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“Quando a educação não é libertadora,
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Resumo

O referente trabalho monográfico apresenta uma sequência didática voltada para a 3a série do

Ensino Médio. É uma proposta baseada no ensino por investigação para a introdução ao Ensino

da Física Moderna, utilizando o Sol como objeto de estudo. O conteúdo, ora, exposto constitui-se

em uma das múltiplas formas de ensinar essa modalidade da Física para o Ensino Médio. Além

disso, há uma exposição sobre o ensino investigativo e de como esse método pode ser aplicado

em sala de aula. Durante a sequência, foram utilizados dois experimentos: um para determinar

a temperatura da fotosfera solar e outro para verificar as linhas espectrais emitidas por várias

fontes luminosas diferentes. O objetivo destes experimentos é mostrar aos estudantes o quanto é

possível, utilizando-se de instrumentos simples, gerar bons e satisfatórios resultados a respeito

dos fenômenos estudados. Há também um debate sobre a natureza nociva das radiações que têm

como objetivo principal, desenvolver a capacidade argumentativa dos discentes. As atividades e

temas propostos na sequência didática estão em conformidade com os documentos oficiais de

educação e vigentes no Brasil.

Palavras-chave: Ensino Médio. Ensino por Investigação. Física Moderna. Física olar.



Résumé

Le travail monographique connexe présente une séquence didactique axée sur la 3e année du

secondaire. Il s’agit d’une proposition basée sur la recherche pour l’enseignement de la physique

moderne utilisant le soleil comme objet d’étude. Le contenu désormais exposé constitue l’une des

multiples façons d’enseigner cette modalité de la physique au lycée. De plus, il y a une exposition

sur l’enseignement d’investigation et comment cette méthodologie peut être appliquée en classe.

Au cours de la séquence, deux expériences ont été utilisées : l’une pour déterminer la température

de la photosphère solaire et l’autre pour vérifier les raies spectrales émises par plusieurs sources

lumineuses différentes. L’objectif de ces expériences est de montrer aux étudiants combien il est

possible, à l’aide d’instruments simples, de générer de bons résultats concernant les phénomènes

étudiés. Il y a aussi un débat sur le caractère nocif des rayonnements dont l’objectif principal est

de développer la capacité argumentative des étudiants. Les activités et les sujets proposés dans la

séquence didactique sont conformes aux documents éducatifs officiels en vigueur au Brésil.

Mots-clés : Lycée. l’Enseignement d’Investigation. la Physique Moderne. Physique Solaire.
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1 Introdução

Em toda a minha vida como estudante de ciclo básico nunca estudei em escolas públicas,
porque meus pais achavam que não havia nenhum colégio público de qualidade nos arredores da
minha casa. Nasci em um núcleo familiar onde minha mãe só havia cursado até a antiga 8a série
e meu pai havia concluído o Ensino Médio. Entretanto, apesar de não ter terminado os estudos
do ciclo básico, minha mãe, sempre foi presente a vida escolar.

O exemplo mais próximo que eu tinha na minha família de alguém que tivesse feito
uma faculdade pública era a minha tia que fez Letras/Francês na UFRJ. Minha mãe e minha tia
sempre tiveram uma preocupação muito grande que era fazer com que eu não percebesse que o
meu pai não gostava de ler.

Quando fiz 6 anos e aprendi realmente a ler, minha tia em parceria com a minha mãe
disse que eu podia pegar qualquer livro na estante dela para ler. Além dos desenhos animados
que gostava de ver quando criança, minha mãe sempre me colocava para ver TV Escola e TV
Cultura. Além desses estímulos na minha primeira e segunda infâncias, recebi estímulos em
relação ao Esporte e a Música, que foram muito importantes para a construção da pessoa que
sou hoje.

O meu fascínio pelo Cosmos começa enquanto assistia documentários nestes canais
educativos da Televisão sobre o tema. Durante todo o meu ciclo básico, esperei ansiosamente
para que os meus professores falassem sobre o Universo. Todavia, as aulas sobre esse tema,
nunca passavam dos assuntos relacionados ao sistema solar e por, várias vezes, eu me senti
frustrada.

Já o meu pai por mais que ele não soubesse, estimulou-me em outra área que seria a porta
de entrada para estudar Física. A profissão do meu pai era a de mecânico de carros grandes, no
caso, ônibus. Em quase todo o final de semana, ele trazia vídeos sobre montagem e manutenção
de motores a diesel e eu sempre assistia esses vídeos com ele. Nossos programas de domingo de
manhã, quando não íamos a igreja, era caçar programas na televisão sobre carros.

Então, com o passar dos anos, amadureci a ideia de prestar vestibular para engenharia
mecânica, não me passava pela cabeça em me tornar professora, pois quando era criança, por
volta dos meus 5 anos de idade, me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse e eu
respondi que queria seria professora. Contudo a minha tia, que estava muito chateada pela
sociedade não dar o devido valor a sua profissão como professora, me falou o seguinte: ”Não
seja professora, porque professor ganha mal, trabalha muito e se estressa todo dia”. Desde aquele
fatídico dia, em toda a minha vida no ensino básico e durante boa parte da faculdade, nunca me
passou pela cabeça me tornar professora.

Prestei vestibular para Engenharia Mecânica e para Física que era a minha segunda opção,
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porém, por ironia do destino passei para Física na UERJ, ingressando no segundo semestre de
2011. Porém, no meio do primeiro semestre de 2012, minha mãe ficou muito doente e precisava
de cuidados todo o tempo. Por tal motivo, abandonei o segundo semestre pela metade, tranquei
no semestre seguinte e fiquei somente cuidando da dela.

Entretanto, em dezembro daquele mesmo ano minha mãe veio a falecer. Nos dois anos
que se seguiram, tentei voltar duas vezes a cursar Física na UERJ, mas não obtive sucesso,
pois estava em depressão severa pela morte dela. Em 2015, depois de muito lutar para sair
da depressão, consegui voltar para a UERJ. Todavia, neste período a UERJ estava bastante
conturbada pelas as greves frequentes desde 2013 por falta de repasses do Governo do Estado.

Após voltar para a UERJ, a minha segunda opção de formação acadêmica tornou-se a
primeira opção, porém queria seguir o Bacharelado.

No final de 2016, a situação ficou muito difícil para me manter na UERJ, pois novamente
os preços da passagem de ônibus iam subir. A única saída que encontrei, foi vir por transferência
para UFF. Entrei na UFF no primeiro semestre de 2017. Até este momento não desejava ser
professora, apesar de ter aberto a grade de Licenciatura na UERJ.Eu ainda sonhava em concluir
o Bacharelado com a Licenciatura.

Ao ser perguntada sobre qual habilitação eu iria fazer na UFF, instintivamente escolhi Li-
cenciatura. Conforme o passar do tempo, ao participar das disciplinas da educação, eu, realmente,
me encontrei. Vi que o amor nutrido pela educação quando era criança estava latente.

Então vi nessa oportunidade de ser professora uma chance de mostrar que é possível
sim, falar sobre Física Moderna e Astrofísica no Ensino Médio. Essa monografia, portanto, é
um anseio da minha criança interior, desejando que outros estudantes acessem esse conteúdo na
escola de educação básica. Visa também estimular o interesse pelo tema, mesmo a aqueles que
não gostam de Física.

Portanto, decido começar todo o desenvolvimento dessa monografia, citando os trechos
encontrados nos documentos oficiais sobre educação no Brasil que fundamentam toda a proposta
desenvolvida na sequência. Falar sobre estes documentos e mostrar que a sequência didática
proposta está em conformidade com eles é deveras importante para aplicação dessa proposta em
outras escolas. Após isso, decido-me ater sobre as bases que compõem o Ensino Investigativo,
sobre o papel do professor e do aluno nesse método, mostrando uma alternativa para sairmos do
ensino tradicional.

Nos conceitos utilizados, há uma série de definições que serão trabalhados na sequência
didática proposta. Estes conceitos estão em quase absoluta sintonia com as sugestões de recurso
multimídia (apresentação em Powerpoint) anexados ao final dessa monografia. O método foi
dividido em três partes, nas quais as duas primeiras traçam um perfil das escolas onde a sequência
didática foi desenvolvida. Essa estratégia foi desenvolvida para facilitar o entendimento do
contexto no qual os estudantes estão inseridos. A última parte conta, exatamente, como as aulas
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foram planejadas.

Na análise de dados, foi escolhida uma turma a partir de um perfil que foi observado
durante as aulas, quando houve grande participação dos estudantes. Essa turma, assim como as
outras, tiveram bom resultado, porém a turma escolhida tinha algumas peculiaridades que valem a
pena comentar mais adiante. Por último, nas considerações finais, falo sobre a sequência didática
que foi utilizada nessa monografia, bem como as mudanças produzidas no meu amadurecimento
enquanto aluna, professora e cidadã durante a minha jornada acadêmica.
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2 Referenciais Teóricos

2.1 Os Documentos Oficiais da Educação no Brasil

Antes debruçar sobre a sequência didática e em práticas pedagógicas, convém refletir
sobre o que os Documentos Oficiais de Educação no Brasil dizem a respeito da educação e de
que forma podemos implementar tais assuntos que serão discutidos ao longo desta monografia.

Para que uma sequência didática tenha relevância, é necessário estar bem fundamentada
e apoiada nos documentos oficiais, sejam eles: PCN, PCN+, DCNEM, LDB, BNCC etc. É
importante que se pense em educação, levando em conta as diretrizes regulamentadoras que
permeiam a educação brasileira. Destacou-se, portanto, alguns trechos que fundamentam a
sequência didática e o tema proposto nessa monografia.

Segundo os PCN (BRASIL, 2000) o ensino de física deve ser pautado na contribuição de
uma cultura científica, efetiva que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos
e de processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza
como parte da própria natureza em transformação.

Trazer a Física para mais próximo dos discentes, mostrando que ela não é um “produto”
feita por poucas mãos e, sim, por várias e que são suscetíveis a erro. Trata-se de produções
humanas, que humanizam a Física e propõem ser o erro um fator para o fazer ciência. A sequência
didática proposta nesse trabalho e o apanhado histórico da espectroscopia levaram os estudantes
a observarem que o conhecimento construído hoje, foi o resultado de séculos de pesquisa, de
erros e de acertos.

Observando os PCN (BRASIL, 2000, p.29), destacam-se três competências e habilidades
a serem desenvolvidas durante a sequência didática realizada em alguns colégios da região de
Niterói. São elas:

• Construir e investigar situação-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, genera-
lizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões.

• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o contexto
cultural, social, político e econômico.

• Articular o conhecimento de outras áreas do saber científico. (BRASIL, 2000, p.29)

Já os PCN+, que são parâmetros complementares aos PCN, tem como objetivo explicitar
as competências e habilidades dispostas nos PCN, além de dividir o conteúdo de física em temas
que deveriam ser abordados durante o Ensino Médio.

Destaca-se, portanto, para fundamentar a sequência didática que será proposta mais
adiante, o Tema 5 - Matéria e Radiação, principalmente a segunda unidade temática que fala a
respeito da Radiação e suas interações:
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• Identificar diferentes tipos de radiações presentes na vida cotidiana, reconhecendo sua sistematiza-
ção no espectro eletromagnético (das ondas de rádio aos raios gama) e sua utilização através das
tecnologias a elas associadas (radar, rádio, forno de microondas, tomografia etc.).

• Compreender os processos de interação das radiações com meios materiais para explicar os fenômenos
envolvidos em, por exemplo, fotocélulas, emissão e transmissão de luz, telas de monitores, radiografias.

• Avaliar efeitos biológicos e ambientais do uso de radiações não-ionizantes em situações do cotidiano.
(BRASIL, 2002, p.78).

E se destaca, ainda, o Tema 6, intitulado Universo, Terra e Vida, onde alguns tópicos das
três unidades temáticas dispostas abaixo, servirão de respaldo para a sequência posteriormente
apresentada.

1. Terra e sistema solar

• Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de fenômenos
astronômicos (duração do dia e da noite, estações do ano, fases da lua, eclipses etc.).

• Compreender as interações gravitacionais, identificando forças e relações de conservação, para explicar
aspectos do movimento do sistema planetário, cometas, naves e satélites.

2. O Universo e sua origem

• Conhecer as teorias e modelos propostos para a origem, evolução e constituição do Universo, além
das formas atuais para sua investigação e os limites de seus resultados no sentido de ampliar sua visão
de mundo.

• Reconhecer ordens de grandeza de medidas astronômicas para situar a vida (e vida humana), temporal
e espacialmente no Universo e discutir as hipóteses de vida fora da Terra.

3. Compreensão humana do Universo

• Conhecer aspectos dos modelos explicativos da origem e constituição do Universo, segundo diferentes
culturas, buscando semelhanças e diferenças em suas formulações.

• Compreender aspectos da evolução dos modelos da ciência para explicar a constituição do Universo
(matéria, radiação e interações) através dos tempos, identificando especificidades do modelo atual.

• Identificar diferentes formas pelas quais os modelos explicativos do Universo influenciaram a cultura
e a vida humana ao longo da história da humanidade e vice-versa. (BRASIL, 2002, p.79).

