perpendiculares. A luz quando se 
propaga, ela cria o próprio meio. Então a 
luz não precisa de água pra se 
propagar. Ele faz seu próprio meio pra 
isso. É uma coisa complexa, mas essa 
seria a explicação. Mas não tem a ver 
com meio material e natural. O sol e o 
celular são feitos de matéria, feitos de 
átomos. Mas o meio é o caminho onde a 
luz se propaga. Vê se isso ajuda na 
argumentação. 

 

32 Professor Aqui no caso, o meio material que a luz 
se propagou, qual é? 

 

33 Igor O celular.  

34 Professor Não. O celular foi o que emitiu a luz. 
Não é o meio. Qual seria o meio? 

 

35 Igor O ar.  

36 Professor Ok. Beleza. Foi o que você falou lá no 
começo. Ela não precisa de um meio. 
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Mas ela, também, se propaga em um 
meio. 

37 Rodrigo Então o vácuo seria a ausência de ar. 
Sendo a luz uma partícula, ela teria 
massa certo? Se ela tem massa, por 
que a gente não consegue pegar a luz? 

 

38 Laura Então. Porque as partículas são muito 
pequenas. Você não consegue enxergar 
elas. Por exemplo, na água, quando tá 
lá… Tá muito calor, o que a gente 
aprende? Ela evapora. Essas partículas 
de água, a gente consegue pegar? 
Encher a mão de partícula. A gente não 
consegue ver, mas a gente sabe que 
tem. 

 

39 Rodrigo Mas num laboratório, fazendo esse 
processo, daria pra ver. 

 

40 Laura Isso no laboratório. A gente nao chegou 
nesse nível ainda. 

 

41 Almir O ar. Ele possui massa?   

42 Tereza Não.  

43 Almir Não possui?  

44 Tereza Não sei. A tá, possui.  

45 Almir Você consegue pegar o ar? Não. 
Mesma coisa. 

 

46 Professor Então… Fechamos? Sem mais 
perguntas? Foi legal pessoal. 
Surpreendente. Veredicto e por quê. 

 

47 Isabel Primeiro a gente vai falar porquê e 
depois dar o veredicto.  

O  júri 
deliberou. 

48 Vicente Tivemos bons argumentos aqui. Uns 
foram melhores, outros nem tanto. 
Alguns a gente conseguiu entender 
melhor, outros não. 

 

49 Tatiana A gente observando o debate, 
percebemos que o grupo da partícula 
teve melhores argumentos que o da 
onda. Mesmo a gente achando, e eles 
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também, achamos que a luz ser uma 
onda tão óbvio, eles não tiveram 
argumentos para desestabilizar o outro 
grupo. Eu achei que os da partícula 
defenderam melhor. Mesmo não sendo 
uma coisa tão óbvia e mesmo eles não 
concordando que a luz seja uma 
partícula.   

50 Isabel E também tem a questão que eles 
fizeram perguntas e vocês não 
souberam responder. Vocês tiveram 
várias justificativas muito boas que 
poderiam ter sido bem mais elaboradas, 
mas que vocês defenderam muito bem, 
mas [o grupo d] a partícula fizeram a 
algumas perguntas que desestabilizou 
voces e voces não conseguiram fazer 
pra eles. Sendo que vocês começaram 
bem, mas não conseguiram formular 
perguntas pra derrotar [a visão de] 
partícula.  

 

51 Tatiana Eu acho que de repente se vocês 
tivessem um pouco mais de tempo, 
vocês poderiam estudar melhor pra.. 
Acho que faltou um pouco de 
conhecimento em certas coisas. 
Querendo muito encher linguiça e tal. 
Enfim, a gente conversando, chegamos 
a um consenso que, no debate de hoje, 
a gente acha que o grupo da partícula 
se saiu melhor. Parabéns a todos! 

 

52 Professor Gente. Realmente a atividade foi muito 
legal, foi melhor até do que eu esperava. 
Teve argumentos que eles [partículas] 
fizeram que foram completamente 
falaciosos mas que foram muito bons. 
Aquele do experimento de Young foi 
sensacional. Falar que as partículas de 
luz se refletem e formam os padrões de 
claros e escuros. E vocês não 
conseguiram rebater. Uma coisa que 
vocês poderiam ter rebatido é que, se 
ela faz aquele monte de reflexões, ela 
faria o mesmo aqui. Se a gente 
apagasse a luz, ela iria rebater ali 
embaixo da porta e iluminaria tudo aqui 
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dentro. Do jeito que ele falou, a luz 
iluminaria tudo o tempo todo. A citação 
de vocês [onda] do experimento de 
Young seria para quebrá-los. Seria 
como vocês conseguiriam mostrar, de 
fato, que a luz é uma onda, só que eles 
conseguiram se sair bem nessa. 
O que faltou foi o texto ser lido em casa, 
com calma. O vídeo ser visto também. 
Vocês viram muito rápido e não tiveram 
tempo de assimilar as coisas e nem se 
preparar direito. O que faltou foi isso. 
Uma preparação melhor em casa. O 
esperado seria isso. Vocês se 
prepararem melhor em casa pra ter 
subsídios para defender quaisquer das 
teorias. Isso serviria melhor para todo 
mundo. Mas foi uma atividade muito 
positiva e deu pra ver onde temos que 
trabalhar melhor alguns pontos. Mas por 
hoje é isso. Semana que vem teremos 
nosso último encontro e tem texto pra 
ser lido. Até lá. 

 

Aula 3: Evolução dos conceitos da luz. 

