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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um produto educacional construído a partir de uma 
Sequência de Ensino Investigativo (SEI) para o estudo de fenômenos ópticos, cuja 
problematização é realizada a partir de atividades experimentais abertas, mais 
especificamente: os fenômenos da reflexão, refração, dispersão e polarização da 
luz, dentro do que chamamos de ópitca geométrica. Nesse sentido, a sequência 
busca promover a Alfabetização Cientifica, a partir das principais etapas que 
fundamentam uma SEI. O produto educacional foi aplicado numa turma do terceiro 
ano do ensino médio, da rede pública estadual, do Estado do Rio de Janeiro e foi 
avaliado através da narrativa da professora/pesquisadora pautada na interação dos 
alunos com as atividades em cada uma das etapas da SEI, tendo também por 
objetivo verificar se durante as atividades emergiam indicadores de alfabetização 
científica.  O produto educacional é constituído por um manual do professor com as 
orientações para produção e manipulação dos kits para experimentação e também 
com as etapas que definem a aplicação da SEI em sala de aula. Os resultados 
sugerem que houve ampliação do conhecimento adquirido no momento em que os 
alunos puderam reavaliar suas hipóteses iniciais, por meio de seus registros, 
contribuindo para promoção da AC. A Sequência de ensino investigativo pode ser 
considerada de baixo-custo e aplicável em qualquer escola de ensino médio. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física, Sequência de Ensino Investigativa, Alfabetização 

Científica, Fenômenos Ópticos, Laboratório Aberto. 

  



ABSTRACT 

 

This work presents an educational product built from an Investigative Teaching 
Sequence (SEI) for the study of optical phenomena, whose problematization is 
carried out through open experimental activities, more specifically: the phenomena of 
reflection, refraction, dispersion and polarization of light, within what we call 
geometric optics. In this sense, the sequence seeks to promote Scientific Literacy, 
from the main stages that underlie an SEI. The educational product was applied to a 
third year class of high school, from the state public network, from the State of Rio de 
Janeiro and was evaluated through the narrative of the teacher / researcher based 
on the interaction of students with activities in each of the stages of SEI , also aiming 
to verify if scientific literacy indicators emerged during the activities. The educational 
product consists of a teacher's manual with guidelines for the production and 
handling of kits for experimentation and also with the steps that define the application 
of SEI in the classroom. The results suggest that there was an expansion of the 
knowledge acquired at the moment when the students were able to reevaluate their 
initial hypotheses, through their records, contributing to the promotion of CA. The 
investigative teaching sequence can be considered low-cost and applicable in any 
high school. 
 
Keywords: Physics Teaching, Investigative Teaching Sequence, Scientific Literacy, 
Optical Phenomena, Open Laboratory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências tem passado por transformações nas últimas 

décadas, incluindo a disciplina de Física, consequentemente, a qualidade do 

ensino promovida pelas escolas tem sido objeto de debates ao longo dos 

tempos. Segundo Solino, Ferraz e Sasseron (2015) a área de pesquisa em 

educação e ensino de ciências tem se dedicado a apoiar a necessidade de 

novos métodos e abordagens para que os estudantes não se restrinjam apenas 

em assimilar leis e conceitos físicos, mas, que possam aprender e atuar no 

mundo ao seu redor, como preconizam os documentos curriculares oficiais, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN (BRASIL, 1999); a Base Nacional 

Comum Curricular/BNCC (BRASIL, 2017) e a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional/LDB n° 9.394/96 (BRASIL, 1996). 

De acordo com a Lei de Diretrizes e bases da Educação, Parâmetros 

curriculares Nacionais (PCN) e Base Nacional Comum Curricular, o ensino deve 

ser ministrado com metodologias diversificadas para que desta forma, seja 

capaz de despertar a motivação para o conhecimento cientifico (BRASIL, 1996; 

BRASIL, 1999; BRASIL, 2017). Matheus e Maciel (2019) enfatizam que para os 

dias atuais a escola necessita rever a forma de ensinar ciências de acordo com 

os PCN, para que os alunos além de alcançar formação integral, os estudantes 

sejam alfabetizados cientificamente. 

Considerada uma matéria escolar de difícil entendimento e ao mesmo 

tempo tendo grande importância na formação do aluno e na compreensão do 

seu cotidiano, a Física estabelece a capacidade de compreensão de 

grandezas, cálculos e resolução de problemas bem como a compreensão dos 

fenômenos físicos (PASQUALETTO; VEIT; ARAUJO, 2017). Porém, para que o 

ensino e aprendizagem em Física sejam satisfatórios, diversos fatores implicam 

e algumas variáveis interceptam a eficácia desse processo de aprendizagem. 

Segundo Moura (2018) é preciso levar em consideração a estrutura escolar e 

os recursos para um bom desenvolvimento do trabalho. No entanto, nem todas 

as escolas ou profissionais da educação estão guarnecidos de materiais ou 

ferramentas ou capacitados para tal propósito. 

A qualificação profissional entre os professores, a questão social dos 

alunos e o grau de interesse também fazem parte dessas variáveis que 

interferem na capacidade e na motivação para o ensino, não só de ciências, 

mas também em outras áreas. Tal fato tem sido demonstrado pela baixa 
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produtividade dos estudantes, pela falta de interesse em dar continuidade à 

educação interrompendo os estudos no ensino fundamental II e ao mesmo 

tempo pela baixa qualificação no ingresso no mercado de trabalho. Por tudo 

isso o ensino no Brasil tem sido repreendido em não cumprir o seu papel de 

formador de cidadão critico (BORGES, 2002; BRASIL, 1996; TABORDA-

SIMOES, LOPES, FONSECA, 2011). 

Os fatores destacados acima são apontados para explicar a ineficiência 

do sistema educacional. Porém, pesquisadores da área de educação têm se 

dedicado para diminuir a distância que separa a qualidade da educação pública 

de outros países à nossa, gerando algumas medidas no aperfeiçoamento da 

reforma curricular, método de ensino-aprendizagem e formação dos 

professores (BORGES, 2002). 

Contudo, é certo dizer que inovar não é uma tarefa fácil, principalmente 

comparada ao ensino tradicional, fruto de anos de processos de adequação. O 

ensino para ser atrativo requer vencer barreiras como as já apresentadas e, 

também, estabelecer adequações e valores úteis, admitindo ter relação com o 

dia a dia do aluno (KLIPPEL, 2014), dando condições para que este aluno seja 

provocado na busca do conhecimento.  

Na procura de maior eficácia do processo de ensino e aprendizagem, 

algumas abordagens têm se destacado na literatura, como por exemplo, 

Unidade de Ensino Potencialmente Significativas - UPES (Moreira, 2011); Três 

Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV, 2001); “Peer Instruction” – tradução: 

Instrução entre pares (Mazur, 2015), Sequência de Ensino Investigativa 

(Carvalho, 2013a), entre outros.  

Para o desenvolvimento desse trabalho optamos pelo estudo e aplicação 

do Ensino por Investigação - EI (CARVALHO, 2018) e (MOURA, 2018), como 

forma de promover a Alfabetização Científica dos estudantes (SASSERON, 

2015 e SASSERON, CARVALHO, 2008, 2011a); no qual se almeja desenvolver 

práticas e fatores para a construção do conhecimento. Apoiados a essa ideia, o 

termo Alfabetização Científica - AC refere-se à formação do aluno em ciências, 

cujo objetivo encontra-se no seu ensino, de forma que permita entendimento do 

conhecimento, através dos modelos utilizados pelos cientistas para interpretar a 

natureza (SASSERON, CARVALHO, 2011b). Como consequência o aluno 

desenvolve condições de tomar decisões influenciadas pelos saberes da 

Ciência. Segundo Sasseron (2015) o ensino por investigação tem ganhado 
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lugar de destaque nos currículos pelo fato de levar os alunos a realizarem 

investigações e por desenvolverem um entendimento pelo fazer científico. 

O EI estabelece uma abordagem didática que tem o intuito de vincular o 

ensino ao processo de investigação e, desta forma, ele seja colocado em 

prática e desenvolvido pelos alunos a partir das orientações do professor 

(SASSERON, 2015). 

A abordagem investigativa tem a intenção de promover o protagonismo 

dos estudantes na aprendizagem e na aplicação de processos, práticas e 

procedimentos, a partir dos quais o conhecimento científico e tecnológico é 

produzido. Além disso, tem o intuito de estimular e desencadear desafios em 

problemas abertos e contextualizados, para estimular a curiosidade e a 

criatividade na elaboração de procedimentos, na busca de soluções de 

natureza teórica e/ou experimental (BRASIL, 2017). Esses objetivos estão 

indicados nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) e 

nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+), dentro de ciências da natureza, matemática e suas 

tecnologias (BRASIL, 1999). 

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2017) a dimensão 

investigativa das Ciências da Natureza deve ser priorizada no ensino médio, 

para que os estudantes se aproximem dos procedimentos e instrumentos de 

investigação, a saber: identificar problemas, formular questões, identificar 

informações ou variáveis relevantes, propor e testar hipóteses, elaborar 

argumentos e explicações, escolher e utilizar instrumentos de medida, planejar 

e realizar atividades experimentais e pesquisas de campo, relatar, avaliar e 

comunicar conclusões e desenvolver ações de intervenção, a partir da análise 

de dados e informações sobre as temáticas da área. 

Aos professores, portanto, cabe questionar como desenvolver práticas 

educacionais que permitam ampliar o conhecimento científico dos alunos na 

busca de um senso crítico e filosófico quando o assunto é ensino de ciência.  

Pensando nisso, damos destaque ao conceito de Sequência de Ensino 

Investigativo - SEI. A SEI é uma metodologia investigativa ou científica para 

ensinar e aprender, ou seja, uma proposta didática que tem finalidade de 

desenvolver conteúdos científicos (CARVALHO, 2018), sendo composta por 

etapas que visam elaborar raciocínio científico por meio de testagem de 

hipóteses, levantamento de ideias, diálogo entre aluno-professor e solução de 

problemas. 
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Desta forma, os conceitos associados ao tema terão como base, permitir 

que os estudantes investiguem, analisem e discutam situações-problema que 

estivessem relacionados ao seu contexto sociocultural, além de compreender e 

interpretar leis, teorias e modelos, aplicando-os na resolução de problemas. 

Deste modo, os estudantes têm condições de elaborar seus próprios saberes, 

reconhecer as potencialidades e limitações das ciências da natureza e suas 

tecnologias (BRASIL, 2017). 

Assim sendo, a motivação para construção do presente trabalho, esteve 

relacionada à experiência em sala de aula da pesquisadora, desde 2007 

exercendo como professora efetiva da Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ). Além da atividade como professora a 

pesquisadora também exerceu a função de supervisora de Física, junto ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), 

desenvolvendo atividades experimentais no então laboratório de ciências da 

escola que lecionava para seus próprios alunos do ensino médio da rede. Com 

a participação nesse programa, percebeu a importância da ampliação de novas 

pesquisas na área, e por isso desenvolveu este trabalho fomentando a ideia de 

um projeto de pesquisa, do tipo experimental, na intenção de contribuir na 

prática do ensino de física, para alunos do ensino médio. 

O tema abordado, fenômenos ópticos, esteve relacionado à linha de 

pesquisa do orientador, que é pesquisador na área de óptica, culminando em 

assunto relacionado ao tema a ser ministrado para os alunos que cursavam o 

terceiro ano do ensino médio, na época do desenvolvimento da pesquisa. 

A partir da proposta da abordagem investigativa, o presente estudo teve 

como proposta apresentar um produto educacional através de laboratório 

aberto onde os alunos são protagonistas da aprendizagem nas atividades 

propostas. 

Portanto, foi desenvolvida uma SEI com uma proposta de laboratório 

aberto para abordar diferentes fenômenos ópticos de forma que fosse capaz de 

promover alfabetização científica. Para isso, construímos experimentos de 

baixo custo para estudar os fenômenos reflexão, refração, dispersão e 

polarização da luz e discutir sobre seu comportamento ao incidir em diferentes 

superfícies e/ou meios homogêneos. Essa sequência foi avaliada para verificar 

se a SEI cumpriu sua finalidade, que é a construção de um conhecimento 

científico a partir de conhecimentos prévios ou já vistos pelos alunos, através 

de cada atividade planejada. Para esse fim foi realizada a análise das 



21 

 

interações discursivas dos estudantes para identificar possíveis indicadores de 

AC (SASSERON e CARVALHO, 2008). 

Para melhor compreensão desse trabalho, a dissertação está distribuída 

e organizada em sete capítulos. Os referenciais teóricos que deram subsídio a 

essa dissertação estão presentes no capítulo 2, onde ressaltamos o termo 

alfabetização científica e seus eixos estruturantes, bem como os seus 

indicadores vinculados à capacidade de construção do conhecimento em temas 

de ciências significativos para os alunos. Ainda neste capitulo discutimos o 

conceito do modelo de construção de uma Sequência de Ensino Investigativa e 

os levantamos feitos por alguns autores e idealizadores.  

No capítulo 3, apresentamos a discussão conceitual sobre os fenômenos 

ópticos e suas leis, com uma breve explanação sobre as equações de Maxwell 

e a luz, e o estudo sobre a aproximação para óptica geométrica. No capítulo 4, 

discorre sobre a metodologia do trabalho. Abordamos o cenário e o público 

envolvido na pesquisa, a construção da SEI e a proposta de aplicação, bem 

como suas etapas. Ressaltamos também, a análise da pesquisa qualitativa. No 

capítulo 5, descrevemos o desenvolvimento da sequência investigativa, os 

experimentos utilizados para cada fenômeno estudado e as etapas que a 

compõem e foram desenvolvidas em cada encontro estabelecido. No capítulo 6, 

realizamos o relato dos encontros de forma narrativa e o desenvolvimento da 

aplicação do produto educacional, ressaltando análises das falas feitas pelos 

alunos e relacionando aos indicadores de AC, junto a sua avaliação e análise 

qualitativa obtida. No capítulo 7, foram feitas as considerações finais, 

encerrando nosso trabalho com uma breve abordagem dos aspectos relevantes 

na construção e aplicação do produto e os principais pontos abordados durante 

toda a pesquisa. 