Já a BNCC em seu texto final aprovada em 2018, destaca algumas habilidades que
permearão a sequência didática proposta, são elas:

• (EM13CNT103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencia-
lidades e os riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na
indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.

• (EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas
para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo
com as teorias científicas aceitas atualmente.

• (EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e distribuição
dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias
ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas estruturas e composições e as possibilidades
de existência de vida, utilizando representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros) [...] (BRASIL,
2018, p.555-557).
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A LDB de 1996, que foi atualizada em setembro de 2019, dispõe de algumas leis que de
certa forma são deveras preocupantes para o cenário do Ensino de Física, como por exemplo,
a obrigatoriedade do ensino nos três anos do ensino médio passa a ser somente para a Língua
Portuguesa, Matemática e a Língua Inglesa como disposto no Artigo 35-A §4o.

A obrigatoriedade destas matérias, explicitamente, citadas no texto da LDB abre margem
para a não obrigatoriedade das demais disciplinas nos três anos do Ensino Médio, e por sua vez,
a não-obrigatoriedade da oferta das demais disciplinas nas instituições de Ensino.

Caso seja de interesse do estudante, ao terminar o ensino médio, ele poderá escolher
mais um itinerário formativo, isto é, cursar uma outra área que também seja de seu interesse, são
elas: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e sociais
aplicadas e Ciências da Natureza e suas tecnologias, como trata o Artigo 35-A §5o.

Este outro inciso reforça ainda mais a facultatividade das demais disciplinas e do empo-
brecimento do ensino médio que será cursado pelo estudante. Cabe aos professores, portanto,
mostrar que estas disciplinas não mais obrigatórias, são indispensáveis para a formação crítica
dos estudantes.

As atividades propostas nessa monografia têm como base despertar o interesse do
estudante através de um tema que na maioria das vezes gera o interesse dos discentes. Esta é
uma das infinitas formas de mostrar para o Brasil que a ciência é imprescindível para a formação
de um cidadão.

2.2 Ensino por Investigação

Diferentemente do registrado nos PCN sobre o ensino de Física (p.22), este deveria
ser feito de forma contextualizada e o foco do ensino deveria ser o estudante; não a apresen-
tação de leis, conceitos e fórmulas. Essa abordagem é comum nas salas de aula, tornando-se,
diametralmente oposta aquilo de que tratam os PCN.

A Física quando tratada de forma desconexa e vazia de significado, isto é, uma mera
reprodução de fórmulas e conceitos, gera uma educação mecânica em que o único objetivo do
estudante será guardar aqueles conceitos para fazer uma prova. (FREIRE, 2019) postula um
termo chamado “Educação Libertadora” , em seus livros, isto é, ele defende a ideia de uma
educação para a vida, na qual o estudante interiorize tudo o que aprendeu de forma a poder
utilizar tal conhecimento no seu cotidiano.

Existem várias formas de fazer com que a educação seja libertadora para o estudante,
uma delas é nomeada pelo título desse tópico: Ensino por Investigação. Mas, o que seria o
Ensino Investigativo? A proposta central deste tipo de ensino é construir o conhecimento com os
estudantes de forma investigativa, através de questões-problemas, experimentos e atividades que
levem os discentes a pensar a respeito do conceito a ser construído.



Capítulo 2. Referenciais Teóricos 19

O Ensino por investigação retira o professor da posição de detentor do conhecimento
e o transforma em mediador entre o conhecimento e o aluno. Mas como o professor pode ser
mediador? Segundo Zanon e Freitas (2005):

“A atuação do professor como coordenador de discussões e como mediador
das dificuldades encontradas na proposição de atividades experimentais inclui:
lançar uma questão-problema; motivar e observar continuamente as reações dos
alunos dando orientações; salientar os aspectos que não tenham sido observados
pelo grupo e que sejam importantes para o encaminhamento do problema; pro-
duzir, juntamente com os alunos, um texto coletivo que seja fruto de negociação
da comunidade de sala de aula sobre os conceitos estudados. Entendida dessa
forma, a atividade experimental não trata somente da aprendizagem.” (p.2)

Portanto, o papel do professor nesse tipo de ensino não deve ser de detentor e transmissor
do conhecimento e, sim, de motivador e mediador entre o estudante e o conhecimento. Além da
mudança de significado do papel do professor em sala de aula, outra pergunta surge ao pensar
sobre o Ensino Investigativo: “como ensinar?”, em seu livro “Ensino de ciências – Unindo a
pesquisa e a prática”, sobre essa questão Carvalho (2001) inicia uma discussão a respeito que de
que o professor não deve somente saber, ele deve também saber fazer.

Não basta o professor saber que aprender é também apoderar-se de um novo
gênero científico escolar, ele também precisa saber fazer com que seus alu-
nos aprendam a argumentar, isto é que eles sejam capazes de reconhecer às
afirmações contraditórias, as evidências que dão ou não suporte às afirmações,
além da capacidade de integração dos méritos de uma afirmação. Eles precisam
saber criar um ambiente propício para que os alunos passem a refletir sobre
seus pensamentos, aprendendo a reformulá-los por meio da contribuição dos
colegas, mediando conflitos pelo diálogo e tomando decisões coletivas."(p.9)

Sobre o ensino investigativo Azevedo (2001) coloca que:

"Utilizar as atividades investigativas como ponto de partida para desenvolver a
compreensão de conceitos é uma forma de levar o aluno e participar do processo
de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a perceber e agir sobre
o seu objeto de estudo.” (p.22)

Vale lembrar também que a linguagem usada pelo professor é uma linguagem científica
validada ao longo do tempo, em contrapartida, a linguagem do aluno é uma linguagem coloquial,
utilizada em seu cotidiano. Cabe, portanto, ao professor, dar oportunidade aos discentes de
explorarem suas ideias sobre os fenômenos estudados, num ambiente encorajador, onde as
perguntas e respostas sobre as questões-problemas apresentadas, sejam ouvidas igualmente
pelo professor, por mais esdrúxulas que pareçam, para que os estudantes adquiram segurança e
envolvimento com as práticas científicas.

Existe, porém, um distanciamento entre pensar sobre o ensino e a prática do mesmo.
Muita vezes, o pensar sobre um ensino inovador não garante uma prática compatível com o que
foi pensado e que só poderá ser corrigida numa reflexão sobre a ação do professor e sobre a
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sua prática (SCHÖN, 1992). Segundo Schnetzler(1992), o conhecimento para o aluno é algo
progressivo e não instantâneo, que demanda tempo para ensinar.

O pouco tempo que um professor de Física tem dentro de sala de aula, muita vezes não é
o suficiente para gerar um conhecimento eficaz nos estudantes. Dois ou três tempos semanais,
na maioria das situações, não são suficientes para construção de um conhecimento qualificado
para o estudante. Recorrer ao ensino transmissivo para cumprir um currículo imposto pela escola
ou pelo Estado no pouco tempo que hábil para ministrar as aulas é uma prática comum entre os
professores.

Além disso, a grande maioria dos professores atuais são frutos de um ensino transmissivo,
o que acarreta numa possível perpetuação desse tipo de ensino. Por último, e não menos
importante, a escolha de ensinar de forma transmissiva requer “menos trabalho” para planejar,
pois colocar em prática é relativamente simples em comparação ao ensino centrado no estudante.

Cabe, portanto, ao professor refletir sobre sua prática (SCHÖN,1992) e se perguntar se
existe alguma interiorização do conteúdo por parte dos discentes e se não houver, que ele se sinta
incomodado a mudar para alcançar quantos alunos forem possíveis.

Nos parágrafos anteriores, tratou-se do papel do professor e do estudante no ensino
investigativo. Agora resta ainda uma preocupação a respeito de como propor as atividades
investigativas em sala de aula. Deve-se mudar para isso, a forma de como e quando utilizar
recursos corriqueiros no ambiente escolar.

Um dos recursos bastante utilizados pelos professores no ensino da física é trazer
experimentos para sala de aula a fim de ilustrar o conteúdo que está sendo transmitido. Num
ensino investigativo, a experimentação toma um sentido mais amplo, passa a ser a parte central
da aula. Começar a aula com o experimento e dar mais liberdade aos estudantes para elaborar
suas próprias hipóteses, pode ser uma proposta investigativa interessante, mas não é a única.

O ensino investigativo não pode ser confundido com atividades experimentais, pois as
atividades experimentais fazem parte de tal ensino, não representando o todo. Essas atividades
experimentais são importantes sim, porém não precisam e não devem estar presente em todo o
tempo. O objetivo do ensino investigativo não é tornar o estudante num “pequeno cientista”, e
sim, num cidadão crítico que saiba questionar e argumentar sobre as diversas notícias e temas
que o circundam.

Carvalho e Sasseron (2011), no livro Ensino de Física, comentam sobre a prática de
investigar e de como ela não pode ser confundida em tornar o aluno num jovem cientista:

“Investigar é uma prática adotada pelos cientistas para compreender os fenô-
menos naturais. Em sala de aula, é possível utilizar a investigação como forma
de propiciar e oferecer aos estudantes oportunidades de elaborar estratégias
e planos de ação para os problemas do mundo. Com isso, não defendendo a
formação de jovens cientistas, nem pregando que se deva considerar a formação
dos estudantes para que sejam futuros físicos. Alegamos, tão somente, que o en-
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sino da Física (assim como de quaisquer outras disciplinas do currículo escolar)
deve ser capaz de preparar o aluno para além do âmbito escolar, desenvolvendo,
na escola, habilidades que lhe permita atuar consciente e racionalmente fora do
contexto escolar, estabelecendo julgamentos e opiniões sobre assuntos variados
que afetam sua vida.” (p.107)

Segundo Azevedo (2001), outra possibilidade para o ensino por investigação é o labora-
tório aberto, que a partir de um problema proposto em forma de pergunta, motiva os estudantes
a levantar hipóteses, além de serem instigados a propor experimentos para testá-los, fazer os
experimentos, coletar dados, analisá-los e concluir se as hipóteses levantadas fazem sentido com
os dados analisados, coletados no experimento proposto.

O laboratório aberto é uma proposta para gerar mais autonomia entre os estudantes, para
que eles entendam que o conhecimento não chega somente através do professor, mas sim, num
trabalho coletivo entre docentes e discentes.

Existem várias maneiras além destas que foram citadas neste texto para se ensinar de
forma investigativa e em todas as formas, o estudante tem que ser o protagonista na criação do
seu próprio conhecimento. Assim, o conhecimento produzido pela interação entre o aluno com a
classe e a interação entre o aluno com o professor, seja interiorizado e que faça parte da vida
deste aluno em questão.
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3 Os Conceitos Utilizados

3.1 Evolução Estelar

Muitas civilizações antigas olharam para o céu, contaram suas histórias através dele. A
posição das estrelas guiou os antigos a descobrir novas terras e explorar novos locais. O céu
sempre foi um objeto de fascínio do ser humano, que por sua vez desenvolveu técnicas primitivas
de observá-lo, culminando ao que chamamos hoje de Astronomia.

As civilizações contavam as suas histórias, nomeando as estrelas com o nome de seus
heróis e suas lendas para que de certa forma permanecessem eternizados em sua sociedade.

As estrelas, segundo a mitologia grega, poderiam vir existir de algumas formas, mas a
maioria delas tinham algum tipo de intervenção divina. E a ciência, tem alguma teoria sobre a
formação das estrelas? E sobre a morte delas? Como todas as coisas no universo, as estrelas não
são eternas, em algum momento de sua longa vida, elas sucumbem por não ter “combustível”
para se manterem vivas.

Ao contrário do que possa parecer a morte de uma estrela é um evento cataclísmico
dotado de uma beleza ímpar, podendo gerar no instante de sua morte uma Nebulosa Planetária
ou uma Supernova. Uma nebulosa planetária é um dos últimos estágios de uma estrela do tipo do
Sol, quando após a fase de gigante vermelha elas ejetam as camadas externas e a estrela original
se transforma numa anã branca.

Já uma Supernova, acontece quando uma estrela que tem uma massa muito maior que o
Sol (massa maior que 8 massas solares), colapsa ejetando a maior parte de sua massa e liberando
uma quantidade absurda de energia. A massa restante desta estrela, o núcleo, pode se tornar uma
estrela de nêutrons ou um buraco negro.

Ao ejetar matéria na forma de nebulosa planetária ou supernova, as partículas ejetadas
poderão fazer parte de novas estrelas, planetas ou qualquer outro corpo celeste que compõem o
nosso Universo.

Deixando esses temas (nebulosas planetárias, supernovas) para mais adiante, convém
pensar sobre a formação estelar. As estrelas se formam a partir das nebulosas gasosas presen-
tes nas galáxias. Essas nebulosas são constituídas em sua maioria por hidrogênio e hélio (os
elementos mais simples da tabela periódica).

Quando há perturbações na nebulosa causadas por exemplo por supernovas, algumas
regiões dessa nebulosa começam a se reunir, formando glóbulos de gás frio (que emitem no
infravermelho, portanto não tão frios assim), que acabam colapsando sob o seu peso. Cada
glóbulo desse dará origem a uma estrela, num processo lento que durará algumas centenas de
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milhares de anos.