Turno Interlocutor Fala Transcrita Comentários 

1 Professor Então gente. Primeiro vamos fechar o 
que a gente fez na aula passada. Vocês 
fizeram um debate muito legal sobre o 
que seria a luz, onda ou partícula e, 
bem, a gente chegou a uma conclusão, 
o júri deu um veredicto, que foi muito 
interessante, mas a gente sabe que 
como o ser humano entende hoje a luz, 
não foi bem o que a gente chegou a 
conclusão. Inclusive, alguns argumentos 
que o pessoal que defendeu a luz 
partícula usou, não são argumentos 
aceitos, são facilmente refutáveis. 
Aquele argumento do experimento de 
Young não faz nem muito sentido, mas... 
Aí que tá! Funcionou! A ciência permite 
esse tipo de coisa, a tentativa de 
explicar alguma coisa, só que ela é legal 
porquê? Ela trabalha com todo mundo 
junto. Se alguém dá uma explicação 
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como essa, outros cientistas vão 
prontamente tentar refutar. Então essa 
hipótese cairia muito rápido. Pelo menos 
atualmente, né. Antigamente era mais 
difícil pela questão da comunicação, 
mas com certeza caía também. Podia só 
não ser tão rápido. A ciência é feita 
disso. Poder falar que aquele argumento 
é falso. 
O argumento que ele [Almir] usou era 
falso, mas vocês [Huygensianos] não 
tiveram o conhecimento para refutar, 
tornar falso, aquele argumento, então 
ele foi aceito pelo júri. Por isso é tão 
importante termos o conhecimento, para 
podermos questionar o que é defendido 
por terceiros. Por isso a gente está 
falando de ciência aqui. Se não 
pudéssemos tornar falso, não seria 
ciência. 
Vamos tentar chegar aqui a um 
consenso sobre a luz. A que conclusão 
vocês chegaram? Inclusive com o texto 
passado pra essa aula. 

2 Laura Onda-partícula.  

3 Tereza Ícone Feminista.  

4 Igor Eu tenho o mesmo pensamento da 
primeira vez. 

 

5 Professor Que é?  

6 Igor A luz é uma onda e partícula.  

7 Professor Então. Mas a gente tem que ter formas 
de explicar, nesse texto ele fala sobre 
isso. Fala mais da luz onda porque quer 
explicar como explicamos as cores. Usa 
os conceitos de frequência, 
comprimento de onda. Mas no texto ele 
fala da questão corpuscular, que é 
quando foi compreendido o efeito 
fotoelétrico, mas esse conceito fica um 
pouco de lado ao longo do texto. 
O que é legal, o texto coloca isso um 
pouco, é quando a luz fala: Eu sou o que 
vocês conseguem entender que eu sou. 
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8 Tereza Logo no começo.  

9 Professor Isso. Ela faz essa colocação. A luz é pra 
gente o que a gente consegue entender 
dela. Ela não existe por nossa causa. 
Ela existe e ponto. A gente tenta 
entender como ela funciona. Outra 
coisa, a ciência busca falar como as 
coisas funcionam, o porquê já é algo 
mais complicado. Pode ser ligado a 
filosofia, mas a ciência quer entender 
como a natureza funciona. Falando aqui 
das ciências da natureza né? Então. O 
Newton achava que a luz era uma 
partícula. Ele conseguia explicar 
algumas coisas pensando dessa forma. 
Que coisas? Reflexão. Dá pra explicar 
com partícula? 

 

10 Igor Não...  

11 Professor Será que não? Tenta pensar numa 
mesa de bilhar. Quando você joga uma 
bola na parede da mesa. Ela bate e 
volta. Se você jogar com um ângulo, ela 
voltará com um mesmo ângulo.  

O professor 
mostra, para 
fins didáticos, o 
ângulo entre a 
parede e a 
trajetória de ida 
e de volta da 
bola. 

12 Almir Foi como eu expliquei aquele negócio lá 
[aula anterior]. 

 

13 Professor Isso. 
Então, a reflexão ele conseguia explicar. 
Agora a difração, que é quando a luz 
passa por um buraco e sofre um 
espalhamento, isso não dá pra explicar. 
Que é aquela questão da fenda, ou uma 
interferência, como a fenda dupla de 
Young. Nesses dois casos, ainda que 
não idênticos, a gente vai ver um padrão 
de claros e escuros. Como a Tereza 
tinha falado na outra aula. Isso não dá 
pra explicar pensando na luz como uma 
partícula. Não faz sentido a luz entrar 
por uma fenda e criar aqueles padrões 
de claros e escuros que ela cria. 

 

14 Igor E naquele vídeo que o cara coloca uma  
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partícula e quando ela passa pela fenda 
ela vira onda? 

15 Professor A sim. Naquele vídeo ele está 
mostrando uma coisa um pouco mais a 
frente. Que foi quando se deu a 
interpretação de não só a luz tinha esse 
comportamento, mas todo o resto. Até a 
gente. Só que como esse comprimento 
de onda é inversamente proporcional ao 
momento, lembram do momento? 
Quantidade de movimento. Massa vezes 
velocidade. Nosso momento é tão alto 
que esse comprimento de onda seria 
desprezível. Muito muito pequeno. 

 

16 Igor Ainda tem a constante de Planck.  

17 Professor Exatamente. Ficaria uma coisa 
extremamente mínima. Não dá pra 
perceber. Isso é legal e foi a curiosidade 
de alguns, então acho legal vocês 
saberem. Mas vamos voltar a o que a 
gente trabalhou na outra aula. O Newton 
conseguia explicar alguns fenômenos 
luminosos com a luz sendo uma 
partícula. Mas não todos. Ai o Huygens 
conseguiu explicar mais coisas, inclusive 
a difração da luz. O Newton tinha até 
uma interpretação curiosa sobre a 
refração, o texto não trata tanto disso, 
mas o vídeo da outra aula fala. Ele 
falava que quando a luz mudava de 
meio, mudaria a velocidade.  