O produto educacional está disponível no apêndice A – Orientação para 

o professor. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Alfabetização Científica 

 

É comum o termo “alfabetização científica” ser utilizado quando se 

referem à formação do aluno em ciências, cujo objetivo seja uma visão das 

ciências que permita entendimento do conhecimento em ciências, as 

metodologias de construção e da própria forma como esse se constitui através 

dos modelos utilizados pelos cientistas para interpretar a natureza (SASSERON 

e MACHADO, 2017).  

Essa ideia também é encontrada em outras expressões, como por 

exemplo, “enculturação científica” (CARVALHO, 2013b) e “letramento científico” 

(SASSERON e CARVALHO, 2011a) para indicar o que se deseja no ensino de 

ciências, quanto à formação acadêmica, o domínio de conteúdo e o 

entendimento de conceitos científicos.  

Na expressão “enculturação científica” a ideia parte de que o ensino de 

ciências está relacionado à história do aluno quanto a sua cultura, seja ela 

religiosa ou social, promovendo condições para que o aluno seja inserido na 

cultura científica, e que a mesma faça parte do seu convívio. Enquanto que a 

expressão “letramento científico” refere-se à escrita e leitura, seu modo de 

aprender a ler e a escrever utilizando símbolos e tecnologia, dentro de um 

grupo social especifico (SASSERON e CARVALHO, 2011a). Nesse trabalho 

vamos utilizar o termo “alfabetização científica” para objetivar o ensino de 

ciências de forma prática associada ao fazer cientifico. 

Segundo Sasseron e Carvalho (2011a) ao introduzir a alfabetização 

científica, devemos nos preocupar com a construção de consciência crítica no 

indivíduo, organizar o pensamento voltado para o mundo ao seu redor e todos 

os benefícios que o estudo poderá trazer. 

De acordo com a literatura disponível, é possível observar que existem 

conceitos consideráveis na conjectura histórica da Alfabetização Cientifica. 

Segundo Sasseron e Carvalho (2011a) autores como Paul Hurd, pioneiro a 

utilizar o termo scientific literacy; Rüdiger Laugksch e seu artigo Scientific 

Literacy: A Conceptual Overview; Hazen e Trefil, que coloca que nem todos 

precisam ser cientistas, mas que reconheçam a importância da mesma para o 

avanço da sociedade. Baseado em seus relatos, podemos concluir que para 

alfabetizar uma pessoa cientificamente, esta deve ter conhecimentos 
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suficientes de vários campos de ciência e saber relacioná-las ao convívio em 

coletividade. 

Para Sasseron e Carvalho (2011a) alguns hábitos são necessários e são 

fundamentais para considerar um indivíduo como alfabetizado cientificamente. 

É preciso desenvolver qualquer capacidade de pensamentos críticos em 

relação ao mundo que o cerca, organizar e estabelecer ideias para adquirir 

conhecimento científico e perceber as relações que a ciência pode apresentar. 

Para isso alguns autores destacam a leitura e a escrita como o primordial, mas 

não o único meio de se alfabetizar cientificamente um sujeito.  

Desta forma, devem-se analisar a conformidade de currículo de ciências, 

durante a passagem do indivíduo pela educação básica, de modo que todos os 

estudantes tenham a possibilidade não só de se engrenar no estudo científico, 

mas principalmente de tomar decisões relevantes e comuns à sociedade como 

um todo (SASSERON e CARVALHO, 2011a). O que de certo modo, não é 

muito comum, pois muitos indivíduos, mesmo após encerrarem sua vida 

escolar, são considerados analfabetos cientificamente. A defasagem de 

conhecimento científico em seus estudos e um mau planejamento desse ensino 

de Ciências torna-os incapazes de refletir sobre problemas, cujas medidas 

resultariam num futuro menos favorável.  

Para Laugksch (2000), o termo “Scientific Literacy¨, impresso pela 

primeira vez na década de 1950 por Paul Hurd e nos EUA traduzido como 

alfabetização cientifica, circula por três parâmetros: “o entendimento da 

natureza da ciência; compreensão de termos e conceitos chaves das ciências; 

e, o entendimento dos impactos das ciências e suas tecnologias”. Por 

conseguinte, o termo também defende a promoção da investigação em sala de 

aula, de tal forma que, esta possa ser fomentada através de metodologias 

diversificadas, que, permita ao aluno, raciocínio e senso crítico em situações 

distintas, que podem estar relacionadas às ciências, porém, eventualmente 

serão utilizadas em outros acontecimentos do cotidiano. Essa introdução e 

promoção da investigação devem ser feitas, a partir de estruturas 

diversificadas, fontes de informação, estímulo à leitura e a escrita, uso de 

tecnologias, que explorem a curiosidade e a criatividade do sujeito desde os 

primórdios da educação básica, dando dimensões à relação entre ciência e 

sociedade (SASSERON e CARVALHO, 2011a). 

Alguns autores citam a necessidade de envolver a comunidade escolar e 

familiar no desenvolvimento da alfabetização cientifica, sobretudo a 
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interdisciplinaridade para desenvolver diferentes campos de conhecimento 

(KRASILCHIK, 2008) e (MARANDINO e KRASILCHIK, 2004). Outros 

mencionam a importância de uma boa formação de professores de ciências, 

capaz de almejar um bom envolvimento entre o conhecimento científico, 

tecnológico e a sociedade, os chamados CTS (Ciência, Tecnologia e 

Sociedade) (SASSERON e CARVALHO, 2011a). 

Assim, percebemos que autores distintos fazem diferentes classificações 

tanto da estruturação do processo de Alfabetização Cientifica, quanto do modo 

que este deve ser inserido no meio acadêmico, mas todos convergindo a um 

objetivo comum, que seria superar a transmissão de conceitos e teorias, mas, 

levar o estudante a refletir sobre a ciência e o impacto em sua 

realidade/cotidiano, fazendo que o mesmo apreenda o conhecimento cientifico 

acumulando, podendo inclusive mudar sua realidade (MATHEUS e MACIEL, 

2019). 

Para Sasseron e Carvalho (2011a), essas classificações diversificadas, 

que englobam todas as habilidades, podem ser estruturadas em eixos, no qual 

foi dado o nome de “eixos estruturantes da alfabetização científica”. De acordo 

com as autoras, tais eixos surgem na área de ensino de ciências para que 

fosse possível proporcionar o surgimento e desenvolvimento de ideias e 

habilidades que serão desenvolvidas para que a alfabetização científica fosse 

implantada (SASSERON, 2015). As definições de cada eixo estão descritos no 

Quadro 1 de acordo com Carvalho e Sasseron (2015). 

 

Quadro 1: Definições dos Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica 

Eixos Definições 

Primeiro Eixo 

“A compreensão básica de termos, conhecimentos e 
conceitos científicos fundamentais e tem como objetivo 
trabalhar com os alunos a construção de conhecimentos 
científicos. Sua importância reside na necessidade exigida 
em nossa sociedade de se compreender conceitos-chave 
como forma de poder entender até mesmo pequenas 
informações e situações do dia a dia”. 

Segundo Eixo 

“Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos 
e políticos que circulam sua prática. Reporta-se à ideia de 
Ciência como um corpo de conhecimentos em constantes 
transformações por meio de processo de aquisição e análise 
de dados, sínteses e decodificação de resultados que 
originam os saberes”. 

Terceiro Eixo 
“Compreende o entendimento das relações existentes entre 
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ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Trata-se da 
identificação do entrelaçamento entre essas esferas”. 

Fonte: Carvalho e Sasseron (2015, p.254) 

 

De acordo com as autoras, as estratégias didáticas que utilizem os três 

eixos são capazes de fornecer subsídios iniciais para alfabetização científica, 

pois desta forma, criarão oportunidade de ensino que envolva a sociedade, o 

ambiente e ainda que discuta fenômenos do mundo no qual o aluno está 

inserido, facilitando a compreensão do mesmo (SASSERON e CARVALHO, 

2011a). 

Ainda é ressaltado por Sasseron e Carvalho (2011b) que pesquisas 

mostram que alfabetização científica é considerada elemento norteador na 

elaboração dos currículos, quando o ensino é voltado para conduzir os alunos a 

investigar temas das ciências e a discussão na relação entre a sociedade. 

 

A Alfabetização Científica concebe o ensino em uma perspectiva 
problematizadora, participativa, em que os alunos utilizam habilidades 
típicas das Ciências para intervir no mundo. O alfabetizado 
cientificamente compreende de que modo os conhecimentos 
científicos estão ligados a sua vida e ao planeta, participando de 
discussões sobre os problemas que afetam a sociedade (SASSERON 
e MACHADO, 2017, p. 28). 

 

De acordo com Sasseron (2015), os indicadores de alfabetização 

científica são as habilidades vinculadas à capacidade de construção do 

conhecimento em temas de ciências que sejam significativos para os alunos, 

fazendo com que o aluno/estudante possua papel ativo em sua formação.  

Esses indicadores são empregados de forma que a construção do 

processo de alfabetização científica faça parte da necessidade que a ciência 

tem em propagar conhecimento, discutir novos problemas e buscar soluções 

para os tais problemas, instigando a necessidade do aluno, quanto a sua 

curiosidade, astúcia e esperteza, formando uma opinião e daí, a se tornar um 

futuro pesquisador (SASSERON e CARVALHO, 2008). 

Há discussão sobre a inserção da alfabetização científica no início do 

Ensino Fundamental, principalmente em aulas de ciência. Sobretudo, é 

importante que o contato com o mundo científico seja favorável, estabelecendo 

a função de mostrar como é possível trabalhar o processo de alfabetização 

cientifica entre os alunos, permitindo sua compreensão sobre ciência, 

tecnologia e suas relações com a sociedade e o meio ambiente (SASSERON e 

CARVALHO, 2008), conforme alguns indicadores que citaremos a seguir. 
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Segundo Sasseron e Carvalho (2008), em seu trabalho voltado para os 

primeiros anos do Ensino Fundamental, quando se deseja colocar a 

alfabetização científica em construção, as autoras os classificaram em três 

grupos de diferentes indicadores em cada situação representados no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Indicadores relacionados aos dados obtidos 

INDICADORES DESCRIÇÃO 

Grupo 1: 
Dados obtidos 

Seriação de 
Informação 

É um indicador que relaciona uma espécie 
de rol de dados, estabelecendo uma base 
para a ação na sequência de informações 
ou elementos que serão discutidos. 

Organização de 
Informações 

Este indicador acontece quando se 
discute o modo de realização de um 
determinado trabalho. Muito comum 
quando se inicia um arranjo para 
informações novas ou na retomada de um 
assunto já discutido. 

Classificação de 
Informações 

Este indicador refere-se ao momento de 
ordenar a relação entre os elementos com 
os quais estão sendo trabalhados, 
procurando uma relação entre eles. 

Grupo 2: 
estruturação do 

pensamento 

Raciocínio lógico 

Envolve o modo como as opiniões que 
são desenvolvidas e relatadas. Esta 
relacionada à forma como o pensamento é 
exposto. 

Raciocínio 
proporcional 

Envolve a estruturação do pensamento e 
refere-se também a maneira como outras 
informações ou variáveis podem ter 
relações entre si, sem a interferência ou 
superposição entre elas.  

Grupo 3: 
entendimento 
da situação 
analisada 

Levantamento 
de hipótese 

Este indicador aponta suposições de algo 
possível ou que se almeja alcançar. 
Comum surgir tanto na afirmação de um 
dado, quanto na pergunta a ser 
solucionada. 

Teste de 
hipótese 

É a verificação das suposições feitas no 
levantamento de hipóteses, podendo ser 
feito através de investigação ou 
experiência, baseada em conhecimentos 
prévios. 

Justificativa 
É como uma explicação das causas que 
levam um determinado fato a ocorrer, 
dando-lhe credibilidade. 



27 

 

Previsão 
 

Implica em assumir eventos futuros, com 
base em dados conhecidos ou sinais que 
a precedem, permitindo-lhe tomar 
medidas necessárias. 

Explicação 

É a relação entre a informação e a 
hipótese já levantada, mostrando que uma 
proposição é ou não a consequência 
lógica do fenômeno analisado após uma 
justificativa. 

Fonte: Sasseron e Carvalho (2008, p.338-339) 

 

O primeiro grupo de indicadores está relacionado às informações obtidas 

em uma investigação. É o trabalho de dados propriamente dito. O segundo 

grupo de indicadores, podem ser apontados para a organização do 

pensamento, a disposição de uma lógica a ser seguida e como as ideias devem 

ser expostas (SASSERON e CARVALHO, 2008). 

E por último, outro grupo de indicadores da alfabetização cientifica 

relacionam o processo de entendimento do problema analisado. Estão 

presentes nas etapas finais das discussões, por caracterizar a relação entre o 

entendimento e a descrição da situação analisada (SASSERON e CARVALHO, 

2008). 

Baseado nas informações dos autores acima e a distribuição dos 

indicadores, podemos afirmar que alfabetização científica é continua, deve 

estar sempre em construção e que vem nos mostrar que seu processo não 

resulta em apenas uma maneira de pensar ou expor o conhecimento sobre 

ciência (SASSERON e CARVALHO, 2008).  