O glóbulo vai colapsando para se tornar uma protoestrela com um disco em rotação em
volta dela. A pressão no núcleo da protoestrela aumenta tanto até chegar ao ponto em que a
estrela alcança o equilíbrio hidrostático, isto é, o equilíbrio entre pressão interna que faz com
que esse fluido (gás) expanda e o peso das camadas externas que fazem com que o fluido se
contraia1.

A partir desse momento, a protoestrela para de colapsar, entrando na sua sequência
principal, já o material restante da formação da estrela poderá se transformar em planetas.

Quando o núcleo dessa protoestrela chega a uma temperatura bastante alta, por volta
dos 8 milhões de Kelvins, a estrela começa a fazer suas reações termonucleares, transformando
quatro núcleos de hidrogênio em um núcleo de Hélio-4. A partir desse momento, diz-se que a
estrela entrou em sua sequência principal.

A sequência principal de uma estrela depende exclusivamente de sua massa, pois a
temperatura e luminosidade são ditados pela massa. Tomando a massa do Sol como referência,
temos que: Estrelas com massas menores que 1 massa solar, entre (0,08 e 0,45 massas solares)2,
dão origem a anãs vermelhas (pouco luminosas, com baixas temperaturas na superfície e cor
avermelhada). Estrelas com massas maiores que 10 massas solares, dão origem as supergigantes
azuis (com altíssima luminosidade e temperatura, além de serem azuladas). Já as estrelas com
massa igual ou próxima de uma massa solar, entram na sequência principal com temperatura
parecida com a do Sol, luminosidade mediana e cor amarelada.

Enquanto as estrelas estiverem transformando núcleos de hidrogênio em núcleos de
Hélio-4 (partículas alfa), elas estarão na sequência principal. Esta fase é a mais longa fase da
vida de uma estrela. A estrela durante essa período mantém-se em equilibro hidrostático, onde as
forças de pressão interna se contrabalanceiam com o peso das camadas externas3.

A fase final das estrelas depende exclusivamente de sua massa. Se a massa tem entre
0,08 massas solares e 0,45 massas solares, a estrela após exaurir o seu “combustível”, sai da
sequência principal dando origem a uma anã branca com núcleo de hélio.

Se a estrela tem entre 0,45 massas solares até 8 massas solares ao entrar em sua sequência
principal, após exaurir o hidrogênio no seu centro, passará por uma fase de gigante e depois de
supergigante, ejetará matéria em forma de nebulosa planetária e terminará seus dias como uma
anã branca.

Se a estrela entra na sequência principal com massa entre 8 a 25 massas solares, a morte
dela será cataclísmica. Após acabar com o hidrogênio de seu centro, a estrela entra na fase de
1 FILHO, Kepler de S. Oliveira; SARAIVA, Maria de F. Oliveira; MÜLLER, Alexei Machado. Aula 20: Formação

e Evolução Estelar, p.3
2 Os valores aqui apresentados são números típicos observados na teoria e não necessariamente correspondem ao

observado experimentalmente.
3 Ibidem, p.5



Capítulo 3. Os Conceitos Utilizados 24

supergigante vermelha e forma um núcleo de ferro, não tendo mais combustível para gerar energia
pois o ferro tem alta energia de ligação, portanto resistente a fusão.Nesse momento, a estrela
novamente entra em desequilíbrio hidrostático e desprovida da pressão para contrabalançar o
peso das camadas exteriores, o núcleo acaba por colapsar sobre seu próprio peso. Essas camadas
externas ao colapsarem “caindo” e se comprimindo no núcleo, leva o mesmo até o limite das leis
físicas.4

Próximo a esse limite a estrela não suporta e expele, rapidamente numa velocidade de
milhares de quilômetros por segundo, toda a sua camada externa. Esse fenômeno é chamado
explosão de supernova.

Se houver um resíduo dessa supernova, este resíduo será um núcleo extremamente
compacto, o qual dá-se o nome de estrela de nêutrons, com uma temperatura na superfície
de aproximadamente 1 milhão de kelvins, cerca de 1,46 massas solares e com um raio de
aproximadamente de 20 km. Se essa estrela possuir um campo magnético bem forte, ela acabará
por emitir dois feixes de luz em forma de cone que sairá de seus polos, como um farol. A essas
estrelas de nêutrons dá-se o nome de pulsares.

Já estrelas com uma massa maior que 25 massas solares, entram na fase de gigante e
supergigante sem nenhum evento que marque a transição entre essas fases5. Ao formar seu
núcleo de ferro a estrela também começa a colapsar sobre seu próprio peso, ejetando grande
parte de sua massa na forma de supernova. Restará apenas um buraco negro com massa da ordem
de 6 massas solares ou mais, e raio do horizonte de 18 km.

Este raio do horizonte é o horizonte de eventos de um buraco negro, que nada mais é do
que um “invólucro” em torno de uma singularidade central onde o campo gravitacional é tão
intenso que nem a luz consegue escapar.

3.2 Estrutura Estelar

A estrutura solar se compõe em: fotosfera, zona convectiva, zona radiativa, núcleo,
cromosfera e coroa. A fotosfera é camada visível do sol e tem cerca de 5700K. É nesta região
que acontecem as manchas solares (regiões mais frias que o entorno, pois o campo magnético
local impede a convecção do material mais quente das regiões mais internas do Sol).

Abaixo da fotosfera existe a zona convectiva, onde o transporte de energia é feito
mecanicamente pelo movimento de gases desta zona. Abaixo da zona convectiva, verifica-se
a zona radiativa, onde a energia flui por radiação e não mais por convecção. Já o núcleo, tem
temperatura de 15 milhões de kelvins, sendo a região responsável por produzir energia por meio
de reações termonucleares.
4 FILHO, Kepler de S. Oliveira; SARAIVA, Maria de F. Oliveira; MÜLLER, Alexei Machado. Aula 20: Formação

e Evolução Estelar, p.11
5 Ibidem, p.13
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A cromosfera faz parte da atmosfera solar e fica logo acima da fotosfera. Caraterizada
pela sua cor avermelhada, a cromosfera é visível durante os eclipses solares, um pouco antes
e um pouco depois de sua totalidade. Um fato interessante sobre a cromosfera é que mesmo
estando na atmosfera solar, o que faria crer que ela possui temperatura menor que a fotosfera, a
cromosfera pode possuir uma temperatura maior que a fotosfera variando de 4300K até 40000K
a 2500 km de altura.6

Acredita-se que essa temperatura maior na cromosfera em relação a fotosfera, deve-se
ao fato de que campos magnéticos variáveis na superfície do Sol (Fotosfera) induzam correntes
elétricas que “aquecem” o gás, fazendo com que ele emita radiação..7

Já a coroa também só é vista durante os eclipses. Constituída de átomos de Ferro, Níquel,
Neônio e Cálcio altamente ionizados, implicando que a temperatura deveria ser muito elevada,
pois é preciso que haja muita energia para ionizar os átomos mencionados acima.

De fato, a temperatura da Coroa Solar é aproximadamente 1 milhão de Kelvins. A
possível explicação do aumento considerável da temperatura ao se afastar da fotosfera, deve ao
mesmo fato já mencionado no aquecimento dos gases presentes na cromosfera.

É da Coroa também que saem os ventos solares, um fluxo contínuo de partículas carrega-
das que chegam à Terra, sendo “capturadas” pelo Cinturão de Van Allen, que é localizado na
magnetosfera terrestre. Este Cinturão “força” a entrada de partículas carregadas provenientes
dos ventos solares na atmosfera da Terra somente pelos polos, causando assim os fenômenos da
Aurora Boreal e Aurora Austral.

Além do vento Solar, que é constante, existem as grandes ejeções coronais de massas que
não são constantes e estão diretamente ligadas às proeminências, que quando atingem a Terra
causam sobrecargas em redes elétricas e satélites.

3.3 Radiação de Corpo Negro

A radiação de corpo negro será o primeiro tema abordado que provavelmente nenhum
estudante ouviu falar. Portanto, deve-se ter bastante cuidado ao aplicar esta parte da sequência.

Existem várias formas de construir o conceito de radiação de corpo negro, porém na
sequência apresentada nessa monografia, foi escolhida uma abordagem focada num experimento
proposto por Aroca (2008) ,em sua tese de doutorado (p.111), que utiliza uma sequência
experimental encontrada no site da Experimentoteca da USP para determinar a potência irradiada
pelo Sol.

Esta sequência experimental consiste em deixar uma lata pintada de preto cheia de água
6 FILHO, Kepler de S. Oliveira; SARAIVA, Maria de F. Oliveira. O Sol. Em: <http://astro.if.ufrgs.br/esol/>.

Acesso em: 22 novembro 2019
7 Ibidem, em: <http://astro.if.ufrgs.br/esol/>. Acesso em: 22 novembro 2019.

http://astro.if.ufrgs.br/esol/
http://astro.if.ufrgs.br/esol/
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por 3 a 5 minutos no Sol de forma inclinada para que a maior região possível fique em exposição
direta ao Sol. Medir-se-á a temperatura antes e depois da exposição, utilizando conteúdos vistos
em calorimetria e em geometria básica. Assim, determina-se a potência irradiada pelo Sol por
unidade de área.

Outra forma de abordar este conteúdo é a história da Ciência. Trazer um contexto
histórico, recriando alguns passos feitos por cientistas da época que descobriram e propuseram
equações para descrever o fenômeno é uma das formas de mostrar que a ciência é feita por várias
mãos e não pela genialidade de poucos, como por exemplo: Galileu, Newton e Einstein.

Dito isto, o que é de fato Radiação de Corpo Negro? O corpo negro é um corpo que
emite e ao mesmo tempo absorve, numa dada temperatura, a máxima radiação térmica possível
em qualquer comprimento de onda.

Portanto, um corpo negro não tem a ver com a cor desse corpo, mas sim em sua capaci-
dade de absorver e emitir a máxima radiação térmica possível em vários comprimentos de onda
diferentes. Podemos então afirmar que o Sol é um corpo negro, pois seu espectro de radiação é
bem semelhante a curva de radiação emitida por um corpo negro ideal.

3.4 Radiação Eletromagnética

O tema central desta parte é falar sobre os malefícios e benefícios da Radiação Eletro-
magnética ionizante e não-ionizante. Entretanto, o que significa radiação ionizante? Radiação
ionizante é qualquer radiação com ou sem massa de repouso capazes de remover elétrons de um
átomo, ou seja, que tenham energia superior a energia de ligação dos elétrons ao núcleo atômico.

Apesar da terminologia Radiação Ionizante englobar tanto partículas com massa de
repouso, isto é, partículas com massa (partículas α e β), quanto partículas sem massa de repouso,
ou melhor, os fótons, esse trabalho monográfico ficará restrito a essas partículas sem massa de
repouso.

A Radiação Eletromagnética Ionizante é caracterizada por fótons com energia acima
de 12 eV tendo energia suficiente para “arrancar” elétrons dos átomos e moléculas. A faixa do
espectro eletromagnético que compreende tal radiação ionizante é do Ultravioleta até Raios γ.

A Radiação Eletromagnética Ionizante Ultravioleta pode causar em demasiado tempo
de exposição, envelhecimento precoce até o Câncer de Pele. Já as Radiações Eletromagnéticas
Ionizantes com comprimentos de onda menores que o Ultravioleta pode causar câncer em outros
tecidos demasiadamente expostos a esse tipo de radiação.

Os benefícios da radiação Ionizante são:

• A radiação ultravioleta ativa a vitamina D no organismo através da exposição ao Sol de
forma moderada e nos horários recomendados pelos órgãos de Saúde;
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• Os Raios-X são usados em radiografias, em radioterapias para a destruição de células
cancerígenas, determinação de substâncias utilizando a técnica de difração de Raios-X,
dentre outros;

• Os Raios Gama são utilizados para a esterilização de equipamentos, destruição de tumores
através da Radioterapia, determinar as características de um material sólido qualquer etc.

A radiação não-ionizante compreende da faixa da luz visível (400nm até 700nm) até as
ondas de rádio (com um maior comprimento de onda e menor frequência). Essas radiações por
mais que não tenham o poder de arrancar elétrons, tem o poder de quebrar moléculas e ligações
químicas.

Apesar dos estudos sobre efeito de radiações não-ionizantes ainda estarem no começo,
em tese essa radiação poderia sim causar riscos a saúde, como por exemplo, a exposição a
micro-ondas pode causar queimaduras e danos ao sistema reprodutor. 8

Já os benefícios da radiação não-ionizante são:

• Esquentar comida no aparelho que carrega o mesmo nome que a Radiação eletromagnética
que ele produz: o Micro-ondas;

• Sinais de Televisão emitidos por antena e satélite, transmissão de sinais de rádio, sinal das
companhias telefônicas para celular, rede Wireless etc. (Ondas de rádio);

• Sinal do controle Remoto, portas automáticas com sensores de presença que utilizam
ondas no infravermelho para acionar as portas etc.

3.5 Emissão e Absorção de Luz - Espectroscopia

A espectroscopia é uma parte da ciência que estuda a interação entre a radiação ele-
tromagnética e a matéria. Ela é utilizada para determinar e classificar elementos químicos que
compõem uma determinada amostra.