 

18 Almir Ele fala que fica mais rápido.  

19 Professor O Newton achava isso mesmo.   

20 Almir Já o outro carinha fala que fica mais 
devagar. 

 

21 Professor Exatamente. E o que vocês acham?  

22 Almir Eu não acho nada.  

23 Tereza Fica mais devagar.  

24 Professor Se você vai de um meio com resistência 
menor pra um meio com resistência 
maior, o que vocês acham que vai 
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acontecer? 

25 Rodrigo Diminuir né?  

26 Professor Diminuir! O Newton pensava que por a 
densidade da água ser maior, ela era 
mais pesada, logo tinha uma força 
atrativa maior. Vamos lembrar que o 
Newton era muito ligado a sua visão 
gravitacional. O cara bolou aquela 
equação da força gravitacional. Então 
ela atrairia mais a partícula, que mudava 
de direção e aumentava a velocidade. 
Isso foi experimentado depois e visto 
que não fazia sentido. A velocidade 
ficava menor na água. E vocês viram 
também... 

 

27 Almir O Newton parece que é burro pra 
caramba. Agora né... 

 

28 Professor Mas não é. A gente tem que pensar em 
como as coisas eram entendidas na 
época. Agora até parece. Mas com a 
evolução da ciência a gente vai vendo 
que não é assim. Na época fazia 
sentido, mas hoje a gente acha um 
pouco ingênuo. Isso também é legal na 
ciência. 

 

29 Igor A gente até tinha falado da forma que os 
gregos viam as coisas. Que parece 
erradão.  

 

30 Professor Exatamente. A nossa visão da natureza 
vai mudando. Parece bobo hoje, mas na 
época era super aceito. No vídeo ele até 
fala que o Newton por ser um cara muito 
creditado, ele conseguiu levar a ideia 
dele. A galera falava: esse Huygens é 
holandês, nada a ver, deixa esse cara 
pra lá. O newton era o cara na época. 
Outra coisa que a gente já tinha falado 
também. Ela não depende só da gente, 
que somos quem faz a ciência, mas 
depende do meio que você está 
inserido. Por exemplo, o Newton era 
inglês. Naquela época a ciência era feita 
na Inglaterra, França. O cara holandês 
não era nada. Você tá falando que 
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Newton ta errado? Você está louco? Era 
tipo isso. A ciência tem muito isso. A 
questão do ambiente que ela está sendo 
construída. O ser humano faz a 
diferença. O cara que cria, o cientista, 
muitos textos falam isso, o cara é um ser 
humano. Ele empenhou muito tempo 
estudando sobre aquele assunto. Antes 
de fazer suas hipóteses, ele tem que 
conhecer muito sobre aquilo. Não é um 
cara intocado. Se vocês forem na UFF, 
vocês vão ver os cientistas lá com a 
gente. A galera usa bermuda e tênis pra 
fazer ciência [risos]. Não é porque os 
caras hoje são conhecidos pelos seus 
feitos que eles ficavam isolados à 
margem da sociedade lá. Alguns até um 
pouco, por exemplo, o Newton tinha lá 
seus problemas de convivência. Mas a 
grande maioria era gente comum 
mesmo. Eu queria que vocês 
entendessem isso. A ciência é um 
conhecimento do homem. É um 
entendimento da natureza dado pelo 
homem. A gente tenta explicar como a 
gente pode. Ainda tem a questão da 
evolução da matemática e da própria 
tecnologia pra ajudar a aprimorar a 
ciência. 

31 Igor Uma vez eu vi o Cosmos do Carl Sagan 
e eu fiquei impressionado. Ele fala que 
400 anos antes de Cristo, um cara lá 
conseguiu ver com a posição do sol e 
uma sombra no poço, ele conseguiu 
provar se a terra era plana ou uma 
esfera. Aí ele fez uma maquete e viu 
que quanto mais ele entortava mais se 
aproximava com o que acontecia de 
fato. Ele mediu a circunferência da terra 
e hoje é bem próximo do que a gente 
sabe. Uma diferença muito pequena. 

 

32 Professor Sim. É bem próximo. Ainda mais pros 
meios do cara, né. Acho que o diâmetro 
da terra são 12600 km, se eu não estou 
enganado ele achou 12000 km. É bem 
próximo mesmo. E só com trigonometria. 
Agora vamos pra atividade de hoje. Com 

A turma fica 
embasbacada 
com o caso de 
Erastóstenes. 
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base nos textos e vídeos, vocês vão 
fazer em grupos de 3. Tentem colocar 
em palavras. Ir escrevendo. Um por 
grupo tá bom. 

33 Almir Qual outro exemplo de onda 
eletromagnética? 

 

34 Professor Rádio, microondas… 
Então. A luz que a gente fala é a luz 
visível. Mas tem todo um espectro de 
frequências que a gente pode chamar 
de luz, ou onda eletromagnética. Por 
exemplo, o infravermelho, ultravioleta, 
Raios Gama… Tudo isso são exemplos 
de ondas eletromagnéticas. Só depende 
da frequência. 

 

35 Vicente E a tinta vermelha?  

36 Professor Agora a gente não está falando mais de 
luz, mas de pigmento. São coisas 
distintas. A luz vermelha tem a ver com 
a frequência. O pigmento é química né. 
A forma como a gente vê, tem a ver com 
luz. O que a gente entende hoje é que, 
se olhamos para algo e vemos 
vermelho, é porque a luz branca bateu 
lá, todos os comprimentos de onda 
foram absorvidos e foi refletido apenas o 
comprimento de onda, ou a frequência, 
relativo a cor vermelha. 