Contudo, o emprego dos três eixos de indicadores utilizados para a 

orientação de trabalhos em sala de aula e também para a alfabetização 

científica deve ser capaz de promover uma iniciação no ensino de ciências, pois 

representam ações e habilidades quando utilizados na solução de um 

problema. Ao utilizar esses indicadores na análise das discussões em sala, 

estamos presenciando a exploração do individuo, durante sua investigação 

cientifica, ao fornecer evidencias para constatar um fato, podemos assim dizer 

que, há uma busca pelo conhecimento, e, portanto, estamos alfabetizando em 

termos científicos (SASSERON e CARVALHO, 2008). 
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2.2 Ensino por Investigação 

 

Pensando em estratégias de alcançar uma alfabetização científica com o 

objetivo de ensinar ciência, mais precisamente conceitos de Física, a expressão 

ensino por investigação tem sido motivo de estudo em várias pesquisas. Além 

de ser uma metodologia prevista nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCN) e nas Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), dentro de ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias (Brasil, 1999). 

O ensino por investigação estabelece uma abordagem didática, que tem 

o intuito de vincular o ensino ao processo de investigação e para que desta 

forma, seja colocado em prática e tenha sido desenvolvido pelos alunos a partir 

e por meio das orientações do professor, onde as discussões em sala 

possibilitam o entrosamento do ensino de ciências na formação de indivíduos 

pensantes e críticos de uma sociedade (SASSERON, 2015). 

 

Tomamos a ideia de investigação como os processos por meio dos 
quais novos conhecimentos são construídos apoiando-se em 
resultados teóricos, dados empíricos, análise e confronto de 
perspectivas. A investigação é um processo aberto, desencadeado e 
dependente de características do próprio problema em análise, tendo 
forte relação com conhecimentos já existentes e já reconhecidos pelos 
participantes do processo. Sob esta perspectiva, processos 
investigativos podem surgir como decorrência, desdobramento e 
continuidade de investigações em curso ou já realizadas. (SOLINO, 
FERRAZ, SASSERON, 2015, p.2-3) 

 

As atividades de caráter investigativo implicam em assumir algumas 

características, como em primeiro lugar conter um problema, pois não há uma 

investigação sem um problema a ser proposto; em segundo, desencadear 

discussões ou debates, proporcionando o desenvolvimento de argumentos; em 

terceiro lugar a atividade precisa mobilizar os alunos com desafios práticos, 

para que possam se afiliar ao tema, e em quarto lugar a sistematização coletiva 

do conhecimento, proporcionando a exposição dos resultados a todos os 

alunos envolvidos. (CARVALHO et al., 2004). 

 

As atividades de caráter investigativo implicam, inicialmente, na 
proposição de situações-problemas que então orientam e 
acompanham todo o processo de investigação. Nesse contexto, o 
professor desempenha o papel de guia e de orientador das atividades 
– é ele quem propõe e discute questões, contribui para o 
planejamento da investigação dos alunos, orienta o levantamento de 
evidências e explicações teóricas, possibilita a discussão e a 
argumentação entre os estudantes, introduz conceitos e promove a 
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sistematização do conhecimento. Consequentemente, o professor 
oportuniza, de forma significativa, a vivência de experiências pelos 
estudantes, permitindo-lhes, assim, a construção de novos 
conhecimentos acerca do que está sendo investigado. (QUEIROZ, 
2019, p. 15) 

 

De acordo com Azevedo (2004) apud Queiroz (2019) existem alguns 

tipos de atividades investigativas que podemos utilizar no ensino por 

investigação. As atividades citadas são: a demonstração investigativa, o 

laboratório aberto, as questões abertas e os problemas abertos. Para 

complementar esses tipos, Carvalho (2018) também traz além desses citados, 

os textos histórico e recursos tecnológicos. 

O conhecimento adquirido a partir de uma investigação nos remete a 

obrigação de entender o mundo ao nosso redor e optar por construir um 

entendimento satisfatório, ao perceber o impacto que certos fenômenos 

naturais ou sociais podem ocasionar na sociedade, assim também estamos 

formando uma consciência critica que faz parte da alfabetização científica. O 

objetivo do ensino de ciências declara a intenção de formar indivíduos com 

condição de analisar e avaliar temas, que envolvam uma tomada de decisão 

coesa e satisfatória para a maioria. 

 

2.3 Laboratório Aberto 

 

Dentro da construção de um conhecimento cientifico, a investigação 

introduzida na sala de aula deve envolver o aluno, despertar interesse e 

estimular o questionamento para o tema ou fenômeno a ser analisado, 

buscando relações com algo já visto em algum momento de sua vida, por meio 

do uso de raciocínio intuitivo, no desenvolvimento de ideias que possam 

exemplificar o que observam (SASSERON, 2015). 

Para Sasseron (2015), o professor precisa dispor de recursos, práticas 

e/ou materiais, que facilite ao aluno resolver ou questionar problemas, 

apresentar sugestões, discutir os fatos com os colegas e ao mesmo tempo, 

precisa intermediar essa discussão, questionando e valorizando cada atuação 

do aluno na busca de respostas, estando ela certa ou não, onde tudo será 

analisado em trabalho em conjunto. Desta forma, o ensino se concretiza pelas 

interações ocorridas entre professor, alunos, materiais e informações. Dando 

aos estudantes um papel crucial no seu aprendizado, onde o mesmo encontra-
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se engajado com as propostas trazidas pelo professor, gerando novos 

conhecimentos elaborados pelos próprios alunos (SASSERON, 2015). 

Um dos exemplos de promover o ensino ao processo de investigação é a 

utilização de laboratório aberto como atividade investigativa. A prática de 

laboratório aberto é conceituada como sendo a busca da solução de um 

problema utilizando uma atividade experimental, tendo como base seis 

momentos, de acordo com Azevedo (2004): i) Proposta do problema; ii) 

Levantamento de hipóteses; iii) Elaboração do plano de trabalho; iv) Montagem 

do arranjo experimental e coleta de dados. v) Análise dos dados; vi) 

conclusões. 

As aulas através de laboratório aberto segundo Borges (2002) podem ser 

dividas em níveis de investigação, conforme demonstra Tabela 1. 

 

Tabela 1: Níveis de investigação no laboratório de Ciências 

Nível de 
Investigação 

Problemas Procedimentos Conclusões 

Nível 0 Dados Dados Dados 

Nível 1 Dados Dados Em aberto 

Nível2 Dados Em aberto Em aberto 

Nível 3 Em aberto Em aberto Em aberto 

Fonte: Borges (2002, p.306) 

 

No nível de investigação 0, são dados pelo professor, o problema, o 

procedimento a ser realizado e as conclusões que se deseja chegar, ficando 

para o aluno a tarefa de coletar as informações, confirmar as conclusões ou 

não. Este nível caracteriza um problema fechado. No nível de investigação 1, o 

que difere do nível 0 é apenas a obtenção das conclusões. O problema e o 

procedimento podem ser preestabelecidos por um roteiro definido pelo 

professor. O nível 2 de investigação somente são dados o problema, ficando a 

caráter do aluno o procedimento a ser utilizado para coletar as informações e 

chegar numa conclusão. E por fim, no nível 3, o aluno tem a autonomia desde à 

criação do problema até à suas conclusões. 

Cibrão (2015) ressaltar a importância no cuidado em elaborar uma 

atividade de laboratório aberto, pois: 
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O trabalho com o laboratório aberto deve ser feito cuidadosamente 
para que não caia nos mesmos vícios de um laboratório tradicional, já 
que a pesquisa é feita pelo aluno e este tem como principal material 
de apoio os livros didáticos, cuja abordagem é, ainda hoje, 
tradicionalista e os sites de busca na internet. Por isso, o professor 
deve ter a preocupação de auxiliar, aconselhar, ou guiar esses alunos 
para uma pesquisa de qualidade, para que a experimentação não vire 
uma mera constatação predeterminada de um conceito abordado. 
(CIBRÃO, 2015, p.13) 

 
As atividades de laboratório aberto proporcionam ao aluno o 

desenvolvimento de habilidades de cognição e análise, interpretação e 

comparação, possibilitando uma avaliação do pensamento crítico do individuo 

(CARVALHO, 2014). 

  

2.4 Sequência de Ensino Investigativo 

 

Conforme nos fala Carvalho (2018), atualmente um conjunto de 

atividades investigativas denomina-se: sequência de ensino investigativo (SEI). 

Essa sequência, seguindo certas etapas, tem por finalidade investigar um tema 

científico proposto pelo professor aos alunos, com o uso de diferentes tipos de 

atividades investigativas, como citamos no subcapítulo 2.1 quando falamos de 

ensino por investigação.  

A parte crucial de uma sequência de ensino investigativa (SEI) está 

relacionada a etapas e a liberdade intelectual do aluno ao expor seus 

argumentos e seus raciocínios.  

A primeira etapa está relacionada à proposta de um problema - função 

primordial do professor. Nela os alunos irão basear seus pensamentos, 

hipóteses e discutir possíveis resultados (CARVALHO et al., 2014).  

 

O problema não pode ser uma questão qualquer. Deve ser muito bem 
planejado para ter todas as características apontadas pelos 
referenciais teóricos: estar contido na cultura social dos alunos, isto é, 
não pode ser algo que os espantem, e sim provoque interesse de tal 
modo que se envolvam na procura de uma solução e essa busca deve 
permitir que os alunos exponham os conhecimentos anteriormente 
adquiridos (espontâneo ou já estruturado) sobre o assunto. 
(CARVALHO, 2013a, p. 11) 

 

A segunda etapa está relacionada apenas na observação do professor, 

sem interferência, quanto ao desempenho dos alunos trabalhando em grupos. 

Aqui as hipóteses serão levantadas e mais tarde serão testadas, fato 

importante na construção do conhecimento (CARVALHO et al., 2014).  
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Na terceira etapa os alunos irão expor suas conclusões quanto à 

exploração do problema, tomando consciência de suas ações e as variáveis do 

tema estudado, para que possam estruturar uma linguagem significativa. Aqui o 

professor pode intermediar argumentando como o grupo chegou a tal 

conclusão, fazendo perguntas direcionadas, com o intuito de o aluno perceber o 

significado de suas afirmações (CARVALHO et al., 2014).  

Já a quarta etapa se faz necessário quando o aluno precisa descrever 

em linguagem escrita o que entendeu, demonstrando conhecimento quanto aos 

tópicos que foram levantados durante suas argumentações junto ao grupo 

(CARVALHO et al., 2014). 

Após uma demonstração investigativa é considerado importante à 

realização da sistematização do conhecimento. A sistematização do 

conhecimento no ensino por investigação pode ser compreendida como o 

momento relevante para proporcionar a materialização da aprendizagem após 

as etapas da SEI. Para Carvalho et al. (2014) essa sistematização pode ser 

feita pelo professor através de uma aula teórica interativa interligando novos 

conceitos adquiridos pelos alunos com a exploração do problema, ou um 

debate organizado pelo professor em sala, ou até mesmo a leitura de um texto 

de apoio. Nessa última etapa são construídas as interações entre a linguagem, 

grafia e matemática. 

Em outras palavras, para Sasseron e Carvalho (2011a), uma sequência 

de ensino investigativo deve incluir fatos da natureza da ciência e sua prática 

científica, mostrando ao aluno a relação que existe entre 

ciência/tecnologia/sociedade, sempre que possível dentro de seus campos 

sociais, favorecendo assim uma alfabetização cientifica. 

E para isso se tornar possível a problematização do tema (proposta de 

um problema) precisa ser bem definida. Segundo Sasseron e Machado (2017) 

um problema para ser resolvido nada tem a ver com resolução de exercícios 

em sala. Precisa ter consistência suficiente para que sua resolução seja 

possível numa investigação, onde precisa percorrer um caminho e encontrar 

uma saída não conhecida ainda, ao buscar uma resposta.  

 

[...] Ter um problema é pensar como resolvê-lo, quais os melhores 
métodos e os procedimentos para que a solução pensada possa 
emergir, é um estímulo ao raciocínio, à reflexão, à discussão, à 
investigação e à criação de hipóteses. No processo também se 
considera o relato entre pares, o manuseio de instrumentos, dados, 
tabelas, gráficos, diagramas, fluxogramas e ainda as justificativas, as 
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refutações e as possíveis explicações do problema (SASSERON e 
MACHADO, 2017, p. 26). 

 

Quando levamos para sala de aula uma problematização investigativa 

estamos proporcionando aos alunos a possibilidade de desenvolver habilidades 

e competências de um pensamento crítico e científico, na intenção de promover 

o entendimento da natureza e da sociedade em que vive (SASSERON e 

MACHADO, 2017). 

A vantagem de uma proposta problematizadora pode favorecer o 

desenvolvimento desses eixos estruturantes, relacionando a realidade e o 

conhecimento científico, sem falar no desenvolvimento do interesse pessoal. 

Uma atividade investigativa pode estimular a criatividade do aluno em entender 

o porquê de um fenômeno acontecer. Para isso a forma de desenvolver e a 

elaboração da atividade, o torna muito importando para o sucesso na busca do 

ensino cientifico (SASSERON e MACHADO, 2017). 

Observando os trabalhos citados por Sasseron e Machado (2017) as 

atuações do professor e do aluno se classificam em diferentes níveis de 

autonomia ao longo da atividade investigativa, de acordo com o grau de 

liberdade oferecido aos estudantes. A tabela 2 conforme Carvalho (2018) 

descreve esse grau de liberdade onde as letras P e A representam ações do 

professor e do aluno respectivamente. 