A abordagem escolhida nesta parte da sequência é através da História da Ciência. O
objetivo é mostrar aos estudantes todo o processo de descoberta e desenvolvimento dessa técnica.
Devemos, então, traçar uma linha temporal com os acontecimentos mais importantes na história
da espectroscopia.

A história da espectroscopia se inicia com a descoberta do inglês Sir Isaac Newton
(1643-1727) que descobriu que a luz branca ao passar por um prisma se dispersava em várias
cores (Dispersão da Luz). Passados quase 100 anos da morte de Newton, o médico, químico e
físico inglês Wiliam Hyde Wollaston (1766-1828), em 1802, usou o índice de refração da luz
8 Em: <https://lelambiental.com.br/artigos-tecnicos/radiacao-nao-ionizante/>. Acesso em: 22 novembro 2019

https://lelambiental.com.br/artigos-tecnicos/radiacao-nao-ionizante/
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atravessando uma substância para testar a pureza dela. Porém, ele descobriu algumas linhas
escuras no espectro e interpretou erradamente que seria o limite das cores. Para ele, essas linhas
escuras marcavam a transição entre uma cor e outra.

Em 1820, existia um fabricante alemão de instrumentos de vidro chamado Joseph Ritter
Fraunhofer (1787-1826) que inventou o primeiro espectroscópio e ao apontar para a luz do Sol
foi capaz de identificar e catalogar mais de 500 linhas escuras no espectro. A estas linhas escuras
foi dada o nome de Linhas de Fraunhofer. 9

Apesar de catalogar as linhas, Fraunhofer não sabia o que as linhas significavam. Levaria
mais alguns anos para descobrir o que as linhas escuras no espectro de fato significavam. Então
em 1856, um químico alemão chamado Robert Wilhelm Eberhard Bunsen (1811-1899) inventou
uma espécie de “fogareiro” que produzia uma chama incolor, que hoje é chamado de Bico
de Bunsen. A vantagem de se ter uma chama incolor era que quando qualquer substância era
queimada naquela chama, as cores emitidas eram da substância e não da chama (os químicos
chamam essa experiência de Teste de Chama).10

Bunsen tinha um jovem colaborador, o físico alemão Gustav Robert Kirchhoff (1824-
1887), que já era conhecido no meio científico por ter elaborado as leis que determinam as
voltagens e as correntes em circuitos elétricos (Leis das malhas). Ele propôs em 1856 que
as cores poderiam ser melhor distinguidas se passadas através de um prisma na frente de um
conjunto de lentes. A partir daí, Kirchhoff e Bunsen começaram a testar diversos tipos de
substâncias e descobriram que cada elemento gerava uma série de linhas diferentes.

Com esse experimento, Kirchhoff elaborou suas três leis empíricas da espectroscopia,
são elas:

1. Um corpo opaco muito quente (sólido, líquido ou gasoso) emite um espectro contínuo.

2. Um gás transparente muito quente produz um espectro de linhas brilhantes (de emissão). O número e
a posição dessas linhas dependem dos elementos químicos presentes no gás.

3. Se um espectro contínuo emitido por um corpo quente passar por um gás a temperatura mais baixa,
a presença do gás frio faz surgir linhas escuras (absorção). O número e a posição dessas linhas
dependem dos elementos químicos presentes no gás. 11

A descoberta e formulação das leis por Kirchhoff foram cruciais para a descoberta de
vários elementos químicos e a observação dos espectros estelares. O Hélio, por exemplo, foi
descoberto pelo astrônomo inglês Sir Joseph Lockyer (1836-1920) ao observar a cromosfera
Solar. Demoraria 27 anos para que o elemento químico hélio fosse descoberto na Terra, pelo
químico escocês Sir William Ramsay (1852-1916).

Paralelamente às descobertas e aperfeiçoamentos da espectroscopia, surgia também toda
uma discussão a respeito dos modelos atômicos. No início do século XX, os experimentos
9 FILHO, Kepler de S. Oliveira; SARAIVA, Maria de F. Oliveira. Espectroscopia. Em: <http://astro.if.ufrgs.br/

rad/espec/espec.htm>. Acesso em: 22 novembro 2019
10 Ibidem, em: <http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm>. Acesso em: 22 novembro 2019
11 Ibidem, em: <http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm>. Acesso em: 22 novembro 2019

http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm
http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm
http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm
http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm
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realizados pelo neozelandês naturalizado britânico Ernest Rutherford (1871-1937), a fim de
provar a teoria de seu antecessor J.J. Thomsom (1856-1940) a respeito de seu modelo atômico,
descobriu que o núcleo atômico era muito menor do que o seu antecessor afirmava e que os
elétrons orbitavam em torno deste núcleo como se fosse um “sistema planetário”.

Porém, havia uma inconsistência no modelo de Rutherford, pois cargas em movimento
emitem energia, e esta perda de energia faria os elétrons espiralarem e colapsarem em direção ao
núcleo. Isto gerou uma inconsistência nas leis da mecânica clássica, pois elas não se aplicavam
para corpos do tamanho de átomos. Pode-se dizer então, que isto provavelmente propiciou o
surgimento da mecânica quântica e da Física Contemporânea.

No último ano do século XIX, o físico alemão Max Karl Ernest Ludwig Planck (1858-
1947) desenvolveu um modelo de quantização da luz, onde a matéria emite luz em pequenos
pacotes de energia chamados por ele de quanta (fóton).

A fim de explicar o porquê de o elétron não colapsar no núcleo, o físico dinamarquês
Niels Henrik David Bohr (1855-1962) assumiu que as órbitas dos elétrons são quantizadas, isto
é, existem órbitas bem definidas nos átomos onde só nelas poderá se encontrar elétrons. E ao
estar nestas órbitas, os elétrons não emitem radiação.

Porém, o elétron é capaz de “pular” de nível de energia quando um desses pacotes de
energia, o fóton, transfere toda sua energia, passando de uma órbita mais interna para uma órbita
mais externa, entretanto, aquele elétron mais energético tende a voltar para a sua camada de
origem, liberando energia em forma de fóton.

Essa dinâmica dos elétrons nos níveis de energia, é observada nos espectroscópios através
dos espectros de absorção, emissão e contínuo. Eles são os fótons emitidos pelos elétrons ao
voltarem para as camadas as quais eles pertencem.
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4 Método Utilizado

As escolas escolhidas para aplicação da sequência didática foram o Colégio Universitário
Geraldo Reis e o CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola – Colégio Intercultural Brasil-
França entre os dias: 30 de setembro à 22 de outubro de 2019. Ambos os colégios têm estruturas
físicas semelhantes, pois são CIEPs. Entretanto, a estrutura pedagógica, como por exemplo os
objetivos de cada escola, diferem bastante.

4.1 CIEP 449 Governador Leonel de Moura Brizola – Colégio In-

tercultural Brasil-França

Localizado em Charitas – Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o Colégio
Intercultural Brasil-França se localiza numa das entradas da Comunidade do Preventório, porém
a maioria de seus alunos não moram nesta comunidade ou próximo ao colégio.

A escola nasceu através do Decreto 19624 de 11/02/994 e pela resolução da SEEDUC no

4976 de, 06/12/2013, estando assim autorizada a receber o Ensino Médio Intercultural, com o
ensino da Língua Francesa, através de um convenio entre a SEEDUC, Académie de Créteil e a
Embaixada da França, passando a fazer parte do Programa Dupla-Escola. Em 2017, foi incluída
ao PROEMI, Ensino Médio Inovador, MEC (Emenda 59 de, 11 de novembro de 2009).

O Colégio Brasil-França como mencionado, anteriormente, é uma escola bilíngue gerida
pelo poder público em nível Estadual. O CIEP 449 conta com ensino integral das, 7 horas e trinta
minutos da manhã às 17 horas da tarde. Os alunos têm dois intervalos curtos para lanche e um
intervalo longo para o almoço.

Além de todas as matérias ministradas em todos os colégios do Estado, o CIEP 449 conta
com aulas de Biologia ministradas em francês, aulas da Língua Francesa e Cultura Francesa. O
colégio dispõe de três turmas para cada série do Ensino Médio. A sequência didática aplicada
nas turmas das salas 3002 e 3003, referentes a 3a Série do Ensino Médio.

Os alunos são admitidos pelo colégio através do Matrícula Fácil do Governo do Estado,
portanto, o corpo discente é bastante diverso. Antigamente, na formação do colégio, os alunos
eram selecionados através de uma prova classificatória. Ao conversar com uma professora sobre
os alunos do colégio, foi dito por ela que mesmo sendo um colégio estadual de referência, há
evasão escolar.

O Colégio Intercultural Brasil- França têm como objetivos principais:

• Conhecer e se apropriar da língua francesa, bem como de sua cultura;

• Participar das avaliações de desempenho oferecidas pelo parceiro de língua francesa;



Capítulo 4. Método Utilizado 31

• Se comunicar em francês nas aulas de NIL ( Núcleo de Integração Linguística) e Ateliê Científico;

• Implantar práticas sustentáveis na escola;

• Identificar e promover atitudes sustentáveis no coletivo e, individualmente, agir coerentemente com
elas;

• Ampliar o interesse por projetos ambientais e se integrar em sua organização e implantação. (CIEP
449, 2013)

4.2 Colégio Universitário Geraldo Reis - COLUNI

O Colégio Universitário Geraldo Reis é vinculado a UFF, como Colégio de Aplicação.
Localizado em um CIEP na cidade de Niterói, no bairro de São Domingos, o Colégio de
Aplicação da UFF é fruto da parceria da universidade com a Secretaria Estadual do Rio de
Janeiro, que cedeu as dependências do antigo CIEP 60 à UFF em 2006.

O colégio Universitário Geraldo Reis, tem como objetivos principais:

• Ser um lugar onde os estudantes de licenciaturas pudessem atuar na prática de ensino e na elaboração
do processo educacional;

• Dar oportunidade de se estabelecer o desenvolvimento de pesquisas e projetos congregando professores
do ensino básico, proporcionando maior intercâmbio entre eles e os estudantes do nível básico com a
UFF. (MEMÓRIA UFF)

Ao contrário do CIEP 449 – Colégio Intercultural Brasil-França, o Colégio de Aplicação
só tem uma turma referente à 3a Série do Ensino Médio. Entretanto, o colégio conta com séries
desde a creche escolar e maternal até a última série do Ensino Básico. Os alunos são admitidos
no COLUNI através de sorteio, caracterizando também uma grande diversidade de estudantes.

Depois de exposto o perfil dos alunos que compõem ambos os colégios, falta-nos agora
descrever o planejamento das aulas do jeito que foram concebidas.

4.3 As Aulas

A Sequência foi pensada para 4 aulas de 50 minutos cada. Para a primeira aula, o
conteúdo abordado foi a Evolução e a Estrutura Estelar. Já a segunda aula o conteúdo foi sobre a
radiação de corpo negro com um experimento para medir a temperatura da fotosfera solar. A
terceira aula foi sobre Radiação eletromagnética e houve um debate ao final entre os alunos
discutindo, se todas as radiações eletromagnéticas eram nocivas ou não.

Por fim, a quarta aula teve como tema principal a espectroscopia e começou com um
experimento de montagem de um espectroscópio e observação dos espectros emitidos por fontes
luminosas.Seguem o detalhamento de cada aula e os planos referentes a elas estão localizados
no (Apêndice 9.1) dessa monografia.
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4.3.1 Aula 1 - Evolução e Estrutura Estelar

A aula foi pensada para ser um diálogo entre o professor e os estudantes. Cumpre
esclarecer, que nesse projeto de aula, não julgar-se-á entre o certo e o errado. Interessa ao
professor apenas saber o que pensam os alunos a respeito do assunto tratado, bem como a
construção dos conceitos. Cabe lembrar, que todo o material da primeira aula está disponível no
(Apêndice 9.2) dessa monografia.

Par iniciar a aula, veiculado um vídeo curto retirado da série Cosmos – A Spacetime

Odyssey. Esse trecho corresponde a regravação da série que originalmente foi escrita por Carl
Sagan, Ann Druyan e Steven Soter na década de 80. A regravação foi apresentada por Neil
deGrasse Tyson em 2014.

O trecho retirado do episódio 8 – Sisters Of the Sun, está entre: 2 minutos e 33 segundos
até 7 minutos e 52 segundos, e é referente a história contada por algumas civilizações antigas de
como as Plêiades, um grupo de estrelas na constelação de Touro, foi parar no céu. O vídeo foi
escolhido para mostrar que existiam várias concepções sobre o surgimento das estrelas e serve
também para iniciar as discussões sobre as concepções prévias que os alunos têm a respeito do
tema.

As perguntas escritas na apresentação dos slides são apenas sugestões de como se pode
seguir com a construção do conceito dentro de sala de aula, não expressando de forma nenhuma
uma regra imutável a ser seguida.

Para essa aula é interessante que o aluno já tenha algum conhecimento sobre convecção
e irradiação para parte da Estrutura Solar, porém esta aula poderá ser usada para explicar e
construir esses conceitos. Portanto, não há uma necessidade real para que as duas definições
citadas acima sejam de total domínio do estudante.