 

37 Almir Por que o daltônico enxerga cores 
misturadas?  

 

38 Professor Eu não sei ao certo a interpretação que 
nós temos hoje. Mas pode ser alguma 
deformação na visão, cones ou 
bastonetes, que faz com que ele misture 
essa visão, ou um interpretação errada 
do cérebro. Mas é uma boa pergunta. 

 

 

 

 

 

 



 102 

8.2 Transcrição das respostas ao teste diagnóstico (por ordem alfabética) 

 

Nome Almir 

1 Estudos que precisam de uma comprovação. 

2 Com base em estudos, testes e comprovações de fatos. 

3 A religião acredita cegamente em fatos que não tem nenhuma 
comprovação, já a ciência faz justamente ao contrário. 

4 Porque na maioria das vezes. 

5 Não, pois até mesmo a ciência erra e está em constante evolução 
sempre descobrindo novas teorias e às vezes consertando conceitos já 
existentes. 

6 Sim, mas pode haver mudanças. 

7 Onda. Pois não transporta massa e carrega energia. 

8 Como ele se forma a partir do nada? 

 

 

Nome Gustavo 

1 O estudo das coisas (como o planeta e os seus habitantes) ou do estudo 
do espaço. 

2 Por métodos, estudos e comprovações. 

3 Na ciência tem uma teoria e já em outros métodos como na religião tem 
um senhor maior. 

4 Porque foi uma forma de conseguirmos uma resposta para aquilo que 
não dá para se explicar. 

5 Não. Não. Porque ela pode errar em algum ponto. 

6 Não. Porque aquilo que foi comprovado pode estar errado. 

7 Onda. Porque não conseguimos ver a partícula de luz. Por isso não é 
uma partícula. 

8 Como seria se no espaço tivesse luz? 

 

Nome Igor 
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1 Eu entendo que ciència seja uma forma de estudo que existe e tenta 
explicar o porquê e como ocorrem os acontecimentos de fenômenos da 
natureza. 

2 Creio que seja construída com base em análises, estudos e teorias. 

3 A ciência busca comprovar um fenômeno ou acontecimento, ela se 
baseia na verdade concreta. Já a religião se baseia em acreditar, na fé 
que você tem sobre determinado assunto, não é nada comprovado 

4 Creio que acreditamos na ciência porque como já disse ela se baseia 
numa verdade, porque ela é comprovada e isso nos passa de alguma 
forma uma confiança sobre determinado assunto. 

5 Creio que não seja absoluta, porque você pode comprovar algo num 
momento, com base em seus estudos e o que você acredita que seja, 
porém mais a frente uma outra pessoa pode apresentar uma outra forma 
de explicação sobre determinado assunto e comprovar, e dizer que você 
estava errado. 

6 Creio que não, como já disse alguma pessoa pode ter sua forma de 
pensamento e comprová-la em um determinado momento, mas como 
também uma outra pessoa tenha uma outra forma de pensamento sobre 
o mesmo assunto e comprová-la. 

7 Ambos. A luz é uma onda eletromagnética e se propaga no vácuo, mas 
também é formada por pequenos pacotes de energia, frase dita pelo 
próprio Einstein que depois recebeu o nome de fóton. 

8 A luz realmente é uma onda ou uma partícula? 

 

 

Nome Isabel 

1 Um estudo que pode ser exato ou não para a evolução de alguns 
conhecimentos. 

2 Por ideias e erros para chegar a uma resposta sobre o fato. 

3 Porque a ciência lida com os fatos e a religião com a razão. 

4 Porque desde crianças temos em nossas vidas e automaticamente 
acreditamos. 

5 Não. Porque a ciência muda em determinadas questões. Não. 

6 Não. Porque isso pode mudar e ter que fazer outros estudos sobre o fato. 

7 Ambos. 
Onda. Porque o sol é uma onda. 
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Partícula. Porque Terezinha fez um seminário de efeito fotoelétrico e 
explicou que a luz é uma partícula. 

8 Qual a importância da luz para as plantas e até mesmo para os seres 
humanos? 

 

 

Nome Laura 

1 Comprovação. 

2 Por fatos. 

3 Ciência é um fato comprovado, já a religião é mais por “fé”, a gente não 
vê e não tem comprovações certas. 

4 Porque ela é comprovada. 

5 Não. A ciência se aprofunda cada vez mais e descobre novas formas. 

6 Sim, pois foram feitos testes e pesquisas até serem “comprovadas”. 

7 Onda. Luz não transporta matéria, e além disso ela é transversal e 
tridimensional. 

8 Porque uma luz colorida não clareia tanto quanto uma luz branca? 

 

 

Nome Marcos 

1 Ciência, por meu entendimento seria algo envolvendo o estudo do mundo 
e dos fenômenos ocorrentes no dia a dia que não se vê ou entende 
normalmente sendo mais algo de origem, teste e falha, ou até mesmo 
experimentações para descobrir certos fenômenos. Ciência é algo 
maravilhoso pois te induz a questionar fenômenos. 

2 Construída a partir de várias outras formas de estudo, mas todas viradas 
para algo um pouco mais objetiva, como… o começo e… o porquê isso 
ocorre. E dessa pergunta já começa uma construção, de talvez uma 
ciência ao questionar aquilo. 

3 Pois a ciência tende a ter respostas mais “realistas” ou até mesmo uma 
resposta mais verdadeira sobre certos assuntos, sendo apenas… ciência. 