 

Tabela 2: Grau de liberdade professor/aluno em atividades experimentais 

 
Grau 

1 
Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Problema P P P P A 

Hipóteses P P/A P/A A A 

Plano de 
trabalho 

P P/A A/P A A 

Obtenção de 
dados 

A A A A A 

Conclusões P A/P/Classe A/P/Classe A/P/Classe A/P/Classe 

Fonte: Carvalho (2018, p.768) 

 

A coluna referente ao grau 1, representa a proposta de ensino com 

procedimentos específicos, onde o professor oferece um modelo de atividade 

de laboratório com problema, hipótese e planejamento quase sempre advindo 

do referencial teórico, já apresentado em sala de aula. A partir disso, resta ao 
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aluno somente comprovar as teorias através de suas conclusões, que, também 

já são conhecidas a priori, por causa das explanações conceituais e 

fornecimento do modelo de atividade como se fosse uma “receita de cozinha”, 

apresentada pelo professor anteriormente. Consequentemente, obtendo o 

passo a passo da atividade, o conhecimento das conclusões e qual o objetivo 

da atividade, os alunos podem até modificar seus dados para não haver erro 

diante do professor. Tal coluna, mostra o grau 1 de liberdade intelectual, que 

indica uma conjuntura de ensino onde, além do conteúdo específico, o aluno 

pode instruir-se a não crer em seus dados, obtidos na atividade proposta. 

A coluna que chamamos de grau 2 de liberdade intelectual, ainda 

representa uma proposta de ensino com procedimentos específicos, porém, 

apesar de tais procedimentos serem sugeridos pelo professor, este dialoga com 

os alunos de tal forma que possa existir  questões que os permitam pensar o 

“porque” fazê-las, ainda que, a resposta do professor seja o que conduz o 

trabalho.  

Na coluna onde temos o grau 3 de liberdade intelectual, o professor pode 

sugerir o problema e, as hipóteses são debatidas entre professor e alunos, 

porém, são os alunos que procuram resolver a atividade experimental, sem que 

haja um procedimento fechado, sugerido pelo professor. Apesar de, o professor 

fazer parte do processo através de sua supervisão, são os alunos que elaboram 

todo o procedimento, e, o professor retorna à discussão com os alunos quando 

estes obtiverem a conclusão da atividade.  

Na coluna de grau 4 de liberdade intelectual, o professor continua sendo 

essencial no processo; sugerindo o problema e discutindo alguns tópicos, caso 

os alunos solicitem, e; ao final, para fazer a discussão dos resultados obtidos. 

Porém, os alunos nesse grau de liberdade intelectual, são acostumados a 

trabalhar em grupo e a deliberar sobre soluções de problemas, percebe-se uma 

classe mais amadurecida, habituados ao ensino investigativo. Neste grau de 

liberdade, o problema deve estar relacionado ao conteúdo teórico explanado 

em sala e os resultados obtidos devem proporcionar uma visão mais 

aprofundada da teoria.  

As colunas de grau 3 e grau 4, retratam um ensino investigativo, e, 

distintivamente dos graus 1 e 2, o aluno é o protagonista do processo. Pois, nos 

graus 3 e 4, ele conduz a parte ativa do raciocínio intelectual, ao invés de tentar 

entender o raciocínio do professor, em um procedimento fechado, como 

procede nos graus 1 e 2. Nos graus de liberdade intelectual 3 e 4, os alunos 
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estarão expostos a raciocinar para elaborar um procedimento, onde, o grupo 

pode até errar, porém, pode ser o grupo com uma aprendizagem mais 

significativa, pois terão que refazer seu raciocínio para buscar seu erro 

(CARVALHO, 2018). 

Segundo Sasseron (2015), são vários pesquisadores que relacionam o 

ensino investigativo, argumentação no contexto das aulas de ciências e 

alfabetização científica, demonstrado em diferentes trabalhos e estudos ao 

longo dos anos. 

Os estudos sobre a argumentação, segundo Letta (2014), estabelecem 

uma interação entre indivíduos que buscam defender suas opiniões perante um 

problema, com a intenção de expor sua colocação diante do outro, ou seja, 

convencer o próximo que seu ponto de vista é mais satisfatório. 

 

Entendemos a argumentação como todo e qualquer discurso em que 
aluno e professor apresentam suas opiniões em aula, descrevendo 
ideias, apresentando hipóteses e evidências, justificando ações ou 
conclusões a que tenham chegado, explicando resultados alcançados. 
Neste sentido, tomando-a em sentido tão amplo, acreditamos haver 
dois vieses que precisam ser igualmente considerados durante o 
trabalho em sala de aula: um destes vieses diz respeito à estrutura do 
argumento e o outro trata de sua qualidade. (SASSERON e 
CARVALHO, 2011b, p.100) 

 

Tendo em vista o ensino por investigação, espera-se que a 

argumentação faça parte da linguagem científica e que esteja presente na 

comunicação da sala de aula, por exemplo, é imprescindível que o objeto 

propulsor do conhecimento seja a interação dos alunos ao expor suas 

conclusões. 

 

[...] Os pesquisadores têm considerado a argumentação como uma 
prática discursiva desejável de ser estabelecida em salas de aula 
devido à sua contribuição para o desenvolvimento conceitual e 
epistêmico dos estudantes. Ao se engajarem em argumentações, os 
estudantes podem fazer afirmações baseadas em evidências, refletir e 
criticar as suas próprias afirmações e as dos colegas, desenvolvendo 
aspectos do pensamento crítico. A argumentação pode ser 
publicamente reconhecível, de modo que o pensamento dos 
estudantes pode ser avaliado pelo professor e por outros estudantes. 
(VIEIRA et al. 2015, p.709). 

 

Sasseron (2015) alega que, a argumentação se ampara na ideia da 

defesa de pontos de vista ou de alternativas de ação como forma básica de 

pensamento. A explicitação da argumentação configura como ação sobre o 

interlocutor ao qual se comunica, tendo em vista que sempre existe uma 
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intenção, ou seja, toda argumentação é persuasiva e argumentativa, que 

chamamos de atos discursivos e têm o potencial de se tornar um processo de 

avaliação da construção do entendimento, através de diversos meios.  

As argumentações expõem pontos de vistas discordantes, elas permitem 

que um âmbito de processos de percepção de divergências seja criado, onde 

se busca uma visão convergente, mesmo que provisórias e sujeitas a novas 

contraposições.  

Sasseron (2015) afirma que, a linguagem científica por si só, é uma 

linguagem argumentativa. Além disso, tendo vista a argumentação como forma 

básica de pensamento, ela estaria vinculada a processos específicos do ensino 

científico, como: os processos de análise de problemas, dados, anomalias e 

conflitos, que se amparam em padrões já existentes. Não se desaprova a 

chance de novos meios para construir manifestações e a respectiva realidade 

que, atualmente, nos autoriza uma dada análise.  
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3 DISCUSSÕES CONCEITUAIS SOBRE FENÔMENOS ÓPTICOS 

 

Neste capítulo, vamos apresentar os referenciais teóricos que 

idealizaram a construção desta sequência de ensino investigativa abordados 

nesse trabalho.  Iniciaremos com uma explanação sobre a luz como onda 

através das Equações de Maxwell e como a aproximação geométrica é 

possível. Na sequência, discutiremos diferentes fenômenos ópticos, analisando 

o que acontece com a luz quando passa de um meio homogêneo para outro e o 

comportamento do feixe de luz ao incidir em diferentes superfícies. 

As explicações dos fenômenos ópticos discutidos nesse capítulo têm 

como base diferentes fontes (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016; 

NUSSENZVEIG, 2010; TIPLER e MOSCA, 2009; BONJORNO et al., 2016; 

MÁXIMO e ALVARENGA, 2011 e RAMALHO JÚNIOR, FERRARO, SOARES, 

1999; GONÇALVES FILHO, TOSCANO, 2016; HEWITT, 2015). 

 

3.1 Equações de Maxwell e a luz 

 

No final do século XIX, James Clark Maxwell consolidou a relação da luz 

com o magnetismo, associando as leis de Coulomb, Ampère, Faraday e Lenz. 

Hoje conhecemos essa unificação como Leis de Maxwell. De acordo com 

Halliday, Resnick e Walker (2016, p.2) “Maxwell foi mostrar que um raio 

luminoso nada mais é que a propagação, no espaço, de campos elétricos e 

magnéticos (ou seja, é uma onda eletromagnética) e que, portanto, a óptica e o 

estudo da luz visível, é um ramo do eletromagnetismo.” Na figura 1, está a 

representação dos campos elétricos e magnéticos acoplados numa onda 

eletromagnética. 
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Figura 1: Representação esquemática dos campos elétricos e magnéticos em 

uma onda eletromagnética 

 
Fonte: Balthazar (2016) 

 

Usando as propriedades dos campos elétricos e magnéticos conhecidas 

na época, Maxwell dedicou-se a formular matematicamente essas teorias e 

propôs que suas equações explicariam o eletromagnetismo e 

consequentemente a dinâmica do campo eletromagnético. Denominadas como 

“equações de Maxwell”, as quatro expressões matemáticas descritas abaixo 

demonstram que a eletricidade e o magnetismo estão contidos numa mesma 

teoria segundo Tipler e Mosca (2009), no qual temos na equação 3.1 a Lei de 

Gauss; na equação 3.2 a Lei de Gaus para o magnetismo; na equação 3.3 a Lei 

de Faraday de indução e na equação 3.4 a Lei de Ampère com adição de 

Maxwell. 

 

   ⃑⃑  ( ⃑   )                                                       (3.1) 

   ⃑⃑  ( ⃑   )                                                       (3.2)  

     ⃑⃑  ( ⃑   )    
  ⃑⃑ ( ⃑   ) 

  
                                           (3.3) 

     ⃑  (    )       
  ⃑ (    ) 

  
                                         (3.4) 

 

onde    é a constante de permeabilidade magnética e    é a permissividade 

elétrica do vácuo. 

De acordo com Balthazar (2016), nas equações desacopladas abaixo 

estão representadas as equações de onda para os campos elétricos e 

magnéticos. 
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   ⃑ (    )  
 

  
   ⃑ (    )

   
                                 (3.5) 

 

   ⃑ (    )   
 

  
   ⃑ (    )

   
                         (3.6) 

 

Assim, as equações desacopladas são de segunda ordem. A solução 

mais simples, que vamos tratar aqui, é a solução em ondas planas. Para 

exemplificar, podemos considerar um feixe de luz monocromático se 

propagando na direção z. Nesse caso, os campos  ⃑ (  ,t) e  ⃑ (  ,t) têm a seguinte 

forma: 

 

 ⃑ (   )   ⃑   
 (     )        (3.7) 

 ⃑ (   )   ⃑   
 (     )      (3.8) 

 

onde   
 

 
,   é a direção de propagação dos campos  ⃑   e   ⃑   são vetores 

reais. 

 

Na equação 3.7 e 3.8 temos uma onda plana que se propaga na direção 

 . Os campos elétrico e magnético oscilam no plano   . A onda plana é 

interessante porque podemos pensar em sua frente como um conjunto de raios, 

ou seja, o modelo é uma boa aproximação para óptica geométrica, que será o 

modelo utilizado neste trabalho. 

A constatação experimental da existência de ondas eletromagnéticas 

fora do espectro visível coube ao físico alemão Heinrich Hertz, anos após a 

morte de Maxwell (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016). Conhecemos hoje 

diversos tipos de ondas eletromagnéticas que se diferem pelo valor de sua 

frequência e, portanto, recebem o nome de ondas de rádio, infravermelho, raios 

X e etc., constituindo o espectro de ondas eletromagnéticas. Conforme 

descreve Halliday, Resnick e Walker (2016). 

 

[...] Estamos imersos em ondas eletromagnéticas pertencentes a esse 
espectro. O Sol, cujas radiações definem o meio ambiente no qual 
nós, como espécie, evoluímos e nos adaptamos, é a fonte 
predominante. Nossos corpos são também atravessados por sinais de 
rádio, televisão e telefonia celular. Micro-ondas de aparelhos de radar 
podem chegar até nós. Temos também as ondas eletromagnéticas 
provenientes das lâmpadas, dos motores quentes dos automóveis, 
das máquinas de raios X, dos relâmpagos e dos elementos radioativos 
existentes no solo. Além disso, somos banhados pelas radiações das 
estrelas e de outros corpos de nossa galáxia e de outras galáxias. As 



40 

 

ondas eletromagnéticas também viajam no sentido oposto. Os sinais 
de televisão, produzidos na Terra desde 1950, já levaram notícias a 
nosso respeito (juntamente com episódios de I Love Lucy, embora 
com intensidade muito baixa) a qualquer civilização tecnicamente 
sofisticada que porventura habite um planeta em órbita de uma das 
400 estrelas mais próximas da Terra. (HALLIDAY, RESNICK, 
WALKER, 2016, cap.33, p.2) 

 

Na figura 2 temos vários tipos de ondas do espectro eletromagnético, 

correspondendo a determinados comprimentos de onda que se classificam em 

faixas de diferentes frequências (BARROS, 2018). Com relação à faixa visível 

do espectro eletromagnético, parte que nos interessa, ela é composta desde o 

vermelho com o maior comprimento de onda e menor frequência, até o violeta 

de menor comprimento de onda da luz visível e maior frequência 

(HEWITT,2015).  

 

Figura 2: Espectro eletromagnético 

 
Fonte: Halliday, Resnick, Walker (2016, p.2) 

 

De acordo com Halliday, Resnick e Walker (2016) a luz visível, como 

demonstrada na figura acima na região central, é uma onda eletromagnética e 

apresentam comprimento de onda em um intervalo em que o olho humano é 

sensível. Essa região esta compreendida entre 400 e 780 nm no qual 

denominamos de luz sensível (TIPLER e MOSCA, 2009). 

Diante desse cenário, buscamos discutir neste trabalho as atividades 

dirigidas à luz dentro da óptica geométrica, num regime onde a frente de onda é 

tratada como plana, apesar de sua teoria ondulatória. 
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3.2 Aproximação para Óptica Geométrica 

 

O estudo das propriedades das ondas luminosas segundo Halliday, 

Resnick e Walker (2016) que chamamos de óptica geométrica, se baseia na 

hipótese que ao observamos a luz como feixes retilíneos se propagando, e por 

mais que essas ondas luminosas se espalhem ao se afastarem de sua fonte 

geradora, a óptica geométrica nos aproxima da hipótese de que a luz se 

propaga em linha reta. 