Alguns conceitos secundários à Evolução Estelar deverão ser abordados e amplamente
discutidos como, por exemplo: a Fusão Nuclear (para entender de que maneira que o Sol gera
energia), partículas α e β. Note que todos os conteúdos tratados aqui estão em conformidade
com os documentos oficiais que regem a educação brasileira e que foram elencados no tópico
2.1 dessa monografia.

4.3.2 Aula 2 - Radiação de Corpo Negro

Há uma grande possibilidade de que nenhum dos alunos jamais tenham ouvido falar
neste tema, porém não está totalmente descartada a possibilidade de pelo menos algum deles já
ter ouvido falar sobre a Radiação de Corpo Negro. O material utilizado nesta aula concentra-se
no (Apêndice 9.3) desta monografia.

Na apresentação de Power Point, há uma tirinha sobre fusão nuclear que os auxiliarão a
responder à pergunta feita no mesmo slide: ”Como vocês acham que o Sol gera energia”.
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Para esta parte da sequência didática, espera-se que os estudantes tenham um pouco de
conhecimento sobre que cores claras refletem radiação térmica, enquanto cores escuras absorvem
mais radiação térmica.

Falar sobre o Corpo Negro, dizendo que ele é um corpo idealizado, pode ser uma boa
oportunidade para falar sobre a modelagem que a Física faz a respeito dos fenômenos naturais
observados.

Por fim, foi escolhida Lei de Stefan-Boltzmann para os cálculos do experimento, por
aparentar ser a mais simpática aos olhos dos estudantes do Ensino Básico, mesmo não sendo a
mais correta das equações estudadas neste tópico para o experimento que os alunos farão. Ela,
porém supre bem os resultados esperados.

4.3.3 Aula 3 - Radiação Eletromagnética

O Material para a aula 3 se encontra no (Apêndice 9.4) dessa monografia. Para essa aula,
em que o objetivo é encaminhar um debate sobre os benefícios e malefícios da radiação ionizante
e da radiação não-ionizante, começar-se-á com um trecho novamente da série Cosmos, porém
agora sobre a descoberta acidental do Infravermelho, localizada no Episódio 5 - Hiding in the

Light, entre 19 minutos e 15 segundos e 21 minutos e 40 segundos.

Depois de assistir o vídeo, os estudantes deveriam ser questionados a respeito da existên-
cia ou nãode aalguma similaridade entre o estudado anteriormente sobre “Radiação de Corpo
Negro” e o Infravermelho. Espera-se que os estudantes consigam fazer um paralelo consistente
entre esses dois conceitos.

A partir desse momento os discentes deverão ser instigados a pensar se existe alguma
forma de ver no infravermelho. E observar se existe algum aparelho que utiliza o infravermelho
para executar sua função.

Antes da conclusão principal dessa aula, falta pensar com os estudantes, se os seres
humanos emitem no infravermelho ou têm uma temperatura muito baixa para tal. Após essa
discussão, sugere-se que o professor explique para os estudantes o que é espectro para a Física.
Na sequência, junto aos alunos, seguindo a sugestão escrita nos slides do (Apêndice 9.4),
construir-se-á o espectro eletromagnético.

Finalmente,depois do exposto, perguntar-se-á sobre os benefícios e malefícios das radia-
ções. Vale lembrar que todos os estudantes deverão tomar uma posição sobre o assunto. Os que
se posicionaram afirmando que todas as radiações são nocivas, defenderão ponto de vista oposto
e vice-versa.

A criação desta regra a respeito da troca de ponto de vista a ser defendido, faz com que o
estudante procure e pesquise mais a respeito da nocividade ou da não nocividade da radiação
eletromagnética. Defender o ponto de vista contrário ao seu é uma das infinitas formas de fazer
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o estudante compreender que existem outras formas de pensar diferentes das dele.

Por fim, saber argumentar é uma competência previstas no ensino de Física, conforme
consta nos PCN+, onde se destaca: “[...]Argumentar claramente sobre seus pontos de vista,
apresentando razões e justificativas claras e consistentes, [...]"(BRASIL, 2002).

4.3.4 Aula 4 - Emissão e Absorção de Luz - Espectroscopia Solar

Antes da introdução à história da Espectroscopia, opta-se pelo procedimento experimental
de montagem do espectroscópio e observação das lâmpadas através do espectroscópio montado.
O esquema de montagem do espectroscópio tal como o seu manuseio estão no (Anexo 8.1)
e (Apêndice 9.5.1). Esses foram retirados de um site similar a uma ‘’rede social” Spectral

WorkBench by Public Lab, porém de espectroscopia, onde qualquer pessoa pode postar fotos dos
espectros observados através desse espectroscópio. Vale ressaltar que o conteúdo deste site é
OpenSource.

Viu-se também a necessidade de uma tradução da folha de instruções em uma folha
separada, para que houvesse uma redução no número de cópias,foram impressos 2 moldes do
espectroscópio por folha. Por ser traduzido, o texto fica de fácil entendimento para todos os
estudantes da sala.

Figura 1 – Espectroscópio

Ao terminar a montagem do instrumento e começar a observação, é importante que
o professor não dê a resposta pronta sobre o que eles estão observando.É preciso deixar que
eles próprios formem suas próprias conclusões a respeito do que observaram, como foi tratado
anteriormente no capítulo 2. O ensino por investigação tem o professor como um mediador entre
o estudante e o objeto do conhecimento e não como o detentor do saber.
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3.

5.

Figura 2 – Espectros observados utilizando o Espectroscópio: 1. Lâmpada de Vapor de Sódio; 2.
Lâmpada de LED; 3. Lâmpada Fluorescente; 4. Lâmpada de Vapor de Mercúrio; 5.
Lâmpada de Luz Negra.

Após a observação dos espectros das lâmpadas e luz do Sol pelos alunos, eles terão
que responder o exercício em grupo localizado no (Apêndice 9.5.1). Este exercício tem como
objetivo principal fazer com que os estudantes organizem suas ideias a respeito das observações
feitas e de como poderão servir de base para a sequência.

As primeiras perguntas sugeridas nos slides (Apêndice 9.5), antes de começar a história
da espectroscopia, devem servir como pistas para o que eles acabaram de observar através do
Espetroscópio. Adiante, na história da Espectroscopia, mais precisamente sobre a História de
Fraunhofer para frente, os discentes deverão perceber uma certa semelhança com o que eles
fizeram a respeito de catalogação dos espectros das fontes luminosas sem saber, exatamente, o
que elas significariam.

Para esta aula da sequência didática, recomenda-se que os estudantes já tenham estudado
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sobre Difração e Refração, para que se construa o conceito de Rede de Difração. Existe uma
recapitulação do que é um espectro. Cabe ao professor julgar se é necessária ou não essa
recapitulação.

A sequência didática possui dois vídeos para auxiliar no entendimento de como funciona
o bico de Bunsen e de como é realizado o Teste da Chama. O primeiro vídeo relacionado ao
bico de Bunsen, se encontra no site do Laboratório Integrado de Química e Bioquímica da USP
(LABIQ) e o segundo vídeo sobre o teste de chama é encontrado no site do Youtube, na página
do Manual do Mundo. Ambas as referências se encontram no capítulo 7 dessa monografia.

Ao falar de Kirchhoff e de como ele elaborou suas leis para os diferentes espectros
observados, deve-se fazer uma pergunta aos alunos sobre o que acontece no átomo, já que
não há como enxergá-lo. Deste ponto em diante, uma discussão sobre modelos atômicos e
quantização da luz e de como esses dois temas influenciam na Espectroscopia, pode ser crucial
para o entendimento da pergunta feita anteriormente: ‘’Como podemos identificar um átomo tão
pequeno a milhares e milhares de quilômetros daqui?”

Por fim, haverá uma Avaliação Individual (Apêndice 9.5.2) a qual poderá ser feita no
anonimato pelos estudantes. A primeira pergunta é baseada no Material de Apoio ao Currículo do
Estado de São Paulo (p. 40 e 41), que tem como objetivo verificar quais os elementos químicos
que compõem uma estrela fictícia. Já a segunda até quarta pergunta, corresponde uma avaliação
dos discentes a respeito da aula. Esse expediente servirá de base para o professor verificar os
pontos em sua aula que estão bons aos olhos dos alunos e quais não estão.
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5 Análise de Dados

Em ambos os colégios onde a sequência foi realizada houve a autorização para a gravação
das falas dos estudantes e de suas imagens. Um exemplo do termo de autorização utilizado,
pode ser encontrado no Apêndice 9.6 desta monografia. Todos os nomes aqui citados não
compreendem os nomes reais dos alunos, pois esses foram preservados.

Para a análise de dados foi escolhida a turma 3003 do Colégio Intercultural Brasil-França,
pois se mostrou a mais participativa na aula que compreende o debate sobre radiações. As demais
turmas foram igualmente participativas nas aulas quando comparadas aos estudantes da turma
3003, entretanto, por uma questão, exclusivamente, de escolha optou-se por esta turma.

5.1 Evolução e Estrutura Estelar

Na primeira aula, a turma ainda estava um pouco receosa para falar, apesar de a professora
tenha os ter tranquilizado no começo da aula. A professora falou que eles poderiam falar o que
quisessem, ou seja, sobre o que viesse à mente, quando ela fizesse alguma pergunta. A única
coisa proibida; era ficar calado.

No decorrer das outras aulas, a turma ficou mais à vontade para conversar com a profes-
sora e fazer perguntas sobre o tema. É absolutamente normal, pessoas falarem pouco na presença
de pessoas que não ainda conhecem.

A situação que os deixou espantados durante a aula, foi o desenho das estrelas em
escala de tamanho. É do pensamento comum que o Sol é muito grande, porém o que se observa
realmente é que o Sol quando comparado a outras estrelas de nossa galáxia, é bastante pequeno.
Diferentemente de comparar o Sol com os planetas que compõem o sistema solar, onde nesse
caso, o astro é bem grande.

Turno Nome Falas Transcritas

4 Professora No vídeo nós tivemos uma breve noção de
como os antigos acreditavam que tivesse
se dado a formação das estrelas que com-
põe o nosso céu. E a ciência, nos dias de
hoje, o que diz a respeito da formação das
estrelas? Vocês têm alguma ideia?

5 Joana A gravidade segura as estrelas lá, não?

6 Paulo Repete a pergunta de novo.

7 Professora Como a ciência explica a formação das
estrelas? Do que ela é feita?
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8 Pedro Ela é feita de gás?

9 Lucas Luz!

10 Professora Alguém mais tem alguma ideia?

11 Luana Eu vi num lugar que a estrela pode ter
morrido em algum lugar, mas a gente pode
continuar vendo ela.

12 Patrícia É eu também ouvi falar nisso, que a gente
só vê as estrelas no passado delas.

13 Professora Sim, é possível que a estrela já tenha mor-
rido, mas por estar distante da gente, a
informação que ela morreu demora um
tempo para chegar até a gente. Como por
exemplo, o nosso Sol, se acontecer algo
com ele agora, nós só vamos saber daqui
a 8 minutos o que aconteceu com ele.

As falas que chamam a atenção neste trecho transcrito, são as das alunas Luana e Patrícia.
Mesmo não representando exatamente o que a professora perguntou, em algum momento, essas
meninas viram algo a respeito das estrelas e se sentiram confortáveis para dividir suas opiniões
com a turma.

Como foi observado neste trecho as concepções prévias dos discentes podem ser muito
proveitosas para o andamento da aula. Dar oportunidade para que os estudantes conversem sobre
o tema entre si e com o professor, pode fazer o ambiente da sala de aula se tornar um lugar de
convívio muito agradável.

Turno Nome Falas transcritas

20 Professora Agora, pensando nas estrelas, existe al-
guma forma de classificar uma estrela? No
céu existem várias estrelas, mas vocês pre-
cisam escolher um padrão, o que vocês
escolheriam?

20 Ana Luminosidade.

21 Patrícia Intensidade.

22 Professora Pode ser uma boa, mas será que alguém
alguma outra ideia?
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23 Luan Luz!

24 Professora Vou reformular a pergunta: Se vocês pu-
dessem escolher uma estrela e a usassem
como padrão para classificar as outras,
qual estrela vocês escolheriam?

25 Pedro e Jo-
ana

O Sol!

26 Professora Por que o Sol?

27 Ana Porque é a estrela mais próxima.

28 Professora Sim, porque é a estrela mais próxima. En-
tão, usamos uma característica do Sol para
‘’classificar” as outras estrelas.

Neste trecho, percebe-se que os alunos seguem uma tendência de responder às questões
com termos relacionados a Intensidade Luminosa. Talvez, por ser uma escola referência em
Biologia, o máximo que eles aprenderam sobre o Sol foi estabelecendo a relação entre a
intensidade luminosa e os seres-vivos.

A professora, vendo porém, que a sua pergunta não foi bem construída, achou melhor
reformulá-la. Quando a reformulou, percebeu que os estudantes compreenderam melhor o que
ela estava questionando. Na verdade, o estímulo era o de levar os estudantes a usar o Sol como
padrão de referência para as outras estrelas. Novamente, lembra-se de Schön (1992), sobre ser
um professor reflexivo sobre sua prática.