4 Pois ela nos mostra mais de algo, ou aquilo, que não sabíamos que 
estava lá mas sempre esteve. 

5 Não. Pois a ciência não e nunca vai ser 100% aquilo ou certa, ela apenas 
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é congruente. A ciência pode ser mudada, de modo que você faz algo 
mas em 1 ano depois alguém pode provar o contrário… ou até mais que 
você pois isso é ciência. 

6 Não, mas fazem as pessoas acreditarem de que houve testes e 
experimentos ali e o que torna mais creditado a aquilo. Tornando algo 
mais “verdadeiro”. 

7 Partícula. Pois com um aglomerado de partículas que formam uma onda 
retilínea. 

8 Se por acaso conseguíssemos fazer uma “refração” de luz em nossos 
próprios corpos, íamos ficar invisíveis? 

 

 

Nome Rodrigo 

1 Uma fonte humana de conhecimento que busca comprovar suas teorias, 
distanciando-se das explicações míticas e/ou religiosas para fenômenos 
presentes na natureza ou na sociedade. Apesar disso, os mitos e 
religiões são muito importantes para a compreensão da evolução do 
conhecimento humano. 

2 A ciência é construída sobre a ideia do ‘aproveito’ e aperfeiçoamento de 
ideias do passado. 

3 Do ponto de vista material e visual, a ciência possui mais a oferecer 
quando se diz respeito a comprovação de ideias. 

4 Porque esta tem se tornado cada vez mais acessível para todos. Além 
disso, pode-se afirmar que a ciência hoje em dia se faz necessária. 

5 Nenhuma fonte de conhecimento humana produz verdades absolutas. 
Todas estão sujeitas a serem substituídas por novas verdades que 
possuem mais sentido ou lógica. 

6 Somente de acordo com o que a ciência tem de conhecimento 
acumulado até o momento da utilização do termo. 

7 Ambos. A luz possui a dualidade onda-partícula. 

8 Algum dia, seria possível converter a luz em um material sólido? 

 

 

Nome Rayan 

1 Ciência são pessoas ou grupos que buscam comprovar as coisas ou 
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fenômenos, para ver se é verdade ou um mito. 

2 A ciência é construída de geração em geração que tem como objetivo 
melhorar seu conhecimento, só que nem sempre é possível. 

3 A religião é mais uma crença, que pode não ser verdade. A ciência tenta 
comprovar a “verdade”. 

4 Porque faz sentido, “ué”. 

5 Não. A ciência algumas vezes “erra”, não é bem um erro porque serve 
como base para algo “verdadeiro”. 

6 Não. Porque de vez em quando a ciência “erra”. 

7 Onda. A onda é uma onda eletromagnética, não precisa de um meio para 
se propagar. 

8 Assim que eu estudar mais sobre a natureza da luz eu faço uma 
pergunta. 

 

 

Nome Tereza 

1 A área de estudo que estuda a natureza. 

2 A partir de análises, experimentos e tentativa e erro. 

3 A ciência ela parte mais da lógica e do acontecimento já a religião parte 
mais de um ser celeste que controla tudo. 

4 Pois, é uma forma mais lógica de explicar o que acontece na natureza. 

5 Não. Pois, o ser humano vai evoluindo e com isso sua forma de enxergar 
o mundo também e pegando base de outras teorias forma sua teoria 
própria. 

6 Não. Como eu já citei na questão 5 a ciência não é 100% comprovada 
então não existe uma verdade absoluta. 

7 Ambos. A luz é dual, ou seja, ora se comporta como partícula e ora como 
onda. 

8 Por que só a luz tem a dualidade onda-partícula? 

 

Nome Tatiana 

1 Entendo ciência como estudo, um meio de comprovações. 
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2 A ciência é construída por fatos, como séries de experimentos capazes 
de comprovar algo que antes não tinha explicação. 

3 A ciência utiliza de um método mais “exato” de estudo, já a religião lida 
mais com mitos, pois grande parte de seu conteúdo não tem como 
provar. 

4 Porque a sociedade desde sempre nos fez acreditar que a ciência é algo 
100% certo. 

5 Não. A ciência se reinventa a cada momento, se aprofundando mais e 
mudando suas certezas 

6  

7 Ambos. A luz é uma dualidade onda-partícula. Ora se comporta como 
onda e ora se comporta como partícula. 

8  

 

 

Nome Vitor 

1 A ciência é o estudo de tudo no universo e é adaptada ao longo do 
tempo. 

2 Com estudos e testes em um determinado tempo. 

3 A ciência busca provar tal coisa por meio de estudos e testes mas, a 
religião simplesmente fala é assim e ponto final não tem quem vá contra 
tal decisão.  

4 Porque ela sempre consegue comprovar as coisas. 

5 Sempre porque ela explica tudo e sempre está correta. 

6 Sim. Porque foi feito um estudo testes para comprovar algo 
cientificamente. 

7 Ambos. A luz é partícula e onda só que dependendo a situação ela se 
comporta como onda ou partícula. 

8 Por que ela se comporta como matéria e partícula? 

 

 

Nome Vicente 

1 A ciência é algo que se baseia em fatos e que muda constantemente. 
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2 Ela é construída a partir de fatos concretos. 

3 Porque ela se baseia em fatos ou seja algo que é comprovado e não 
somente em uma coisa falada por aí que não tem comprovações. 

4 Porque a ciência faz com que a gente se questione de algo, ou seja faz 
com que pensamos se aquilo que já está imposto sobre nós é realmente 
o correto. Então ela é importante para dar um sentido em nossa trajetória 
enquanto vivos. 

5 Não. Não. Porque ela está sempre se questionando de algo. 

6 Não. pois algo que foi “cientificamente provado” pode ser questionado 
futuramente e pode ser alterado. 

7 Ambos. A luz tem uma dualidade ela pode se comportar como onda e 
pode se comportar como partícula, então ela pode ser os dois. 