Huygens utilizou o princípio que leva seu nome, para explicar a 

propagação retilínea na teoria ondulatória (NUSSENZVEIG, 2010), em que diz:  

 

[...] Numa onda, temos de examinar a propagação da fase da onda, 
que define suas cristas e vales. Uma frente de onda (em 3 dimensões, 
é uma superfície) é o lugar geométrico de pontos que têm a mesma 
fase, p. ex., pertencem todos às mesmas cristas de onda. 
(NUSSENZVEIG, 2010, p.4) 

 

De acordo com Nussenzveig (2010), o princípio de Huygens pode ter 

sido determinado pela observação de ondas num tanque com água. Quando a 

frente de onda atinge uma barreira com uma pequena abertura, gera do outro 

lado ondas circulares. E cada frente de onda obstruída se comportará como 

uma fonte puntiforme. 

Para Huygens diferentes pontos de uma frente de onda circular vão gerar 

diversas ondas esféricas, que se ajustam para formar uma nova frente de onda. 

Caso a frente de onda seja esférica, sua propagação também será esférica, 

porém muito fracas de serem percebidas. Mas, no entanto, se for um plano 

infinito, sua propagação será uma onda plana (NUSSENZVEIG, 2010). 

Do ponto de vista ondulatório, a ótica geométrica nos dá uma 

aproximação legitimada para comprimentos de onda muito pequenos em 

comparação com as dimensões envolvidas (NUSSENZVEIG, 2010). 

 

3.3 Fenômenos Ópticos 

 

3.3.1 Reflexão da luz: Leis da reflexão 

 

A reflexão da luz é o fenômeno óptico que ocorre quando um feixe de luz 

ao se propagar de um meio homogêneo incide numa superfície de separação e 

retorna ao seu meio de origem com as mesmas características. Nessas 
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condições essa superfície se comporta como refletora. Por exemplo, a luz é 

refletida na água, na atmosfera, em um espelho plano ou curvo e em diferentes 

meios (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016; NUSSENZVEIG, 2010). 

Particularmente, neste trabalho estamos interessados somente no caso 

em que a superfície é plana, especificamente na reflexão produzida por um 

espelho. Para ilustrar, vamos utilizar o esquema descrito na figura 3. 

 

Figura 3: Reflexão da luz 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Conforme Ramalho Junior, Ferraro e Soares (1999) ao consideramos um 

raio de luz (R1) incidindo sobre um ponto da interface refletora (R), esse raio é 

medido em relação à direção perpendicular entre a superfície (S) e o ponto que 

incide a luz, denominada normal (N). Ao formar com a normal à superfície um 

ângulo de incidência (i), também formará após sua reflexão, um ângulo de 

reflexão (r), junto ao raio refletido (R1’) e a mesma normal. 

A lei que rege a reflexão da luz nos diz que o raio incidente, a normal e o 

raio refletido pertencem todos ao mesmo plano e o ângulo de reflexão é igual 

ao ângulo de incidência, equação 3.9. Denominamos de reflexão especular 

esse tipo de reflexão numa superfície (HEWITT, 2015).  

 

                                                                (3.9) 

 

De posse dessas leis, elucidamos a formação de imagens nos espelhos 

planos, conforme demonstrado na figura 4. 
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Figura 4: Raio de luz refletindo no espelho plano; angulo de incidência igual ao 

ângulo de reflexão 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

3.3.2 Refração da luz: Leis da refração 

 

A refração da luz se dá a partir da passagem do feixe luminoso de um 

meio homogêneo e transparente para outro, separados por uma superfície (S). 

A luz por ser uma forma de onda, ela se propaga com determinada velocidade 

que dependerá do meio no qual transita. Ao atravessar uma interface 

(superfície), do meio de incidência (R1) para o meio de refração (R2), a luz sofre 

um desvio oblíquo em sua direção de propagação original (i), ou seja, a luz 

sofre um desvio angular (r’) em relação à direção perpendicular entre a 

superfície e o ponto que incide a luz, a reta normal N, devido à alteração na sua 

velocidade (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016). 

Essa mudança de propagação ocorre apenas na interface (superfície), 

pois a partir do momento que penetra o meio homogêneo diferente e 

transparente, a luz se propaga em linha reta como fez no meio homogêneo 

anterior (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016). Na figura 5 encontra-se um 

desenho esquemático da refração da luz. 
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Figura 5: Refração da luz 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Já no caso de incidência normal (N), quando a luz incide 

perpendicularmente a superfície, ou seja, apresenta o ângulo de incidência 

igual à zero, o observador não verá um desvio da luz ao passar de um meio 

para outro, portanto seu ângulo refratado será nulo. 

Para distinguir a mudança de velocidade de propagação em função do 

meio, define-se a grandeza de índice de refração para cada meio homogêneo 

e transparente e são classificados como índice de refração absoluto e índice 

de refração relativo (BONJORNO et al., 2016). 

O índice de refração absoluto de um meio é a relação entre a velocidade 

da luz no vácuo e a velocidade da luz do meio considerado em questão. À 

medida que, quanto maior for o índice de refração de um meio, menor será a 

velocidade de propagação da luz nesse meio, sendo calculado pela seguinte 

expressão: 

 

   
 

 
                                                     (3.10) 

 

onde:    é o índice de refração,   é a velocidade da luz no vácuo e   é a 
velocidade da luz no meio. 
 
 

A partir da expressão 3.10, podemos determinar o índice de refração de 

diferentes materiais, de acordo com a densidade e estrutura atômica das 

substâncias. A Tabela 3 mostra valores de índice de refração de diferentes 

materiais obtido através de dados experimentais. 
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Tabela 3: Índice de refração absoluto de diferentes materiais 

Meio Material Índices de refração 
Ar 1,0 

Água 1,33 
Álcool etílico 1,36 

Glicerina 1,47 
Óleo de soja 1,46 

Vidro 1,50 
Acrílico 1,49 
Zircônio 1,92 

Diamante 2,42 
Detergente 1,37 

Fonte: Bonjorno et al. (2016, p. 173) 

 

É possível observar que o índice de refração absoluto sempre tem um 

valor maior ou igual a 1 (n  1). Não existem meios com um índice de refração 

menor que 1. 

O índice de refração relativo é calculado de um meio para o outro a partir 

da expressão: 

      
  
  
    

  
                                          (3.11) 

 

onde   é índice de refração e   é a velocidade da luz no meio. 

 

Para indicar aquele que tem maior ou menor índice de refração entre 

dois meios, utilizamos o termo refringente. Assim, aquele que possui maior 

índice de refração recebe o nome de mais refringente e aquele cujo índice é 

menor dá-se o nome de menos refringente. E quando os meios apresentam o 

mesmo índice de refração, dizemos que entre eles há uma continuidade óptica 

(RAMALHO JÚNIOR, FERRARO e SOARES, 1999). 

De acordo com Ramalho Júnior, Ferraro e Soares (1999, p.283) o 

fenômeno da refração acarreta duas leis; a primeira lei, denominada - A lei da 

refração descrita pelo holandês Willebrord Snellius (1580-1626) e o filósofo e 

matemático René Descartes (1596-1650), confirma que o raio incidente, o raio 

refratado e a normal estão situados em um mesmo plano à superfície no ponto 

de incidência. A segunda lei - conhecida como lei de Snell-Descartes, que 

define que para cada luz monocromática e para cada par de meios existe uma 

razão constante entre o produto do seno do ângulo de incidência que o raio 

forma com a normal e o índice de refração do meio em que o raio se encontra, 

assim como o seno do ângulo de refração está para o índice de refração do 
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meio no qual ocorre à refração da luz. Podemos escrever a lei de Snell-

Descartes como:  

 

                                                            (3.12) 
 

 

Existem três possibilidades de comparar o ângulo de refração com o 

ângulo de incidência e o valor relativo do índice de refração de cada meio, 

primeiro se considerarmos                   , a refração não acontecerá, ou 

seja, o raio luminoso continuará sua trajetória. Ao considerarmos    

            , aqui a refração faz o raio luminoso se aproximar da normal, ou 

seja, a luz passou de um meio menos refringente para outro mais refringente. 

Por fim, se considerarmos                , nesse caso a refração faz o raio 

luminoso se afastar da normal, ou seja, a luz passou de um meio mais 

refringente para outro menos refringente (BONJORNO et al, 2016). 

Na figura 6 encontra-se um esquema de raio de luz refratando ao incidir 

diferentes substâncias. É possível notar o desvio sofrido pelo raio incidente. 

 

Figura 6: Raio de luz refratando em diferentes meios homogêneos, ângulo de 

incidência sofre um desvio ao atravessar a superfície de separação 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

3.3.3 Dispersão da luz 

 

Isaac Newton no século XVII observou que a luz vinda do Sol ao 

atravessar um cristal, sofria refração e o resultado era a divisão de diferentes 

cores. De acordo com Bruzadin (2018), Newton foi o pioneiro na utilização de 

um prisma para demonstrar as diferentes cores que compunham a luz branca. 
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Um raio de luz branca é dito feixe policromático pelo fato de ser 

composto por diversas cores. A dispersão da luz ou decomposição é o nome 

dado ao fenômeno em que a luz policromática se refrata e se decompõe em 

partes de cores, esse espalhamento da luz dá-se o nome de dispersão 

cromática. Segundo Nussenzveig (2010, p.6). 

 

Quão forte são os efeitos de difração depende de um parametro que 

não foi levado em conta por Huygens: o comprimento de onda . As 
ondas descritas por ele não correpondem necessariamente a 
oscilações periodicas; ele as imaginava comouma série de pulsos. 
Newton não só descobriu a decomposição espectral da luz branca em 
suas componentes monocomaticas, como percebeu que cada cor 

corresponde a um comprimento de onda bem definido e mediu  com 
grande precisão. 

 

Um feixe luminoso policromático é formado por raios de luz de diferentes 

comprimentos de onda , cujo ângulo de refração é distinto para cada um, 

devido à velocidade de propagação e o índice de refração do meio 

(BONJORNO et al., 2016). 

Ao vermos um feixe de luz branca, como o Sol, que é composto por 

quase todas as cores do espectro visível de intensidade muito próxima, não 

vemos as cores separadamente. O fenômeno da dispersão será observado 

quando a luz policromática, que se propaga no ar, incide obliquamente em um 

prisma de vidro. A decomposição da luz ocorre na face onde ela incide, sendo 

que a separação das cores (espectro aumentado) ocorre quando a luz se 

refrata novamente na outra face, onde o desvio se acentua (BONJORNO et al., 

2016). Na Figura 07 encontra-se um desenho esquemático da separação da 

Luz branca. 
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Figura 7: A separação da luz branca em várias cores. A luz branca é 

representada pelo seu negativo, uma seta preta 

 
Fonte: Ramalho Júnior, Ferraro e Soares (1999) 

 

Isaac Newton realizou várias experiências para explicar as cores e 

observou que o componente que mais se desvia, ou seja, que mais se 

aproxima da normal é o feixe de luz violeta e o que menos se desvia, isto é, o 

que mais se afasta da normal, é o vermelho (RAMALHO JÚNIOR, FERRARO e 

SOARES, 1999). Portanto, num meio material, a luz de maior velocidade é a luz 

vermelha (   ) e a de menor velocidade é a luz violeta (   ). Por conseguinte, 

um mesmo material tem índice de refração máximo para a luz violeta (   ) e 

mínimo para a luz vermelha (   ). 

 

                                                                            (3.13) 
 

 

Usando como exemplo o vidro, podemos observar na tabela 4 o índice 

de refração para cada cor diferente. Porém, estas diferenças são muito 

pequenas, como se pode ver. Outros materiais também apresentam 

comportamentos semelhantes ao do vidro, ou seja, um índice de refração 

diferente para cada cor (MÁXIMO e ALVARENGA, 2011). 

 

Tabela 4: Índice de refração do vidro para diversas cores 

Cor Índices de refração 
vermelho 1,513 
amarelo 1,517 

verde 1,519 
azul 1,528 

violeta 1,532 
Fonte: Máximo e Alvarenga (2011, p.218) 
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Na figura 8 temos um raio de luz incidindo em um prisma de acrílico. Ao 

atravessar o prisma, o feixe de luz branca se decompõe, originando um 

espectro colorido. 

 

Figura 8: Luz branca ao incidir o prisma de acrílico, sofre dispersão. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

3.3.4 Polarização da luz: Lei de Malus 

 

De acordo com Gonçalves Filho e Toscano (2016) foi em 1808, que o 

físico Étiènne Louis Malus (1777-1812), francês, comprovou o fenômeno 

resultante da interação da luz com a matéria, recorrendo à hipótese de Newton 

de que os “raios de luz têm lados” (NUSSENZVEIG, 2010), ou seja, que os 

corpúsculos de luz podiam apresentar “polos” diferentes, ele denominou raio de 

luz polarizada a essa separação dos distintos polos da luz (GONÇALVES 

FILHO e TOSCANO, 2016). 

Na natureza existem substâncias que ao serem atravessadas pelos 

feixes de luz deixam passar apenas uma parte da onda luminosa. Esse 

fenômeno foi descrito em 1669, pelo dinamarquês Erasmo Bartholin (1625-

1698), que observou a luz refratada dentro de um cristal de calcita, também 

conhecido como cristal da Islândia, uma imagem permanecia fixa enquanto a 

outra girava ao redor do cristal, ou seja, a capacidade de filtrar a luz em função 

do seu plano de vibração e foi a primeira observação do que hoje chamamos de 

polarização da luz (AZEVEDO et al., 2010). A luz natural que antes se 

propagava em todas as direções, agora passava a se propagar em um único 

plano.  