Turno Nome Falas transcritas

57 Professora Pensando nas características do Sol que
vamos usar como referência, existe alguma
característica do Sol que possa ser usada
para classificar as demais estrelas?

58 Lucas Luz!

59 Joana Por que em toda a pergunta alguém res-
ponde Luz?

60 Professora Então, se eu te falasse que essa caracterís-
tica do Sol influencia na intensidade que
ele emite. Por exemplo, o sol transforma
Hidrogênio em Hélio, certo? Quando ele
transforma hidrogênio em Hélio, ele libera
energia. Agora pensem numa estrela que
libera muito mais energia que o Sol, ela
tem o que de diferente do nosso Sol?
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61 Luana Mais hidrogênio e mais hélio que o nosso
Sol

62 Professora E o que ter mais hidrogênio e mais hélio
influencia na estrela?

63 João Ela tem um tamanho maior?

64 Luana Ela tem mais massa!

65 Professora Isso! A estrela tem mais massa que o nosso
Sol. Nós usamos a massa do Sol para clas-
sificar a massa das outras estrelas. Dizer
que uma estrela tem 2 massas-solares é a
mesma coisa que dizer que duas vezes a
massa do Sol dá a massa daquela estrela.

Nesse último trecho transcrito referente à primeira aula, vemos novamente a Luana
conseguindo responder as perguntas corretamente, com ajuda de seus amigos, principalmente a
ajuda do João. Talvez a Luana e outros que foram mais tímidos do que ela para falar, tivessem
a mesma vontade de aprender sobre Astronomia e Astrofísica que a professora tinha durante a
infância e adolescência.

5.2 Radiação de Corpo Negro

O diálogo abaixo compreende uma interação entre a professora e os alunos. A docente
questionou aos discentes o que era algo ideal para a Física. Após a pergunta, respondeu então, que
no mundo real algo ideal não existe. Intrigado com a resposta da professora, o Lucas perguntou
o porquê de se estudar Física. Na verdade, a professora fez uma pergunta um pouco polêmica e
que poderia causar várias interpretações. O que ela queria levá-los a entender, naquele momento,
era que a Física faz modelos a respeito do real, daquilo que observamos.

Naquele contexto, ela estava dizendo que o corpo negro é um corpo ideal, é um corpo
que emite ao mesmo tempo que absorve, em uma dada temperatura, toda a radiação em qualquer
comprimento de onda.

A professora poderia ter se aprofundado mais sobre a modelagem na Física, porém esse
tipo de assunto tem material para se discutir em aula inteira.
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Turno Nome Falas Transcritas

21 Professora Vocês sabem o que significa nas “entreli-
nhas” a palavra ideal para a Física? Vou
dar um exemplo para vocês, sabe naquele
exercício de Física que começa escrito as-
sim: Suponha um fio Ideal Inextensível,
ou uma polia ideal sem massa?

22 Joana Não sei, nunca parei para pensar nisso

23 Professora Significa que tal coisa no mundo real não
existe. Como o exemplo que eu dei acima,
existe roldana/polia sem massa?

24 Lucas Mas se não existe, por que que a gente tem
que estudar isso?

25 Professora Então, Lucas, a Física estuda os fenôme-
nos naturais montando modelos a respeito
destes fenômenos. Porém, ao estudar esses
fenômenos naturais percebemos o quanto
a matemática se torna difícil de resolver
quando nos aproximamos do real, do que
a gente observa. Por isso usamos modelos,
que se assemelham ao real para explicar-
mos o real.

O foco principal da aula sobre radiação de Corpo Negro era fazer o experimento proposto
por Aroca (2008). Percebeu-se que em todas as salas em que a professora realizou a sequência
experimental, os estudantes tinham muita dificuldade de fazer operações matemáticas com
notação científica, algo absurdamente comum nas escolas de Niterói.

Outro grande problema observado em alguns alunos era a dificuldade de conversão de
unidades, um problema que é bastante recorrente nas escolas de um modo geral. Essas duas
deficiências que foram encontradas na aprendizagem dos alunos, não só no Brasil-França, mas
também em outras escolas do município, nos leva a pensar como estes conteúdos estão sendo
ensinados e de que forma ele estão sendo retomados na sala de aula.

Ao final do experimento dessa turma, houve um erro considerável na resposta deles.
Com os dados obtidos pelos alunos, a professora e o professor de física do colégio refizeram a
conta e o resultado encontrado foi o mesmo dos estudantes. Nos 5 minutos que antecederam o
final da aula, discutiu-se com os alunos a importância dos erros para a Física experimental, foi
enumeradas as possíveis fontes dos erros que influenciaram no resultado da experiência.
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5.3 Radiação Eletromagnética

Para a aula de Radiação Eletromagnética, o debate sobre a questão da radiação eletro-
magnética ser nociva ou não para a saúde foi bastante proveitoso na turma desse estudo aqui
realizado. Observando o perfil dessa turma, já dava para perceber que o debate seria muito bom.
A turma, segundo o professor, é altamente competitiva, então qualquer coisa que a desafie terá
resultados bastante promissores.

Após a divisão da turma em grupos, os alunos tiveram cerca de vinte minutos para
elaborar seus argumentos. Eles foram instruídos para procurar benefícios e malefícios das
radiações eletromagnéticas e usar informações em benefício próprio para a elaboração de seus
argumentos.

Não foi disponibilizado material algum sobre a radiação ser nociva ou não, para que
no debate não houvesse influência da professora. Ela queria que o debate tivesse o mínimo de
interferência dela. Entretanto, para obter, de fato, o mínimo de interferência possível, a professora
precisava decidir quem seria o mediador do debate. Ao olhar a sala de aula, com os dois grupos
já formados e conversando entre si, percebeu que o Bruno estava de cabeça baixa e dormindo.

É muito provável que o Bruno estivesse dormindo durante toda a aula. Portanto, a
professora achou o aluno perfeito para ser o mediador da conversa. Ela foi até a mesa dele e
falou que ele seria o mediador do debate, porém ele a respondeu, argumentando, se não poderia
passar a vez para outra pessoa. Então, ela falou que o critério para escolher o mediador era quem
estivesse dormindo em sua aula.

Na verdade, a professora iria chamar alguém que tivesse interagido bem durante as aulas
anteriores. Entretanto, a situação em que o Bruno se encontrava, chamou muito sua atenção, pois
era o único que não estava se envolvendo no debate. Logo, percebe-se que a professora estava
refletindo na ação (SCHÖN, 1992).

Passados vinte minutos cronometrados no relógio, a professora pediu para o mediador
Bruno, tomar um assento de frente para turma e disse: “cada grupo tem 5 minutos para expor
seus argumentos, depois eles têm 3 minutos para a réplica e 2 minutos para a tréplica. Você pode
cortar a fala deles quando o tempo terminar. Ao final diga para turma, qual dos dois argumentos
apresentados é o mais consistente.”

Então, os estudantes começaram o debate. Nas primeiras falas de ambos os grupos
percebeu-se que em pouco tempo conseguiram pesquisar bastante sobre o tema. Sendo uma
turma bastante competitiva, o debate estava correu muito bem. Essa turma foi a única na qual foi
mencionado o termo Radiação Ionizante, sem a professora tenha sequer mencionado o termo
durante a aula.

Apesar da Maria (aluna que mencionou o termo radiação Ionizante), não ter conseguido
desenvolver o raciocínio a respeito desse conceito, pois segundo ela, não conseguira entender,



Capítulo 5. Análise de Dados 43

com clareza, texto da internet, tal ato foi grande avanço e excelente oportunidade para que a
professora apresentasse o conceito de Radiação ionizante e de Radiação não-ionizante, objetivo
da aula.

Quanto ao Bruno, à medida que o tempo foi passando, ele perdeu a timidez e mediou o
debate galhardia e entusiasmo. Passou a usar o seu celular para cronometrar o tempo (até aquele
momento nenhum mediador que foi escolhido tinha feito isto), e com tal atitude a professora de
certa forma conseguiu integrar todos os estudantes daquela sala.

5.4 Espectroscopia

Todo a história da espectroscopia foi explorada de modo que os estudantes não soubessem,
nada além, do que o cientista mencionado soubesse. A importância disso era deixar os alunos mais
atentos e causar um certo mistério a respeito das linhas espectrais observadas no espectroscópio
que eles montaram.

Nas avaliações individuais (Apêndice 9.5.2), foi constatado que havia pelo menos 17%
da classe que não tinha entendido o que era Espectro Eletromagnético. Por isso, a professora
decidiu inserir nas aulas seguintes em outras turmas, uma dinâmica um pouco diferente a respeito
do espectro eletromagnético para que eles próprios montassem o espectro na aula 3. E na aula
4, houvesse uma recapitulação do que é o Espectro, reforçando ainda mais a ideia discutida
anteriormente.

Pode-se perceber, portanto, que, utilizando as avaliações individuais dos alunos, a profes-
sora pôde mudar a sua prática em relação à explicação sobre o Espectro Eletromagnético. Na
perspectiva de Schön (1992), a professora refletiu sobre a sua prática e vendo que não estava
alcançando o objetivo com alguns alunos adequou a estratégia afim de atingir o máximo de
estudantes possíveis.

Quanto à sequência didática apresentada naquele dia, o experimento, com certeza, foi
o ponto alto. Os alunos ficaram admirados como as lâmpadas diferentes possuem espectros
diferentes. Houve um número significativo de estudantes que gostaram muito de montar o
espectroscópio e ficaram impressionados com a quantidade de cientistas presentes na história da
espectroscopia. Entretanto, uma estudante em sua avaliação individual escreveu que se sentiu
confusa por existir tantos cientistas na história da espectroscopia.

Provavelmente, a estudante ficou confusa a respeito de haver tantos cientistas, pois ainda
não havia compreendido que a ciência é construída por vários cientistas. E essa realidade da
ciência não, geralmente, debatida em salas de aula, na grande maioria das escolas do país.
Este problema, pode não ter sido somente da discente em questão, mas sim de um coletivo de
estudantes que não se manifestaram na avaliação individual.
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6 Considerações Finais

Frente às recomendações de inserção de temas de Física Moderna e Contemporânea no
Ensino Médio, propor e aplicar uma sequência didática relativa ao tema de Física Moderna e
Astrofísica nesta etapa da Educação Básica. Foi o objetivo desta monografia também verificar a
pertinência da sequência de ensino no processo de aprendizagem de um grupo representativo de
estudantes do Ensino Médio.

Deve-se pensar nos motivos que levam uma grande parcela dos professores de Física
que atuam no Estado do Rio de Janeiro a não incluir o ensino de Física Moderna em suas
aulas. Apesar da Física Moderna ter um formalismo matemático que pode não ser acessível ao
estudante, não se pode esquecer que a Física é muito mais do que somente a matemática. Os
conceitos bem trabalhados em sala de aula, podem gerar um melhor entendimento do aluno
no mundo tecnológico no qual ele está inserido. Deve-se ainda criar subsídios para que os
professores sintam-se seguros na abordagem desses conteúdos em sala de aula.

Ao restringir o referencial teórico apenas aos documentos oficiais do MEC, resta o enten-
dimento de que nada ou quase nada havia sido produzido sobre Física Moderna e Contemporânea
até o início da primeira década do presente século. Entretanto, a pesquisa em ensino de Física
já apontava, pelos menos há uma década antes, a necessidade da abordagem destes assuntos
no Ensino Médio. Estudiosos como Anna Maria Pessoa de Carvalho e Eduardo Terrazann já
apontavam para essa deficiência presente nas escolas brasileiras.

Por fim, termino esta monografia comentando a respeito da experiência que tive em todo
o meu percurso acadêmico que foi deveras importante para o meu crescimento como aluna,
professora e cidadã. Como aluna, aprendi que ensinar é facilitar aos alunos o crescimento do
pensamento crítico a respeito da sociedade na qual estão inseridos.

Como cidadã, aprendi que sem uma educação libertadora (FREIRE, 1974) é impossível
mudar para melhor um país. E como professora aprendi que tornar-se um professor reflexivo sobre
a sua prática (SCHÖN, 1992), é fundamental para a execução de um planejamento, centralizado
no aluno.

Além disso, buscar novas técnicas e estratégias para levar o discente a aprendizagem de
um conteúdo, requer dedicação, empenho e formação substantiva aliada à paixão pelo saber com
a finalidade de alcançar o maior número de estudantes.
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Vivemos em uma época em que os políticos tiram verbas da educação para manter seus
próprios interesses e pessoas confiam mais em falsas promessas publicadas nas redes sociais por
fontes duvidosas do que em cientistas que passaram praticamente a vida inteira pesquisando
sobre determinado tema. Isto me faz pensar no porquê que estamos assim. Estamos assim, porque
a educação não foi libertadora (FREIRE, 1974), o Estado não se interessa por um povo que tenha
um pensamento crítico.

Nessa era de Fake News a nossa única esperança é a educação.
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NOME _________________________________ 
ESCOLA________________________________ 
EQUIPE _____________SÉRIE_____________ 
PERÍODO ___________DATA _____________ 

OBJETIVO  

• Medir a energia irradiada pelo Sol por unidade de tempo, ou seja a potência irradiada. 