8 Se o som viaja a 340 m/s, se uma pessoa tiver a 340 metros de mim, se 
eu falar o som vai chegar nela em um segundo? E vai chegar?  

 

 

Nome Yan 

1 Um ramo de estudos. 

2 Através de teorias, experimentos, fatos, etc. 

3 A religião é baseada na crença da pessoa e a ciência é baseada em fatos 
comprovados. 

4 Porque ela pode ser comprovada. 

5 Não. Ela pode ser alterada. 

6 Geralmente sim, quando temos teorias desenvolvidas sobre aquele tema 
e é comprovado através de experimentos. 

7 Onda. A luz é uma onda eletromagnética porque pode se propagar no 
vácuo e transversal porque a direção de propagação é paralelo a direção 
de vibração. 

8 Se a luz viaja a 300000 Km/s, isso significa que a cada segundo a luz 
viaja 300000 Km, então se eu acender um laser ele deveria ir a 300000 
Km a frente?  
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8.3 Transcrição das respostas às questões conceituais (atividade em grupo) 

 

Grupo 1 Igor, Rodrigo, Vitor 

1 A luz possui dualidade onda-partícula, hora se comporta como onda, 
hora se comporta como partícula. 

2 Observamos que a luz pode se comportar como partícula, o que 
acontece no efeito fotoelétrico. Ao mesmo tempo, vimos que a luz pode 
ser difratada em fendas, expressando um comportamento ondulatório.  

3 Porque quando os elétrons vibram com frequências altas, eles geram 
cores, que mudam de acordo com a variação das frequências. Nós 
achamos que a matéria simplesmente possuía cores absolutas.   

4 Porque ela se comporta de diferentes formas em diferentes situações. 

5 Como uma ferramenta que age em prol de compreender os 
acontecimentos presentes na natureza. Não é exatamente uma forma 
concreta de entender o mundo, pois ela está sempre sendo 
modificada/aperfeiçoada. 

6 Acreditamos que a ciência transcende sim nossa capacidade, pois em 
algum momento nosso conhecimento será incapaz de compreender 
algo. Um bom exemplo disso é o fato de não sabermos 100% a origem 
de nossa existência. 

 

 

Grupo 2 Almir, Vicente, Yan 

1 A onda se comporta como as duas coisas. 

2 Através de debates e usando informações que já tínhamos. 

3 Porque as cores  são frequências e os nossos olhos são capazes de 
diferenciar essas frequências. Nunca paramos para pensar nisso antes. 

4 Porque hora ela se comporta como onda e hora se comporta como 
partícula. 

5 Como um ramo de estudos que procuram comprovar suas teorias, 
através de experimentos. Não poderemos entender o mundo através da 
religião. 

6 Não. A ciência precisa dos humanos para estudar a natureza, sem os 
humanos não haveria ciência. 
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Grupo 3 Laura, Tereza, Tatiana 

1 Os dois.  

2 Depois de estudarmos alguns experimentos, conseguimos perceber 
que ora a luz se comporta como partícula e ora como onda. 

3 Pela frequência. Sorry, nunca paramos para pensar no assunto. 

4 Pois a luz não foi inventada por nenhum ser humano, por isso é tão 
difícil compreender algo que não sabemos o processo de criação. 

5 Comprovações de fatos. Concreta não, pois nada é realmente concreto 
mas não deixa de ser uma base de entendermos o mundo. 

6 Ela depende. Pois precisamos das fórmulas e teorias e para isso 
precisamos da capacidade humana. 

 

 

Grupo 4 Gustavo, Isabel, Rayan 

1 Os dois. 

2 Tem momento que a luz é uma onda eletromagnética e partícula. Um 
dos exemplos de onda é a luz passando pelo vidro, um dos exemplos 
da partícula é de uma sala escura que tem uma porta preta com fendas 
em baixo, do outro lado dessa porta tem uma lanterna acesa e assim 
faz com que a luz não passe para o quarto escuro. 

3 Porque cada cor tem sua frequência. Pensávamos que o sol atingia os 
objetos, fazendo com que refletisse uma determinada cor. 

4 Porque ela pode se comportar como uma onda ou partícula, por causa 
disso gera uma dúvida na sua definição. 

5 Como um estudo para saber se o fato é concreto ou não. Sim. 

6 Não, porque sem os seres humanos não teria os avanços na ciência. 
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8.4 Transcrição da redação a respeito da Atividade VI (com avaliação inclusa) 

 

Nome: Almir 

Eu acredito que a luz não seja nem onda e nem partícula, eu acredito que seja um 
novo conceito que ainda não foi descoberto e explicado, antes eu achava que a luz 
fosse uma onda. Mudei de ideia após perceber que a luz as vezes pode ser 
definida como onda e as vezes pode ser definida como partícula.  
Antes eu achava que a ciência era um estudo que precisava de comprovações, 
teorias, observações e testes. Minha opinião continua a mesma. 
 
Eu acho que se fosse para dar uma nota de 1 a 10, eu merecia um 6,5, no máximo 
7, por mais que eu tenha participado de todas as aulas, eu não li nenhum texto 
que foi proposto para as aulas, mas mesmo assim eu acho que pude contribuir 
positivamente para o “projeto”. Acho que o meu grupo foi mais focado do que eu, 
por isso eu dou 9 para o Yan e 9 para o Vicente, só não dei 10 pois acho que 
faltou maturidade em todos os membros do grupo, inclusive eu. 