Na época duas teorias estavam sendo desenvolvida, uma por Christian 

Huygens que fez “os raios que atravessavam um cristal de calcita incidirem 
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sobre outro cristal de calcita e percebeu que, ao girar o segundo cristal, havia 

uma orientação em que era produzida uma única imagem” (AZEVEDO et al., 

2010, p.1204), chegando a hipótese de que a velocidade de propagação da luz 

dependia da direção que ela incidia a calcita, porém, isso era complexo de 

explicar, pois de acordo com Huygens o segundo cristal não produzia duas 

imagens também. 

A segunda teoria vinha de Isaac Newton com a hipótese de que a 

partícula de luz tinha lados que ao incidir o cristal de calcita se refratavam de 

maneiras diferentes de acordo com esses lados.  

 

[...] A proposta de Newton era que a luz ordinária seria composta por 
partículas cujos “lados” não têm uma direção preferencial, mas após a 
passagem pela calcita as partículas em cada raio ficam com seus 
“lados” orientados (quando isso acontece se diz que a luz é 
polarizada, e a orientação dos “lados” define o que hoje se conhece 
como plano de polarização). Com isso, o segundo cristal (se alinhado 
corretamente) não produz a dupla imagem porque todas as partículas 
incidem com o mesmo “lado”. Isso proporcionava um método de testar 
se a luz era polarizada (em outras palavras, se os “lados” das 
partículas que compunham o raio estão ou não alinhados). 
(AZEVEDO et al., 2010, p.1204) 

 

As características da luz polarizada podem ser entendidas através dos 

estudos apresentados por Maxwell dentro da óptica. 

A forma de se obter luz polarizada pode ser: linear, elíptica e circular. 

Para interesse do presente estudo utilizaremos a linear nos campos elétrico e 

magnético, desta forma, um raio de luz pode ser descrito como a soma de dois 

raios linearmente polarizados, em um meio homogêneo, oscilando em direções 

perpendiculares como uma diferença de fase constante entre si. (AZEVEDO et 

al., 2010). O seu campo elétrico pode ser descrito como: 

 

 ⃑        (
   


      )  ̂         (

   


        )  ̂             (3.14) 

 

onde   é o índice de refração do meio. O estado de polarização da luz depende 

da razão (       ) e da diferença de fase  . Se essa diferença de fase 

for     ou     , o fator cosseno pode ser posto em evidência e o campo 

elétrico resultante aponta sempre na direção do vetor     ̂       ̂, ou seja, a 

onda é linearmente polarizada (AZEVEDO et al., 2010, p.1205). 
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Luzes emitidas por fontes luminosas têm comportamento de ondas que 

vibram em diversas direções durante a emissão, incidência e reflexão. Para 

cada onda de raio que vibra em uma direção sempre há outro em um plano 

perpendicular à onda luminosa, essa luz com movimento perturbador, 

denominamos luz natural ou não polarizada, como por exemplo, a luz que vem 

do Sol (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2013). 

A polarização pode ser entendida como o processo de selecionar e filtrar 

essas ondas de acordo com sua direção de vibração após passarem por um 

material que serve como filtro, chamado polarizador, ou seja, qualquer 

dispositivo/instrumento pode transformar a luz natural em polarizada (COSTA, 

2002). 

Os polarizadores funcionam como um filtro permitindo que a luz passe 

somente em um plano de polarização. No caso de dois polarizadores alinhados 

na mesma direção, a pouca intensidade de luz que passar pelo primeiro não 

passará pelo segundo, ou seja, não haverá emergência de luz, devido às ondas 

luminosas ser formadas por ondas transversais. Na figura 9 encontramos um 

desenho esquemático da luz não polarizada. 

 

Figura 9: A luz não polarizada após passar por filtros polarizadores 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

A luz natural propaga-se em diferentes direções, ou seja, sua forma 

original vibra em planos distintos, tornando se às vezes inviáveis para 

determinado objetivo ou analise óptica. Na Lei de Malus essa dificuldade pode 

ser contornada selecionando os planos de vibração que são pertinentes ao 

objetivo desejado, isto é, polarizando as ondas transversais e variando a 

intensidade luminosa desejada (VIEIRA, AGUIAR, 2009). 
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Em 1809, a partir de experimentos utilizando técnicas de polarização, 

Malus encontrou uma equação que verifica o valor da intensidade do raio 

luminoso da luz polarizada após a passagem pelo filtro polarizador. Essa lei 

pode ser enunciada da seguinte maneira: as intensidades de entrada e saída 

da luz durante sua passagem por um polarizador (analisador) é dada pelo 

produto entre a intensidade de entrada (derivado do polarizador) e o quadrado 

do cosseno do ângulo formado pela diferença dos eixos de transmissão do 

polarizador e do analisador (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2016). 

 

   |  | 
 

|  
 |   |  

 |        

 

                 
                                                    (3.15) 

 

 

Para observar a lei de Malus, é necessária a utilização de dois filtros 

polarizadores, e os eixos de transmissão deverão estar em um ângulo de . Um 

dos filtros é fixo (analisador), o outro poderá girar em seu próprio eixo 

(polarizador). Conforme ocorre rotação de um dos filtros (polarizador) menor 

intensidade de luz emerge da lâmina analisadora, desta forma, obedece a Lei 

de Malus (VIEIRA e AGUIAR, 2009). Como podemos observar na figura 10.  

 

Figura 10: Resultado da passagem de luz pelo polarizador com diferentes 

ângulos entre os eixos dos polarizadores 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 
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Na figura 10, é possível observar que a luz varia da primeira para a 

última imagem. A primeira imagem (superior esquerda é mais intensa, ou seja, 

os eixos estão alinhados). A partir do momento em que há variação do ângulo 

de um dos polarizadores, a imagem fica menos intensa, até a ausência de 

intensidade. Neste último caso (inferior direita) os eixos de transmissão e 

absorção estão ortogonais (VIEIRA e AGUIAR, 2015). 

Para explorar tais fenômenos apresentados aqui, propomos o 

planejamento e elaboração de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI), 

realizada em etapas conforme previsto nos próximos capítulos. 
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4 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo discutiremos a metodologia utilizada no produto 

educacional sobre fenômenos ópticos a partir de atividade investigativa. Nesse 

sentido, faremos a descrição e a análise da proposta utilizando uma SEI, que 

visa discutir o comportamento da luz ao incidir em diferentes superfícies e/ou 

meios homogêneos a fim de promover a AC. 

As aulas apresentadas nesta sequência contemplam conceitos sobre os 

fenômenos ópticos como a reflexão e refração da luz, dispersão e polarização 

luminosa. Os conteúdos explorados nesta SEI foram pensados para alunos do 

3° ano do Ensino Médio, conforme o Currículo Mínimo estabelecido pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, no qual foi aplicado esse produto 

educacional. Porém, de acordo com a maioria dos livros didáticos, este 

conteúdo está presente em livros destinados a alunos do 2º ano do Ensino 

Médio. 

A estrutura da sequência é estabelecida mediante o uso de experimentos 

feitos com materiais de baixo custo e acessíveis, para a exploração da 

investigação dos diferentes fenômenos ópticos aqui estudados. Sendo assim, 

optamos por uma sequência que relacionasse a intenção de atender um 

laboratório aberto, sem a imposição de um roteiro nem instrução do professor, 

permitindo que os alunos levantem suas hipóteses e tirassem suas conclusões.  

Na figura 11 encontra-se o desenho esquemático dos momentos de 

planejamento e organização da presente SEI elaborado pela autora. 
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Figura 11: Fluxo esquemático das etapas do desenvolvimento da SEI 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020)  

 

Ainda neste capítulo abordaremos os referenciais que motivaram a 

pesquisa, o processo empregado, o cenário utilizado bem como os 

participantes que compõem este trabalho. 

 

4.1 Cenário, população envolvida e tema abordado 

 

4.1.1 A professora pesquisadora 

 

Graduada em Licenciatura Plena em Matemática pelo Centro 

Universitário Geraldo Di Biasi – UGB (2003) iniciou sua vida profissional como 

professora titular de cargo efetivo da Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro em 2007, ministrando aulas de Matemática para os 

anos finais do ensino fundamental (6º ao 9° ano) e ensino médio. 

Em 2012, iniciou sua pós-graduação Lato Sensu em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro (IFRJ), tendo concluído em 2014. Durante a pós-graduação 

desenvolveu em trabalho de conclusão - TCC intitulado: ”Contribuição dos 

Jogos na aprendizagem matemática: uma análise das potencialidades e 

características de alguns jogos e como esta metodologia influência no domínio 

afetivo dos alunos”, que versava sobre o uso de jogos educativos no 

aprendizado de Matemática. 

O planejamento e a 
revisão bibliografica 

abordando os 
fenômenos ópticos. 

Elaboração da 
pergunta 

problematizadora 
sobre o tema. 

A preparação da 
atividade. 

Montagem dos kits 
que reproduzem os 

fenômenos: reflexão, 
refração, dispersão e 

polarização da luz. 

A proposição do 
problema/pergunta 

aos alunos. 

Manuseio dos kits 
pelos estudantes 

com o levantamento 
de hipóteses. 

Exposição das 
conclusões pelos 
estudantes com 

apresentação oral. 

A sistematização do 
conteúdo. 

A atividade 
avaliativa. 

A análise do produto 
educacional. 

Planejamento e preparação 

Aplicação 

Avaliação 
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No decorrer de seu exercício em sala de aula para alunos de ensino 

médio percebeu que o interesse dos alunos na disciplina vinha diminuindo, e, 

portanto durante a pós-graduação resolveu se dedicar a estudar novas 

metodologias e abordagens. 

Devido à carência de professores na disciplina de física da instituição 

que lecionava, em 2011, foi então designada a lecionar esta matéria para os 

alunos do ensino médio. Sentiu a necessidade de aprofundar nos conceitos da 

disciplina, iniciou uma segunda graduação como licenciado em Física pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 

se formando em 2018. 

Participou de banca examinadora que elaborou e corrigiu as provas da 

Primeira Olimpíada Sul Fluminense de Ciências pela Universidade Federal 

Fluminense – UFF, pólo de Volta Redonda em 2010. E desde 2015 coordenou 

a organização da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas – OBFEP 

dentro das instituições que lecionava. 

Com a primeira formação em faculdade privada, não tive oportunidade 

de desenvolver atividades como monitoria e extensão. No entanto, em uma 

instituição federal de ensino, percebeu a importância das mencionadas 

atividades para o currículo acadêmico. 

Participou de Jornadas Cientifica no IFRJ campus Volta Redonda e 

Pinheiral, com exposições de pôster, apresentação trabalhos e seminários entre 

2010 a 2014, tanto como aluna da pós-graduação como da licenciatura em 

Física. 

Fez parte da I e II Etapa de Formação do Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio, na condição de professor organizador pelo 

COMFOR/UFF em parceria com o Ministério da Educação e a Secretária de 

Estado de Educação do Rio de Janeiro, entre 2014 e 2015. 

Além da atividade como professora efetiva também exerceu a função de 

supervisora de Física, junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência – (PIBID - IFRJ), do Campus Volta Redonda, entre os anos de 2014 a 

2018, desenvolvendo atividades experimentais de física, em conjunto com os 

bolsistas e alunos da escola.  Com atuação desse programa participou de 

eventos e encontros de supervisores, apresentando oficinas, demonstrando 

trabalhos e amostras de práticas desenvolvidas na escola com os bolsistas. 
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Esteve inserida como colaboradora em projeto de pesquisa desenvolvido 

pela professora Marta Ferreira Abdala Mendes e Márcia Mira Freitas do Amaral, 

intitulado “Desenvolvimento de propostas metodológicas para o ensino: uma 

experiência colaborativa na formação de professor” e nele foram aplicadas 

atividades práticas nas turmas que ministrava suas aulas. Com a participação 

do referido projeto, percebeu a importância do desenvolvimento de novas 

pesquisas na área de ensino de física, e principalmente a manutenção da 

prática como investigadora. 

Pensando na importância em ampliar o conhecimento, assim como a 

área de atuação, aspirou o ingresso em pós- graduação Stricto Sensu, pois em 

toda sua trajetória profissional buscou se aperfeiçoar, para aprimorar a 

qualidade do ensino que ministrava, vislumbrando no mestrado a capacitação 

que faltava para percorrer novos caminhos na docência.  

Com a demanda de informação e a rapidez que elas se propagam, 

nossos atuais alunos necessitam sentir-se inseridos no processo da 

aprendizagem e as aulas exclusivamente expositivas a cada ano perde seu 

campo. Por meio de revisão integrativa da literatura, foi possível observar que 

diferentes pesquisadores alertam para a necessidade de inserir na 

aprendizagem metodologias que estimulem a criatividade dos alunos, 

interferindo e favorecendo a capacidade criadora dos mesmos e elaborando 

estratégias para a busca de problemas e por isso seu interesse voltado para 

área investigativa. 

 

4.1.2 A escola e o perfil da turma 

 

O cenário de escolha para a realização desta pesquisa foi por 

conveniência, ou seja, o local de atuação da professora/pesquisadora. O CIEP 

Brizolão 484 Toninho Marques, da rede Estadual de Ensino, na cidade de Volta 

Redonda-RJ, fica na Região Sul Fluminense, localizada a 125 km da cidade do 

Rio de Janeiro, com clientela no bairro de periferia, em um total de 180 alunos 

admitidos sem seleção classificatória. A escola se caracteriza por ser de tempo 

integral onde os alunos permanecem no período das 7h as 16h20min (entrada 

e saída), com intervalos a cada três aulas seguidas de 15 min e 1h para o 

almoço.  
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A escola dispõe de um pequeno laboratório equipado com materiais para 

estudo de Química, Biologia, Física e Matemática, porém o acesso ao espaço 

requer um agendamento prévio, devido a sua utilização com as outras 

disciplinas.  