INTRODUÇÃO  

O Sol é a fonte original de toda a energia que move algo na Terra (com exceção da energia 
nuclear). Seu valor é altíssimo, assim como é muito alta a temperatura na superfície do Sol. Pode 
parecer temerário querer determinar o valor desta energia usando apenas uma lata de cerveja 
vazia, um termômetro e como único recurso matemático a regra de três. No entanto nós faremos 
exatamente isso.  

Por maior que seja o valor da energia que o Sol emite, esta energia se espalha pelo espaço, e a 
energia que chega em uma determinada área muito distante do Sol será cada vez menor, e fácil 
de ser medida. Nossa “sonda espacial” será uma lata de cerveja cheia d'água aqui na Terra. Por 
menor que esta lata seja, a superfície que ela expõe ao Sol é uma parte minúscula de uma esfera 
imensa ao redor do Sol e pela qual toda a energia que o Sol emite deve forçosamente passar. É a 
esfera ao redor do Sol que contém a órbita terrestre. Em outras palavras, se soubermos a energia 
que passa pela face da lata exposta ao Sol e soubermos a fração da superfície da esfera que esta 
área representa, podemos determinar a energia que passa por toda a esfera e que é a energia 
que o Sol emite, usando uma simples regra de três.  

O Sol tem forma esférica sendo a energia pelo Sol irradiada igualmente em todas as direções, tal 
que esta energia é propagada em forma esférica (fig 6.1). A área da esfera que é atravessada 
pela energia irradiada pelo Sol é:  

   A = 4 π  R2     (6.1)  

Considerando esta energia irradiada pelo Sol incidindo na superfície da Terra, temos que R é a 
distância do Sol a Terra (fig. 6.2), cujo valor aproximado é: R = 150 000 000 km  

 
 

Figura 6.1 - Energia irradiada pelo Sol em forma 
esférica 

 
Figura 6.2- Esfera que a energia total irradiada pelo 

Sol atravessa ao atingir a superfície da Terra. 
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8 Anexos

8.1 Sequência Experimental - Experimentoteca USP



No nosso experimento esta energia total irradiada pelo Sol estará incidindo sobre um corpo negro, 
que no nosso caso é uma lata de alumínio contendo água, revestida com tinta preta fosca. Corpo 
negro é o corpo que absorve toda a energia radiante que incide nele. Mede-se a energia irradiada 
na lata por unidade de tempo. A seguir calcula-se a energia total do Sol Etotal por unidade de 
tempo aplicando uma regra de três entre a área A da lata (fig. 6.4) e a área da esfera Atotal da fig. 
6.2.  

  Etotal / ∆ t  →   A total  

  E/ ∆ t  →   A  

Obtendo:  Etotal / ∆ t = (E/ ∆ t) (A total/ A)    (6.2) 

Onde:  E →  energia transmitida para a água em joules  
   A total  →  área da esfera que contém a energia do Sol irradiada pelo Sol  
   A →  área da secção longitudinal da lata  

Como a razão entre a energia e o tempo é a potência, podemos reescrever a expressão 6.2 como:  

  P total = P (A total/A)     (6.3)  

MATERIAL  

• Lata cilíndrica de metal (de bebida) de 350 mL com a superfície lateral pintada com tinta 
preta fosca. 

• Termômetro (-100 C - 1100 C) 
• Proveta (100 mL) 

PROCEDIMENTO  

• Coloque 250 mL de água na lata e meça a temperatura inicial (Ti) 
• Exponha a lata ao Sol em uma posição que achar conveniente, tal que a sombra da lata 

seja reduzida a um retângulo fazendo com que os raios solares atinjam a superfície lateral 
da lata (fig. 6.3). Este procedimento faz com que a energia solar irradiada, seja absorvida 
pela água, correspondente ao retângulo projetado (fig. 6.3). 

 
Figura 6.3 - Modo de exposição da lata 

 
Figura 6.4- Medida da área longitudinal (A) da lata 

• Permaneça com a lata no Sol durante 3 a 5 minutos. Durante a exposição agite a lata para 
tornar mais homogênea a temperatura da água. 

• Meça a temperatura final (Tf) após este tempo de exposição e anote este tempo. 
• Meça o diâmetro (D) e o comprimento da lata (h) para calcular a área longitudinal da lata 

(A) (figura 6.4). 

DETERMINE  

• A quantidade de calor, Q = m cágua ∆ T recebida pela água durante o tempo de exposição 
no Sol, considerando cágua = 1,0 cal/g oC. Não será considerado o calor recebido pela lata 
porque a massa da lata é pequena em relação à massa de água e o calor específico da 
lata também pequeno em relação com o da água. 



• A razão entre a quantidade de calor e o tempo de exposição (Q/∆ t). 
• Determine a energia da radiação solar (Etotal) equivalente recebida por segundo, Etotal/∆ t, 

considerando que 1 cal = 4,186 J. 
• A área da seção longitudinal (A) da lata (fig. 6.4). 
• A energia da radiação recebida pela água por segundo e por unidade de área, (E/∆ t / A). 
• A área da esfera que a energia irradiada pelo Sol atravessa: A total = 4πR2, onde R é a 

distância Terra-Sol (figura 6.2). 
• A energia total (Etotal) irradiada pelo Sol por segundo, isto é, a potência do Sol  e o tempo.  
• Compare este valor com a potência elétrica total fornecida por todas as usinas do Brasil 

que é da ordem de 90 322 MW. 

Tabela 6.1 - Medidas e dados – Energia Irradiada pelo Sol 

m água 

(g) 
c água 

(cal / g oC) 
Ti 

(oC) 
Tf 

(oC) 
t 

(s) 
d lata 

(cm) 
h lata 

(cm) 
R Terra-Sol 

(cm) 

   
      

    
     

Exemplo: Cálculo da Energia irradiada pelo Sol por segundo 

c água (cal / g oC) Ti (
oC) Tf (

oC) ∆ t (s) d lata(cm) h lata(cm) R Terra-Sol(cm) 

1,0 27,0 29,0 300,0 5,0 11,6 1,5 x 1013 

 

Quantidade de calor recebida pela água:  

      Q = m c (Tf -Ti) = 500,0 cal 

       Q lata = m lata cAl (Tf -Ti) = 8,4 cal 

Razão entre a quantidade de calor recebida e 
o tempo de exposição: Q/ ∆ t = 500,0 / 300 = 
1,7 cal/s Considerando que 1 cal = 4,186 J, 
tem-se que: 

      E/ ∆  t = 1,7 x 4,186 ≈ 7,1 J/s 

Energia solar irradiada recebida pela água 
por unidade de tempo, por unidade de área: 

E / ∆  t / A = 7,1 / 58 ≈ 0,13 J / (s cm2) 

Área da esfera que a energia irradiada solar 
atravessa: 

A total = 4π r2= 4 x 3,14 (1,5 x 1013)2 

          A total = 28,6 x 1026 cm2 

 Energia total irradiada pelo Sol por unidade 
de tempo ou potência total solar irradiada: 

 E total / ∆ t = (E/ ∆ t /A) x A total  =  

                = 0,13 . 28,6 x 1026 =  

                = 3,7 x 1026J/s  

P total = 3,7 x 1026 W  

Este resultado foi obtido no início de março 
em condições atmosféricas favoráveis e 
não havia nuvem entre o Sol e a posição 
em que foi medida na Terra. Resultados 
diferentes podem ser obtidos dependendo 
do dia, hora e das condições atmosféricas 
em que for realizado o experimento. O valor 
encontrado não pode ser maior que o valor 
de referência.  

       E total experimental / ∆  t = 3,7 x 1026 (J/s) ou  

       P total experimental = 3,7 x 1026 W 

       E total referência / ∆  t = 3,92 x 1026 (J/s) ou  

       P total referência= 3,92 x 1026 W 
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8.2 Espectroscópio



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Monografia 

Professor Orientador: Nelson Barrelo Jr. 

Prof. Predecessor:  - 

Aluna: Keylanne Beatriz de Lima Menezes 

Disciplina: Física                                                           Ano/Série:   3ª Série                                             Nível de ensino: Ensino Médio 

Tema da aula:  Formação e Estrutura Solar 

Competência e Habilidades: “Construir e investigar a situação problema, identificar a situação física, utilizando modelos físicos e generalizar de uma outra 

situação, prever, avaliar, analisar previsões” (PCN) 

Objetivo geral: “Construir um modelo a respeito da Formação e Estrutura Solar”, “Entender sobre Radiação de Corpo Negro” 

Duração: 2 aulas 

Objetivos específicos Conteúdos Procedimentos Duração Recursos Avaliação 
 

O Aluno deverá ser capaz de 

nomear a e entender cada parte 

da Estrutura Solar 

 

O Estudante deverá ser capaz 

de entender sobre Radiação de 

Corpo Negro 

 

O estudante deverá ser capaz 

de construir um modelo 

relativo à Formação do Sol e a 

morte do mesmo. 

 

 

 

 

 

Estrutura Solar 

 

Formação e Morte do 

Sol 

 

Radiação de Corpo 

Negro 

 

Trazer uma discussão e um 

questionário sobre o assunto 

 

Inserir questões problemas 

que ajudem a formar um 

modelo a respeito do Sol 

(quanto a estrutura) 

 

Estimar a temperatura da 

camada mais externa do Sol 

utilizando conceitos de 

Radiação de corpo Negro 

 

Gerar uma discussão sobre 

o possível fim do Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datashow 

 

 

 

A avaliação será feita ao longo da 

conversa sobre a Estrutura e 

Formação do Sol. 

 

Estimativa da temperatura da 

camada mais externa do Sol. 
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9 Apêndices

9.1 Planos de Aula



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Estudo Orientado 

Professor Orientador: Nelson Barrelo Jr. 

Prof. Predecessor:  - 

Aluna: Keylanne Beatriz de Lima Menezes 

Disciplina: Física                                                           Ano/Série:   3ª Série                                             Nível de ensino: Ensino Médio 

Tema da aula: Radiação Eletromagnética 

Competência e Habilidades: “Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar. Identificar irregularidades. Observar, 

estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer hipótese, testar.” (PCN) 

Objetivo geral: “Elencar os diversos tipos de Radiação Eletromagnética e entender que nem todas as radiações são nocivas para a vida” 

Duração: 1 aula 

Objetivos específicos Conteúdos Procedimentos Duração Recursos Avaliação 
 

O Aluno deverá ser capaz de 

entender o que é Radiação 

Eletromagnética 

 

O estudante também deverá ser 

capz de “linkar” os diferentes 

tipos de radiação 

eletromagnética pelo 

comprimento de onda e/ou 

frequência 

 

Deverá construir um conceito 

próprio do que seria radiação 

“visível” e “invisível” 

 

 

 

 

Radiação 

Eletromagnética 

 

Frequência e/ou 

Comprimento de Onda 

 

Raios Gama, Raios X, 

Ultravioleta, Luz 

Visível, Infravermelho, 

Micro-ondas, Ondas de 

Rádio etc. 

 

Trazer uma discussão sobre 

radiação, de quanto eles 

sabem, se é nociva ou não 

 

Construir um modelo sobre 

os diversos tipos de 

radiação e mostrar que 

existe radiação visível e 

invisível 

 

Discutir a existência dessas 

radiações no Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datashow 

 

 

 

A avaliação será feita ao longo da 

conversa sobre Radiação 

Eletromagnética. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

Estudo Orientado 

Professor da disciplina (Estudo Orientado): Nelson Barrelo Jr. 

Prof. Predecessor: -  

Aluna: Keylanne Beatriz de Lima Menezes 

Disciplina: Física                                                           Ano/Série:   3ª Série                                             Nível de ensino: Ensino Médio 

Tema da aula:  Emissão e Absorção de Luz – Espectroscopia Estelar 

Competência e Habilidades: “Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico”; “Interpretar e criticar resultados a partir 

de experimentos e demonstrações” 

Objetivo geral: “O aluno será capaz de entender e diferenciar o espectro de emissão, absorção e contínuo.” 

Duração: 2 aulas 

Objetivos específicos Conteúdos Procedimentos Duração Recursos Avaliação 
 

O aluno compreenderá que 

lâmpadas feitas de materiais 

diferentes podem/ ou não tipos 

diferentes de espectro. 

 

O aluno também será capaz de 

entender a importância da 

espectroscopia para a 

Astrofísica. 

 

Também será capaz de 

entender um pouco sobre Rede 

de Difração. 

 

 

 

 

 

 

História da 

Espectroscopia 

 

Leis de Kirchhoff 

 

Rede de Difração 

 

Reflexão, Difração e 

Refração 

Falar sobre a história da 

Espectrometria 

 

Gerar uma discussão sobre 

o que é espectro, para que 

eles construam um modelo 

junto 

 

Fazer um link e mostrar a 

diferença entre refração, 

difração e reflexão 

 

Trazer a problemática sobre 

qual é o espectro observado 

no Sol, o por quê das linhas 

pretas e onde estaria essa 

“tal atmosfera” 

 

Falar sobre a luz emitida 

por um átomo, e como 

podemos calcular seu 

comprimento de onda 

 

Realização do experimento 

com o espectroscópio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datashow 

 

Espectroscópio 

de DVD. 