 

 

Nome: Gustavo 

Na minha percepção de vista a luz é uma onda e uma partícula, porque ela pode 
se comportar dessas duas formas. Antes eu nunca parei para pensar em como 
uma luz se comportava, mas agora eu penso que ela pode ser as duas coisas. 
A ciência a minha opinião não mudou em nada, a ciência estuda as coisas em sua 
volta, para tentar explicá-las. 
 
Na minha opinião eu deveria ganhar 7,5 por não ter lido direito o texto e também 
acho justo essa nota por ter conseguido fazer o trabalho, mesmo não lendo direito 
o texto. 
Rayan deve ganhar 7,0 por não ter lido o texto e não ter entendido mas ao mesmo 
tempo entendeu. 
Isabel deve ganhar 8,0 por não ter lido e entendido o texto e ter ajudado a fazer o 
trabalho.  

 

 

Nome: Igor 

Bem, o pensamento que eu tinha antes sobre a natureza da luz se manteve até 
este momento. Eu acreditava que a luz possuía uma característica ondulatória e 
uma característica corpuscular, um fenômeno chamado ‘onda-partícula’. 
Como já tinha dito, eu já acreditava que a luz se comportava como onda-partícula, 
mas ainda não sabia muito bem sobre alguns exemplos que explicassem os 
fenômenos da luz. 
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Tiro a conclusão que esses debates que tivemos em sala de aula, foram 
importantes para compreendermos sobre a luz e sua natureza. 
Então sobre a ciência, eu entendia que ela se baseava em questionamentos sobre 
os fenômenos e acontecimentos no universo, e a partir disso os cientistas criavam 
teorias e especulavam para responder o porquê e como funcionam esses 
fenômenos. Eu creio que a ciência sempre precise de um questionamento. 
A ciência evolui cada vez mais, mas acredito que tem assuntos que mesmo com a 
evolução da ciência, nunca sejam respondidos. 
E eu continuo tendo a mesma concepção inicial sobre a ciência. 
 
Sobre a minha autoavaliação, acredito que mereço um 9 ou 10, pois me interessei 
bastante e me comprometi a tentar entender mais sobre os assuntos falados. 
Já sobre a avaliação dos meus colegas, creio que recebam uma boa nota, pois 
mesmo alguns achando o assunto falado ser um assunto considerado chato e 
complicado de entender, vi um interesse. Uns ou outros que já não se interessam, 
não se comprometeram com o trabalho; por exemplo, Vitor, Isabel que merecem 
uma nota 5. Mas acredito que o resto do pessoal receba uma nota 9 ou 8. 

 

 

Nome: Isabel 

Minha concepção sobre a luz é que ela é uma onda mas as vezes se comporta 
como uma partícula. para ser sincera nunca tinha pensado se a luz era uma onda 
ou uma partícula, depois que começamos as atividades, comecei a ficar com umas 
dúvidas em relação a isso e comecei a perguntar para meus professores de física, 
comecei a pesquisar sobre o fato e finalmente entendi. 
Bom, minha concepção sobre a ciência é que ela tem como foco entender e 
explicar fatos tanto da natureza como da sociedade, eu tinha o mesmo 
pensamento antes. 
 
Minha autoavaliação: 8,5 pois acho que a nota deve ser dada porque a pessoa 
entendeu. 
A avaliação dos colegas do grupo.  
Gustavo: 8,5 pelo mesmo motivo de cima. 
Rayan: 7,5 pois ficou com algumas dúvidas depois do trabalho. 
 
Adorei os debates sobre esse tema. 

 

 

Nome: Laura 

Sobre a concepção sobre a natureza da luz: indefinida, o fato de hora ser onda e 
hora ser partícula é um pouco complicado. Antes achava que a luz era apenas 
uma onda mas, depois dos debates que tivemos ficou uma interrogação porque é 
um pouco difícil “aceitar” que um elemento pode ser onda e partícula dependendo 
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do momento, porém faz sentido cada hora ela se comportar de um jeito. 
Sobre a ciência: ela não é absoluta. A ciência está em constante mudança, mesmo 
sendo um comprovador de fatos pois, a ciência está se aprofundando e 
descobrindo coisas novas a cada dia. 
 
Autoavaliação: Tereza e eu merecemos 10 pois, lemos o PDF (tudo bem que era 
“obrigatório” mas Tatiana não leu) e também discutimos sobre o dever.  
Tatiana merece 9 só pelo fato dela não ter lido o PDF, fora isso é só isso mesmo. 
Ela também discutiu o dever com a gente. 

 

 

Nome: Rodrigo 

Minha concepção atual sobre a natureza da luz é a de que ela possui sim uma 
dualidade onda-partícula, assim como tudo que está a nossa volta. Apesar de isso 
parecer estranho, deve ser aceito, já que atualmente temos experimento que 
comprovam os dois comportamentos da luz. Eu via a luz como algo que possui 
dualidade, porém agora sei muita mais sobre os processos que ocorrem com ela. 
Sobre a ciência, posso afirmar que eu possuía uma visão de que ela chegaria a 
conclusões sobre os acontecimentos da natureza muito rapidamente.  Agora 
entendo que ela está sempre se renovando, se contradizendo e buscando se 
aprofundar mais na tentativa de comprovar coisas. 
 
Meus colegas e eu tivemos um bom desempenho durante as atividades. Creio que 
eu tenha contribuído bem para o progresso dos grupos que participei. Neste último 
trabalho, meus colegas perderam um pouco o foco em alguns momentos, criando 
conflitos desnecessários. Um deles não leu o PDF necessário para a atividade. 
Levando tudo isso em consideração, seguem as notas: 
Rodrigo: 10; Igor: 9,5; Vitor: 8,5 (não leu o PDF) 

 

 

Nome: Rayan 

minha concepção sobre a natureza da luz mudou totalmente, eu acreditava que a 
luz era uma onda somente, e nem sabia dessa dúvida se é onda ou partícula, mas 
hoje eu sei que é os dois, em algumas ocasiões é partícula e onda. E sobre a 
ciência, eu não tinha noção do que era, e agora eu sei o que é ciência, graças ao 
nosso futuro professor Thiago. 
 