Foi selecionada a única turma do terceiro ano do curso do Curso Técnico 

de Administração com Ênfase em Empreendedorismo. Participaram todos os 

alunos da turma, que estavam regularmente matriculados na disciplina de 

Física do Ensino Integral no ano de 2019, totalizando 19 alunos na faixa etária 

de 17 a 20 anos. 

Essa turma se destaca pelo interesse em participar das atividades 

propostas, são criativos e empenhados em cumprir tarefas. A maioria dos 

alunos são moradores do bairro que situa a escola e vieram da mesma 

instituição do ensino fundamental. 

O experimento ocorreu durante as aulas de Física do terceiro bimestre 

do ano mencionado, no período de agosto a setembro, intercalando entre os 

horários matutino e vespertino, com duração de 50 min cada aula. Salienta-se 

que o tema - óptica ondulatória - faz parte do Currículo Mínimo do Estado nos 

anos finais do Ensino Médio de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) e as Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+), onde os fenômenos ondulatórios 

auxiliam a compreensão da característica ondulatória da luz. 

 

4.2 Construção da SEI 

 

Conforme discutido no capítulo 2, uma Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI) (CARVALHO et al., 2014), é composta por: problematização, 

levantamento das hipóteses, exposição das conclusões quanto à exploração do 

problema e sistematização do conteúdo. Para sua elaboração dividimos a 

construção em duas fases.  

A primeira fase trata do material didático, fundamentado em uma 

atividade investigativa de laboratório aberto, elaborado para inserir a 

problematização, consequentemente, o levantamento de hipóteses e a 

validação destas. Como descrito na seção 2.3, de acordo com Borges (2002), 

caracterizamos esta atividade investigativa como sendo de nível 2, onde fica 

aberto aos alunos os procedimentos a serem utilizados e as conclusões da 

situação problema apresentada pelo professor. 
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A segunda fase tratamos da aplicação da atividade, cuja estrutura deve 

permitir que as etapas da SEI fossem cumpridas.   

Para a realização da presente SEI, esse estudo tem a intenção de 

compor quatro encontros sendo cada um com duração de duas aulas de 

cinquenta minutos, totalizando oito aulas. As etapas da SEI desenvolvida serão 

abordadas de acordo com as aulas trabalhadas. As orientações de 

detalhamentos seguem no (apêndice A – Orientação para o professor). 

 

4.2.1 Construção do experimento 

 

Propomos a confecção de quatro kits, cuja maioria dos materiais 

adquiridos é de uso doméstico e considerado de baixo custo, conforme figura 

12. Detalhes sobre a construção e montagens dos kits estão descritos no 

apêndice A – Orientação para o professor. 

 

Figura 12: Kits experimentais. a) kit 1 para a reflexão da luz. b) kit 2 para a 

refração da luz. c) kit 3 para a dispersão da luz. d)kit 4 para a polarização da 

luz. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

No primeiro kit (a), tem como objetivo demonstrar como acontece a 

propagação linear dos raios luminosos e para isso usamos três tipos de 

materiais para um comparativo da reflexão da luz nesses objetivos. 
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No segundo kit (b), para a observação do fenômeno da refração, 

utilizaram-se cinco caixas acrílicas de mesmas dimensões, contendo 

substâncias de diferentes índices de refração para análise do comportamento 

da luz durante a mudança de meio. 

No terceiro kit (c), a dispersão da luz se dá quando o feixe luminoso 

interage com os prismas, mas sua percepção tem maior intensidade quando 

posto dentro da caixa e concentrando o raio de luz através de um orifício na 

lateral da mesma. 

Para o último kit (d), foi necessária a construção de um aparato 

experimental simbolizando lentes polarizadoras, para observar a polarização de 

um feixe de luz. 

Uma vez preparado o material partimos para segunda fase da SEI: a 

aplicação da atividade, seguindo uma sequencia de etapas que tem por objetivo 

promover a AC. 

 

4.2.2 Proposta da aplicação do produto educacional 

 

Nessa seção são descritas as etapas dos quatro encontros da aplicação 

da sequência de ensino. Sendo assim para o seu desenvolvimento destacamos 

as fases que caracterizam essa SEI e os conteúdos a serem abordados a partir 

de uma situação-problema.  

Para a primeira etapa foi proposto à apresentação das perguntas 

motivadoras. Buscamos construir nosso problema abordando os limites 

existentes entre a Óptica Geométrica e a Óptica Ondulatória de modo que os 

alunos pudessem ter uma progressão dos conceitos de forma significativa. 

Para a segunda etapa, a proposta foi à familiarização com o material 

experimental, a troca de ideias, o levantamento de hipóteses e as realizações 

de registros escritos em folha própria, conforme indica a orientação para o 

professor no apêndice B. Durante a aplicação da atividade os alunos tiveram 

que discutir seus conceitos, coletar os dados relativos às suas observações, 

verificar suas hipóteses e analisar seus resultados, enquanto que o professor 

atua como mediador, um facilitador da aprendizagem, na intenção de provocar 

um direcionamento que motive o aluno a ir por um caminho que se deseja, sem 

uma interferência direta. 

Na terceira etapa proposta foi de uma apresentação oral. Nesta fase 

foram expostos oralmente os resultados encontrados pelos grupos e as 
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conclusões que chegaram durante o manuseio dos kits, expondo assim seus 

conhecimentos prévios e espontâneos sobre os fenômenos que investigavam. 

Para o desenvolvimento da exposição oral sugerimos dois representantes de 

cada equipe para defender suas conclusões, num tempo de 20 minutos cada. 

Na quarta etapa ocorreu a sistematização do conteúdo, onde foram feitas 

as apresentações dos conceitos físicos de forma expositiva e dialogada pela 

professora/pesquisadora, utilizando reprodução de slides e também são 

realizadas as mensurações, retornando aos kits e demonstrando cada 

fenômeno.  A aula expositiva do conteúdo utilizado está disponível na 

orientação para o professor apêndice D.  

Também nesta etapa os alunos realizaram uma avaliação escrita, com 

base no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, com questões 

discursivas e objetivas, para somar a nota bimestral do aluno. O modelo de 

avaliação escrita esta disponível na orientação para o professor, apêndice C.  

Além da avaliação escrita, outro método de avaliação utilizado foi à 

análise das falas dos alunos durante o processo de aplicação e 

desenvolvimento da SEI, junto com seus registros ao explorar os materiais 

manipulativos. Os diálogos entre os alunos como método avaliativo é uma 

forma de ponderar a construção do conhecimento e AC durante o presente 

estudo. 

 

 

4.3 Pesquisa qualitativa por meio de narrativas: avaliação do produto 

 

Como última etapa da presente pesquisa foi a avaliação do uso do 

produto educacional, para obtenção das respostas necessárias sobre a 

pertinência da sua utilização. Desta forma, buscou-se uma reflexão sobre a 

utilização de laboratório investigativo nas aulas de Física, a autorreflexão sobre 

o exercício do papel do professor e o envolvimento dos alunos com a prática 

investigativa.  

A atividade proposta teve um caráter de pesquisa qualitativa por meio de 

narrações, em que o estudo permitiu ir além da transmissão de informações, 

capturando as tensões dos alunos e revelando suas observações. Segundo 

Nunes (2017): 

[...] Desta forma, a narrativa, e consequentemente a sua análise, é um 
instrumento utilizado em pesquisas de cunho qualitativo que tem sido 
amplamente aplicado como forma de atingir aos objetivos (capturar 
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circunstâncias nas quais o pesquisador almeja investigar) tanto no 
âmbito científico, investigativo, pedagógico e social (NUNES et al., 
2017, p.9). 

 

Durante a pesquisa utilizou-se da análise qualitativa através da narrativa 

da professora/pesquisadora e de alguns registros das falas dos alunos durante 

a aplicação da sequência de ensino investigativo para dar suporte a narrativa. 

De acordo com Rabelo (2011) apud Nunes et al (2017, p.11) “a análise de 

narrativas caracteriza-se tanto pela atenção cuidadosa à autoridade 

interpretativa do investigador, quanto pela relevância da voz do informante”. 

Conforme com Creswell (2014) uma das características da pesquisa 

narrativa está em focar na análise de um ou mais indivíduos, coletando dados 

das suas experiências, ordenando cronologicamente seus significados. Outra 

característica importante é a colaboração entre os indivíduos, devido à 

interação e o diálogo entre pesquisador e participante na construção da história 

e coleta de dados. 

As histórias podem vir do relato direto ao pesquisador, ou de uma 

história construída em conjunto com o pesquisador e o participante, e também 

feita para ser representada, transmitindo uma mensagem ou questionamento. 

Para constituir a fonte de dados principal dessas coletas de histórias ou dados 

podem ser reunidas por meios de entrevistas e também por anotações de 

observações (Creswell, 2014). 

Um projeto de pesquisa com abordagem qualitativa tem a intenção de 

descrever um problema de estudo de forma que possa ser compreendido 

quando explorado seu conceito, afirma Creswell (2007). Esse tipo de pesquisa 

é exploratório, empregando diferentes alegações de conhecimento, métodos de 

coleta e análise de dados. Nesta abordagem para coleta de dados o 

pesquisador deve estar envolvido com os participantes da pesquisa, com o 

intuito de garantir confiabilidade no estudo. 

Para Godoy (1995) a pesquisa qualitativa não emprega instrumentos 

estatísticos em sua análise de dados, os estudos são desenvolvidos à medida 

que os interesses vão se definindo, envolvendo os dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos através da situação estudada e o 

contato direto com o pesquisador, procurando compreender os fenômenos 

segundo os participantes e suas perspectivas. 

Sendo esta pesquisa de caráter qualitativo, as falas dos alunos tiveram 

atenção especial de acordo com o grau de liberdade 3 (da tabela 2, capitulo 2), 

onde a professora/pesquisadora propôs o problema e supervisionou a 
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realização do experimento, mas as hipóteses foram debatidas pelos alunos, 

que mais tarde juntos retornam a discussão das conclusões. 

A transcrição desses registros segundo Creswell (2014) destaca a 

pesquisadora como uma ouvinte e/ou uma questionadora, enfatizando a sua 

interação entre os alunos de acordo com a evolução da fala e dos significados 

que possam surgir por meio do material manipulado. 

É importante lembrar que nosso produto educacional teve por objetivo 

ensinar fenômenos ópticos numa perspectiva investigativa utilizando laboratório 

aberto. Nesse sentido, a avaliação do produto consiste em narrar os eventos 

ocorridos durante a aplicação e em verificar se durante a atividade emergiram 

alguns indicadores de alfabetização científica. 

Os relatos/narrativa da professora são registrados ao final de cada 

encontro, utilizando também a fala dos alunos durante as atividades. Esse 

último momento da narrativa foi realizado após a aplicação de toda a atividade 

e foi muito importante para apoiar a narrativa e avaliarmos possíveis 

indicadores de alfabetização científica. Algumas falas dos alunos foram 

anotadas pela professora no momento da aplicação e outras utilizando 

gravações em áudio, feitos em cada grupo.  

Um ponto importante é que a narrativa também será utilizada para 

verificar se, durante a atividade, emergem algum dos indicadores de AC 

descritos no capitulo 2. Nessa perspectiva, realizou-se um esboço de 

categorizar essas falas conforme o quadro dos grupos de indicadores: 1. Dados 

obtidos; 2. Estruturação do pensamento; 3. Entendimento da situação 

analisada.  

No próximo capítulo, discutiremos o desenvolvimento detalhado da 

atividade investigativa, o roteiro da SEI.  
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5 SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA (SEI) 

 

A sequência didática desse Produto Educacional foi elaborada para ser 

executada em quatro encontros, sendo cada encontro com duração de 100 

minutos. Organizamos a SEI sobre fenômenos ópticos, voltados para o 3° ano 

do Ensino Médio, mais especificamente sobre o comportamento de um feixe de 

luz ao incidir diferentes materiais, abordando os fenômenos de reflexão, 

refração, dispersão e polarização da luz, em quatro etapas. 

As etapas foram compostas pela apresentação do problema e a 

manipulação dos materiais exploratórios, o levantamento das hipóteses e a 

exposição das conclusões quanto à exploração do problema, a sistematização 

do conteúdo e a atividade avaliativa. 

Os três primeiros encontros corresponderam à aplicação da sequência 

de ensino, e no último encontro a avaliação do conteúdo e do produto 

educacional. 

A seguir apresentamos a descrição de todas as etapas proposta nesta 

pesquisa, bem como a apresentação dos kits utilizados na exploração do 

problema exposto aos alunos para observar tais fenômenos ópticos.  

 

5.1 Apresentação dos kits 

 

Os kits apresentados a seguir tiveram como finalidade integrar o 

currículo de Física do 3° ano do Ensino Médio, proporcionando uma forma dos 

alunos de explorar a observação dos Fenômenos Ópticos. 

De acordo com a atividade investigativa de um laboratório aberto, onde o 

aluno manipula os materiais fornecidos sem a interferência do professor quanto 

aos procedimentos que serão utilizados e nem um roteiro preestabelecido para 

chegar a uma conclusão, os kits serviram como instrumentos práticos para o 

desenvolvimento da proposta investigativa. Ressaltamos que cada kit distinto, 

dispostos em ilhas, foi manuseado por grupos de cinco a seis alunos num 

sistema de rotatividade. 