 

Lâmpadas: 

Incandescente, 

LED, Luz 

negra, 

Fluorescente, 

Halógena, 

Incandescente 

de Bulbo 

Colorido, 

Vapor de 

Mercúrio e 

Vapor de 

Sódio. 

 

 

 

Pequena avaliação sobre os 

elementos químicos que compõe 

uma estrela qualquer. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formação e Estrutura Estelar
Aula 1 - Introdução

Formação
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9.2 Material da Aula 1 - Formação e Evolução Estelar



Antes de começarmos: As Estrelas nos contam Histórias

Ao assistirmos o vídeo temos uma breve noção de 
como os antigos acreditavam ser a formação das 

estrelas. E hoje, como a ciência explica a formação 
Estelar?



Podemos dividir a Formação e Evolução das 
Estrelas em três partes principais: Protoestrela, 

Sequência Principal e Morte da Estrela.

Protoestrela



Qual seria a melhor forma 
de classificar uma 
estrela?

Precisaríamos de um 
padrão, para classificar 
as demais estrelas?

Onde as estrelas nascem? Existe 
algum lugar específico ou elas 
podem nascer em qualquer lugar 
do espaço?

Essas nebulosas são constituídas em 
suma maioria pelos elementos mais 
abundantes e mais simples do 
Universo, que são?

Existe alguma coisa que acione a 
formação dessa estrela?



A Estrela aumenta de matéria, indefinidamente, ou em algum momento ela 
para? Se para, o que a faz parar?

Para entrar na próxima fase, além de chegar ao equilíbrio hidrostático ela 
precisa de mais alguma coisa?

Qual seria o destino do material restante que não se juntou à formação da 
estrela?

Sequencia Principal



Vimos anteriormente algumas formas 
de classificar uma estrela. E se eu te 
dissesse que uma dessas formas que 
vocês falaram influencia nas demais, 
qual vocês escolheriam?

O que determina que a estrela 
continue na sequencia principal?

Morte 



O que determina a morte de uma 
estrela?

Então ela já estava com o seu destino 
traçado?

Quais são os possíveis fins de uma 
estrela?

Com tudo o que a gente estudou até 
aqui, é possível o Sol se tornar um Buraco 
Negro?

Estrutura Solar 





Radiação de Corpo Negro

Aula 2

Energia Solar

Como vocês acham que o 
Sol gera energia?
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9.3 Material da Aula 2 - Radiação de Corpo Negro



Corpo Negro

Relembrando o que vocês viram sobre 
Termodinâmica, as cores escuras absorvem 
mais ou refletem mais radiação térmica?

Um corpo negro é um corpo ideal que 
absorve toda a radiação que incide sobre 
ele, e reemite para o ambiente em forma 
de radiação térmica.

O nosso Sol pode ser considerado um 
corpo negro?

Corpo Negro

Como podemos considerar o Sol como um corpo 
negro, basta sabermos o quanto que ele irradia (o 
calor do Sol que sentimos sobre a nossa pele) e 
conseguiremos rapidamente aferir a temperatura 
de sua superfície ou seja, da fotosfera solar.

Para tal utilizaremos a seguinte equação:

𝑅 = 𝜎𝑇4

Onde R é o que precisaremos descobrir e T é a 
temperatura associada a R e 𝜎 é uma constante 
que chamamos de Constante de Stefan-
Boltzmann.



Experimento



Radiação Eletromagnética
Aula 3

A Descoberta ao Acaso
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9.4 Material da Aula 3 - Radiação Eletromagnética



Vamos discutir um pouco sobre o Vídeo?

Podemos fazer um paralelo entre o 
que fizemos na aula passada e o 
vídeo?

Segundo o vídeo, não podemos ver a 
olho nu o infravermelho, mas 
podemos sentir, pergunta, existe 
alguma forma de vermos no 
infravermelho?

Se o Sol que é um corpo quente, 
emite no infravermelho, nós e os 
animais emitimos no infravermelho 
também, ou a nossa temperatura é 
muito baixa para tal?

Espectro Eletromagnético



Espectro Eletromagnético

Para vocês o que seria um espectro?

Espectro é quando podemos 
organizar várias coisas que tem a 
mesma origem ou uma característica 
em comum.

Ex. Palheta de cores

Então, o que seria espectro 
eletromagnético?

Consideraremos a luz sempre como 
onda para os próximos experimentos.

Montando o Espectro Eletromagnético

1º Passo: Precisamos de um parâmetro, isto 
é, algo que seja comum a todos, porém 
com diferentes valores.

Dica: parâmetros que descrevem uma 
onda.

2º Passo: Pensar sobre alguns tipos de “luz” 
que podemos encontrar.

3º Passo: Colocarmos na nossa escala 
definida anteriormente.





Debate: Radiação é sempre nociva?

Agora, dispondo de tudo que foi 
discutido até agora, Radiação é 
sempre nociva para saúde ou existem 
tipos de radiação que não são 
nocivas?

Quem disse que sim, que todas as 
radiações são nocivas, terá que 
defender o ponto de vista contrário.

E quem disse que não, nem todas as 
radiações são nocivas, terá que 
defender o ponto de vista de que 
todas as radiações são nocivas.



EMISSÃO E ABSORÇÃO DE LUZ –

ESPECTROSCOPIA SOLAR
Aula 4

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL-ESPECTROSCÓPIO 
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9.5 Material da Aula 4 - Emissão e Absorção de Luz - Espectros-

copia Solar



QUAIS SÃO OS ELEMENTOS QUÍMICOS MAIS ABUNDANTES 

DE UMA ESTRELA? 

Como sabemos que os elementos químicos mais abundantes são: Hidrogênio e 

Hélio, se nunca fomos lá para saber?

COMO PODEMOS IDENTIFICAR UM ÁTOMO TÃO PEQUENO 

A MILHARES E MILHARES DE QUILÔMETROS DAQUI?



O QUE É UM ESPECTRO?

ENTÃO, PARA FÍSICA, O QUE É UM ESPECTRO?

É um gráfico, registro fotográfico 

ou visual de uma distribuição de 

quantidades observáveis ou 

propriedades dispostas segundo 

sua magnitude.

Espectroscópio



HISTÓRIA DA ESPECTROSCOPIA

William Hyde Wollaston 

(1766-1828)

Joseph Ritter von Fraunhofer 

(1787-1826)

HISTÓRIA DA ESPECTROSCOPIA

Esquematização do espectro encontrado por Fraunhofer



HISTÓRIA DA ESPECTROSCOPIA

Robert Wilhelm Eberhard Bunsen 

(1811-1899)

Gustav Robert Kirchhoff 

(1824-1887)

“ABRINDO ASPAS” - DIFRAÇÃO



ABRINDO ASPAS – “REDE DE DIFRAÇÃO”

VÍDEO SOBRE O BICO DE BUNSEN



TESTE DA CHAMA

LEIS DE KIRCHHOFF



KIRCHHOFF CHEGOU A CONCLUSÃO EMPIRICAMENTE, MAS 

O QUE REALMENTE ACONTECE COM O ÁTOMO QUE NÃO 

CONSEGUIMOS OBSERVAR?

EMISSÃO DE LUZ POR UM ÁTOMO

Max Karl Ernest Ludwig 

Planck 

(1858-1947) 



AGORA, JÁ SABEMOS COMO CADA ELEMENTO 

QUÍMICO TEM A SUA ASSINATURA CARACTERÍSTICA.

Então, me digam, qual é o espectro que 

observamos quando vemos o espectro do 

Sol? Levando em conta que o Sol é uma bola 

de gás quente.

Contínuo, Emissão ou Absorção?

Observamos um espectro de Absorção, pois existe uma 

atmosfera de gases mais frios, que absorvem algumas 

frequências da luz.



Espectroscópio 

 

 

Material Utilizado: 

 

• 1 Folha  com o espectrômetro; 

• Cola Branca; 

• 1 CD ou DVD sem a película refletora; 

• Fita isolante e fita dupla-face; 

• Tesoura e Estilete. 

• Celular 

 

 

Montagem: 

 

 

1. Corte do papel preto.  

 

2. Recorte as “janelas” A1, A2 e A3 com 

estilete. 

 

3. As linhas pontilhadas com traços maiores 

significam que elas formarão “vales” 

(dobrar para fora). 

 

4. As linhas pontilhadas com traços menores 

significam que elas formarão 

“montanhas” (dobrar para dentro). 

 

5. Cole em A2, um pedaço de fita isolante e 

abra uma fenda bem fininha com o 

estilete, veja se a luz está passando de 

forma adequada pela fenda. 

 

6. Recorte um pedaço do DVD, mais ou 

menos do tamanho de A3, e com a fita 

dupla-face cole na direção de A3, só que 

por dentro. 

 

7. Onde estiver “Glue  (letra) here” cole a  

aba que corresponde aquela letra. 

 

8. Depois, aponte a fenda para uma lâmpada 

fluorescente e ajuste a posição da câmera 

do celular, de modo a aparecer as linhas. 

Por último fixe o  celular  na caixinha com 

um pouco de fita adesiva (Durex ou fita 

isolante)na posição que melhor apareceu  

o espectro. 

 

 

 

 

Grupo: 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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9.5.1 Prática Experimental



Exercício 

 

Utilizando as observações feitas por vocês, criem uma classificação e classifique as 

Fontes Luminosas. 

 

 

Fontes Luminosas Classificação 

Lâmpada Incandescente  

Lâmpada Fluorescente  

Lâmpada LED – Diodo Emissor de Luz  

Lâmpada de Luz Negra  

Lâmpada de Vapor de Sódio  

Lâmpada de Vapor de Mercúrio  

Lâmpada de Bulbo Colorido  

Lâmpada Halógena  

Luz do Sol  

 

 

 



 

Avaliação 

 

1- Vamos supor que você foi trabalhar como um astrofísico e irá estudar a composição 

de uma estrela que foi descoberta recentemente. Para tal, os seus empregadores 

disponibilizam o espectro de emissão discreto da estrela junto com espectro de 

emissão de vários elementos químicos que eles acreditam estar nesta estrela. 

 

Compare o espectro da estrela com o espectro dos elementos químicos disponíveis e 

verifique se eles compõem ou não a estrela.  

 

Lembre-se que: Se o espectro apresentar todas as linhas correspondentes ao 

elemento, isso significa que ele é um dos constituintes da estrela. 

 

 Espectro do Alumínio (Al)

 
 

Espectro do Cálcio (Ca) 

 
 

Espectro do Carbono (C) 

 
 

Espectro do Hélio (He) 

 
 

Espectro do Hidrogênio (H) 

 
 

Espectro da estrela 

 
 

Escreva o nome do elemento químico e marque se ele compõe ou não compõe a estrela. 

 

Elemento Químico Compõe a estrela Não compõe a estrela 
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9.5.2 Avaliação Individual



 

2- O que você gostou da aula e o que você não gostou da aula? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3- Existe algum conteúdo que foi abordado na aula, que você não entendeu? Porquê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4- Entre excelente, bom, regular e péssimo, qual é a nota que você dá para a aula e por 

quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



Termo de Autorização para a Gravação em Áudio e Vídeo de Aula 

Eu______________________________________,responsável  pelo aluno(a)_________________________ 

________________________, da turma ______________, autorizo, por meio deste termo, a aluna de graduação 

da UFF em Licenciatura Física Keylanne Beatriz de Lima Menezes/ Matrícula: 317025084 a realizar a 

gravação em áudio e vídeo da aula do dia 30 de setembro de 2019, que incluam meu/minha filho(a) sejam feitas 

e utilizadas exclusivamente como material para a monografia da aluna. Autorizo também a transcrição da aula 

onde será preservado o anonimato do(a) meu/minha filho(a). Após a conclusão do trabalho de monografia, a 

aluna de graduação compromete-se a destruir os arquivos de gravação. 

 

Estou ciente de que a gravação em vídeo será utilizada apenas para a monografia em questão e que poderei 

pedir uma cópia da mesma pelo email: keylannemenezes@id.uff.br assim que estiver pronta. 

 

Número de telefone fixo/celular:_____________/__________________ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

Niterói, _______de setembro de 2019. 

 
 

 

 

Termo de Autorização para a Gravação em Áudio e Vídeo de Aula 

Eu______________________________________,responsável  pelo aluno(a)_________________________ 

________________________, da turma ______________, autorizo, por meio deste termo, a aluna de graduação 

da UFF em Licenciatura Física Keylanne Beatriz de Lima Menezes/ Matrícula: 317025084 a realizar a 

gravação em áudio e vídeo da aula do dia 30 de setembro de 2019, que incluam meu/minha filho (a) sejam 

feitas e utilizadas exclusivamente como material para a monografia da aluna. Autorizo também a transcrição da 

aula onde será preservado o anonimato do(a) meu/minha filho(a). Após a conclusão do trabalho de monografia, 

a aluna de graduação compromete-se a destruir os arquivos de gravação. 

 

Estou ciente de que a gravação em vídeo será utilizada apenas para a monografia em questão e que poderei 

pedir uma cópia da mesma pelo email: keylannemenezes@id.uff.br assim que estiver pronta. 

 

Número de telefone fixo/celular:_____________/__________________ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

 

Niterói, _______de setembro de 2019. 
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9.6 Exemplo do Termo de Gravação
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