Eu: mereço 7,5 pois não li o PDF e tentei ajudar no que pude, nas aulas passadas 
fui bem presente. 
Isabel: merece 10, leu o PDF e foi presente em todas as aulas. 
Gustavo: merece 10, ajudou bastante nas perguntas. 
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Nome: Tereza 

Como eu fiz o seminário de Renata [professora de física] sobre o efeito fotoelétrico 
eu estudei bastante a luz e já tinha uma noção sobre a dualidade onda-partícula. 
E eu achei muito legal sobre as cores e a ciência que foram coisas que eu nunca 
parei para pensar. 
E outra coisa que eu achei muito legal foi tirar a minha dúvida se a luz era a única 
que tinha essa dualidade onda-partícula, eu descobri que “tudo” é onda-partícula. 
E sobre a ciência não mudou muito a minha opinião só acrescentou algumas 
coisas mas a base continuou a mesma. 
 
Minha nota eu acho que deve ser 10. Pois eu participei do debate, li todos os 
PDFs e respondi as perguntas. 
Meu grupo é Tatiana que vou dar 9,5 pois não leu o PDF mas ajudou nas 
perguntas e Laura que leu o PDF e  ajudou nas perguntas. 
 
OBS: A luz é um ícone feminista pois ela é o que ela quiser como bem entender e 
não se adequou a um padrão que os homens forçaram ela a ser. 
 

 

 

Nome: Tatiana 

Minha atual concepção sobre a luz é basicamente a mesma que eu tinha antes 
das aulas começarem apesar de no debate o grupo responsável por defender luz 
como partícula ter usado argumentos convincentes, continuo acreditando que a luz 
seja uma dualidade onda-partícula, acredito que ela não pode ser denominada 
concretamente apenas como uma, hora se comporta como onda e hora como 
partícula. Sei também que sua coloração depende da frequência. 
 
Minhas colegas de grupo [Tereza e Laura] foram bastante eficientes durante as 
atividades, se dedicaram e tal, acho que merecem 10. Já eu acho que não fui 
100% participativa em todas as atividades, portanto me dou um 8. 

 

 

Nome: Vitor 

A luz tem uma característica de dupla personalidade em determinada situação ela 
se comporta como onda exemplo, no vácuo. Lá ela se comporta como onda e com 
o vidro também, mas como partícula temos o efeito fotoelétrico que quando o luz 
com determinada frequência bate em uma placa de metal, ela libera elétrons. Eu 
acreditava que a luz era somente onda, mas agora sei que ela tem dupla 
personalidade que ela se comporta, de acordo com a situação. A luz como onda 
passa pelo livro e como partícula ela dependendo da frequência quando ela bate 
no metal libera elétrons. 
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A ciência é o estudo da natureza que nem sempre está correta. 
 
Durante todas as atividades eu as compreendi e gostei  de por elas em prática 
menos hoje porquê meus parceiros não davam uma brecha para eu me 
pronunciar. O Ray até tentou facilitar a comunicação tentando ir pro meio, mas 
Isaac falou não então eles conversaram baixo para responder as perguntas e para 
não atrapalhar fiquei quieto. 
Eu: 6,0 
Igor: 7,0 
Rodrigo: 8,5 

 

 

Nome: Vicente 

A nossa cabeça é muito fechada dos conceitos sobre a luz pois aprendemos na 
escola dois conceitos sobre a luz que ela pode ser onda e pode ser partícula. 
A gente, alunos, nunca paramos para pensar sobre a luz mas acreditamos no que 
os nossos professores falam e pronto. 
Eu particularmente acredito nos dois conceitos pois os dois conceitos tem provas 
suficiente para fazer com que nós possamos acreditar nessa dualidade. 
A ciência em minha visão é um ramo de estudo, pois ela estuda tudo que está em 
nosso redor, mesmo que ela erra ou acerta em certo ponto ela está sempre 
descobrindo coisas novas, então para a minha pessoa a ciência é um ramo de 
estudo. 
 
Chegando no ponto da autoavaliação eu mereço um 10 pois eu participei de todas 
as aulas, debati e não atrapalhei em nada meus companheiros. Yan e Almir 
também merecem um 10 pelo mesmo motivo. 

 

 

Nome: Yan 

É difícil dizer com 100% de certeza o que a luz é. Porque o comportamento da luz 
é uma percepção humana, então a ciência acredita naquilo que ela observa. Eu 
antes dessa atividade, acreditava que a luz era uma onda eletromagnética. com 
certeza. Depois disso tiveram argumentos que disseram que a luz era uma 
partícula e alguns disseram que era uma onda-partícula. Eu realmente não 
consigo enxergar a luz como uma partícula mesmo depois dessa atividade. Porque 
na minha cabeça não faz sentido a luz ser partícula e passar por uma superfície de 
vidro. Então na minha concepção a luz ainda é uma onda. 
Sobre a ciência eu não tenho muito pra falar porque é um ramo de estudo que 
procura provar, através de fatos, aquilo que ainda não foi explicado e é isso que a 
diferencia da religião (mesmo a religião tendo base histórica). Continuei com 
minha mesma opinião.  
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Mereço um 9 porque nesse último trabalho não contribuí tudo que poderia.  
Almir, 10. Nada a reclamar. 
Vicente, 10. Nada a reclamar também. 
 
Obrigado pela oportunidade de aprender mais! 

 

 