Para construir o problema, que tem um caráter experimental, propomos a 

elaboração e confecção pela professora/pesquisadora dos kits a serem 

utilizados durante a prática experimental, para a construção da atividade e as 

perguntas empregadas no decorrer da manipulação dos mesmos. Baseados no 

conteúdo a ser estudado, quatro kits diferentes foram construídos para serem 
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explorados. Alguns dos materiais adquiridos pela professora/pesquisadora para 

construção dos kits são de uso doméstico ou familiar e considerados de baixo 

custo. 

Foram necessários: caixinhas acrílicas, papel laminado, espelho plano, 

tubos e conexões de PVC (policloreto de vinil) utilizados em ligações elétricas 

residenciais, entre outros.  A descrição de como construir e manipular esses 

materiais que compõe os kits está exposta no apêndice A – Orientação para o 

professor. 

 

5.1.1 Experimento para reflexão da luz 

 

O primeiro kit composto por um espelho plano, uma placa de vidro 

transparente, uma placa envolvida com papel alumínio amassado e um 

apontador caneta laser na cor vermelha de comprimento de onda 650nm, 

compunha a primeira ilha de manipulação. Conforme figura 13, a intenção era 

de fazer um estudo de como um feixe de luz se comporta diante de superfícies 

planas de materiais diferentes. 

 

Figura 13: Kit 1 para observação da reflexão da luz 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

O experimento visava apresentar a ideia de reflexão e analisar a 

propagação retilínea na teoria ondulatória, aproximando do que chamamos de 

óptica geométrica.  



66 

 

Ainda que essas ondas luminosas se espalhem ao se afastarem de sua 

fonte geradora, a óptica geométrica nos aproxima da hipótese de que a luz se 

propaga em linha reta. 

 

5.1.2 Experimento para refração da luz 

 

O segundo kit na próxima ilha, dispunha de quatro caixas acrílicas de 

mesmo tamanho (5cm5cm5cm) e espessura (1mm), contendo líquidos de 

diferentes índices de refração (óleo de cozinha,       ; água,       ; 

sabonete líquido,         e glicerina,       ); e uma caixa vazia 

exemplificando a existência de ar, (     ).  

Junto ao kit disponibilizamos canetas laser de diferentes cores (azul, 

vermelho e verde), devido à diferença do comprimento de onda 405nm, 650nm 

e 532nm, de cada tipo de laser, respectivamente, para a observação do 

fenômeno da refração, de acordo com a figura 14. 

 

Figura 14: Kit 2 para observação da refração da luz 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Neste experimento investigativo os alunos deviam explorar os materiais. 

É natural que a luz se comporte de maneira diferente quando ela se propaga 

nesses meios, principalmente no que diz respeito à sua velocidade de 

propagação. Essa mudança na trajetória da luz durante a refração nos leva a 

grandeza física adimensional conhecida como índice de refração absoluto. 
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5.1.3 Experimento para dispersão da luz 

 

O terceiro kit possuía dois prismas de dimensões e matérias diferentes, 

mas índices de refração muito próximos (vidro,        e dimensões = 

5cm3cm3cm) e (acrílico,        e dimensões 1,5cm3,4cm3,4cm), uma 

lanterna de lâmpada branca, uma caixa forrada com cartolina preta e um 

pequeno furo na lateral, para minimizar a interferência da luz durante o 

experimento da terceira ilha investigativa, mostrado na Figura 15. 

 

Figura 15: Kit 3 para observação da dispersão da luz 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Trata-se de um experimento, baseado na experiência realizada por Isaac 

Newton, que visa observar o fenômeno que permite a separação das cores que 

compõem um feixe de luz policromática (luz branca) ao incidir sobre um prisma, 

sendo observada a dispersão das cores, ou seja, a separação do feixe 

luminoso em suas diversas cores constituintes. 

No cotidiano não se observa a separação das cores com tantos detalhes, 

porque as diferenças são muito pequenas e geralmente os feixes luminosos 

são grossos. 

 

5.1.4 Experimento para polarização da luz 

 

No quarto kit foi montado um aparato para observação da polarização da 

luz. O material utilizado, e exposto na quarta ilha investigativa, foi uma folha 

polaroide, uma lanterna, duas peças de “niple” de PVC (policloreto de vinil) 
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rosqueável para eletroduto de 1.1/4” e duas luvas do mesmo material para 

construção de lentes polarizadoras, conforme figura 16. 

 

Figura 16: Kit 4 para observação da polarização da luz 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Neste experimento foi possível observar a luz que antes estava 

perturbada e se propagando em diversos planos, passando a se propagar em 

apenas um único plano. Os filtros polarizadores trabalham como um filtro, onde 

a passagem da luz reduz conforme são alinhados perpendicularmente seus 

ângulos. 

 

5.2 A Sequência de Ensino por Investigação 

 

Foi necessária a organização prévia do ambiente, sendo a escolha da 

sala relacionada quanto a espaço suficiente e número de carteiras organizadas 

em ilhas para facilitar a movimentação.  

A modalidade escolhida foi o laboratório aberto, em que não há roteiros 

pré-estabelecidos, nem instruções de procedimentos, por isso requer que a sala 

ou laboratório para a aplicação da SEI apresente espaço para circulação dos 

membros dos grupos ao redor das ilhas, favorecendo a exploração dos 

materiais.  

Antes do início a aula, foi necessária orientação prévia para os alunos da 

dinâmica de ensino que seria empregada.  
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Os estudantes foram divididos em quatro grupos por auto conveniência, 

na intenção de garantir a troca de ideias e a interação aluno-aluno para a 

construção coletiva do conhecimento durante a interpretação do fenômeno. De 

acordo com Nogueira, Freitas e Cunha (2017), tal abordagem nos remete a 

prática argumentativa dos alunos como uma estratégia no processo Ensino e 

aprendizagem favorecendo o aprendizado de conceitos científicos.  

 

5.2.1 Etapa 1 – Conhecendo os materiais e a problematização 

 

No primeiro encontro com duração de 2 aulas, totalizando 100 minutos, 

realizamos a primeira e segunda etapas da SEI. Na primeira etapa o objetivo foi 

de familiarizar o aluno quanto os materiais que compõe os kits, distribuídos nas 

ilhas. Cada grupo de cinco a seis alunos passando ao redor de cada ilha, 

observando os objetos. Todos os alunos entraram na sala, ao mesmo tempo e 

nesta etapa puderam manipular os kits e seus materiais.  O intuito desta 

familiarização era estimular a imaginação para a função de cada kit. 

Para aqueles materiais conhecidos dos alunos, por exemplo, o espelho e 

o laser, foi possível desvendar a função do kit. Para aqueles materiais de uso 

desconhecido para a realidade deles, houve maior dificuldade para desvendar 

sua funcionalidade, exemplo, a folha polaroide e os líquidos nos kits. 

A dificuldade em decifrar o objetivo da atividade de acordo com a 

observação dos materiais expostos foi percebida pela fala dos alunos e das 

perguntas que emergiram conforme os mesmos passavam por cada kit de 

experimento. 

Depois da observação, os alunos tiveram oportunidade de escolher 

espontaneamente o grupo e em qual experimento iniciariam as atividades. 

Seguido de entrega das folhas fornecidas pela professora, com 

cabeçalho oficial da escola e a formulação do problema a ser investigado. Para 

isso, foi apresentada a pergunta que norteou a atividade: 

 

Qual é o comportamento da luz ao incidir em diferentes tipos de 

superfícies e/ou meios? Como vocês descreveriam os fenômenos ópticos que 

ocorrem nas diferentes situações propostas? 

As perguntas foram entregues ao mesmo tempo a todos os grupos, 

independente da ilha investigativa do experimento ao qual se encontravam. 
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5.2.2 Etapa 2 – Manipulação dos kits e o levantamento das hipóteses 

 

A segunda fase da SEI consistiu na etapa manipulativa de construção do 

conhecimento. Nessa segunda etapa cada grupo de alunos teve um tempo 

médio de 20 minutos, de posse dos kits e seus respectivos materiais, 

levantaram suas hipóteses quanto ao que observaram, de acordo com os seus 

conhecimentos prévios, registrando suas argumentações. 

Nessa atividade os alunos trabalharam em rotações de ilhas, que podiam 

ser compostas por 4 carteiras unidas e arrumadas para o trabalho em grupo. 

Na primeira ilha estava disposto o kit referente ao fenômeno da reflexão, na 

segunda ilha o kit para o fenômeno da refração, na terceira ilha o kit da 

dispersão e na última ilha o kit para o fenômeno da polarização da luz conforme 

demostrado na figura 17. 

 

Figura 17: Disposição das ilhas e seus kits na sala de aula 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Iniciada a atividade, o papel da professora/pesquisadora foi circular entre 

as ilhas para averiguar o andamento dos grupos, conferindo se todos 

entenderam a proposta, tendo o cuidado de não interferir tanto na manipulação 

do material, quanto  na solução do problema, eliminando assim a possibilidade  

de oferecer resultados prontos. 

Na primeira ilha a liberdade de manipulação dos objetos e a criatividade 

ficou a cargo dos grupos. Os alunos investigaram como o feixe de luz se 

comporta em diferentes superfícies: espelho, vidro e placa com papel alumínio. 
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Deveriam levantar e testar suas hipóteses, registrando suas conclusões em 

folha própria, de acordo com suas observações. 

Na segunda ilha o posicionamento dos feixes luminosos na direção das 

substâncias tinha um papel importante na observação do fenômeno da 

refração, porém, cabia ao aluno perceber essa colocação. As diferentes cores 

de caneta laser utilizadas levava a refletir a propriedade que o feixe 

apresentava quando passada de um meio homogêneo para outro, devido ao 

seu comprimento de onda e à velocidade de propagação. Os alunos teriam que 

observar e registrar as características de todos os feixes de luz, em cada meio 

diferente. 

Na terceira ilha, a única que utilizou também a caixa kit como um 

mecanismo para melhor observação do fenômeno da dispersão, necessitava 

atenção especial do professor direcionando o grupo intuitivamente para o real 

motivo da sua diferença. Os alunos deviam perceber que com o prisma dentro 

da caixa, a luz da lanterna ao atravessar o pequeno orifício feito na lateral da 

mesma, tinha um feixe luminoso mais direcionado, tornando precisa a 

observação da decomposição da luz branca na parede da caixa e o fundo preto 

intensificava a nitidez do fenômeno. 

Na quarta ilha surgiu o material com o qual os alunos não tinham 

afinidade, o polaroide. Aqui o anteparo experimental com os polarizadores 

poderia ser entregue montado para facilitar a observação da polarização da luz, 

porém optamos não fazê-lo, para que pudessem perceber o círculo da folha 

polaroide dentro das luvas. Os alunos precisavam manter fixa uma das luvas do 

tubo, enquanto que a outra rosqueável, dessa forma podia controlar o ângulo 

entre as lentes polarizadoras montadas dentro das luvas de eletroduto. Ao 

incidir a luz da lanterna em uma das extremidades do tubo, podiam perceber 

que ao girar a luva rosqueável, a intensidade luminosa na outra extremidade 

diminuía conforme o movimento rotativo. 

A finalização deste primeiro encontro se deu quando todos os grupos 

retornaram às suas ilhas de origem e se empenharam em responder à questão 

problematizadora, com base em suas anotações e observações adquiridas ao 

longo da atividade investigativa. 
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5.2.3 Etapa 3 – Compartilhando as ideias e exposição das conclusões 

 

No segundo encontro subsequente, também com duração de 2 aulas e 

total de 100 minutos, realizamos a terceira etapa da SEI. Neste encontro, os 

estudantes de posse novamente dos materiais (kits) tiveram a oportunidade de 

expor as hipóteses levantadas para cada experimento manipulado, através de 

uma apresentação oral. 

A professora/pesquisadora reunindo todos os alunos convidou que os 

representantes dos grupos, compartilhassem suas observações, 

apresentassem suas hipóteses e defendessem suas argumentações 

registradas. A forma de apresentação foi estimulada pela professora como uma 

forma de debate entre os grupos, encaminhando algumas questões sobre os 

pontos observados por eles e assim mediar às discussões que poderiam ser 

úteis para o processo de aprendizagem. 

As apresentações foram organizadas da seguinte forma: dois 

representantes de cada equipe tiveram a oportunidade de explanar as 

hipóteses levantadas pelo grupo e as conclusões relacionadas a cada kit 

manipulado. O tempo médio sugerido para a apresentação foi de 20 minutos 

para cada grupo. 

 

5.2.4 Etapa 4 – Sistematização do conteúdo e a avaliação do aprendizado 

 

No terceiro encontro, com a mesma duração dos encontros anteriores, 2 

aulas = 100 minutos, realizamos a quarta etapa da SEI. Seguindo essa 

sequência foram feitos a sistematização do conteúdo a partir da nova 

manipulação dos materiais realizada pela professora. Neste momento os alunos 

foram levados a rever suas conclusões de maneira que pudessem passar do 

conhecimento espontâneo ao científico, realinhando o conhecimento prévio ao 

novo conhecimento. Por fim, os alunos fizeram também uma atividade 

avaliativa para consolidar o entendimento do que foi apreendido durante todo o 

percurso da aplicação do produto educacional, que compôs parte da nota do 

bimestre. 

Num primeiro momento dessa etapa a professora/pesquisadora 

precisava demonstrar os fenômenos propostos pelos kits e realizar as 

mensurações necessárias para a comprovação de cada lei dos fenômenos 

ópticos, este processo durou 50 minutos. Num segundo momento, seguida por 
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aula expositiva e dialogada através de slides com os conceitos de cada 

fenômeno junto com a representação de cada kit. A escolha de aula expositiva 

se deu devido ao tempo disponível e à objetividade que esta metodologia 

necessita, apesar de compor um regime tradicional de ensino, finalizando assim 

em mais 50 minutos. 

No quarto e último encontro foi realizada uma avaliação escrita e 

individual do conteúdo trabalhado para acrescentar parte da nota bimestral. Tal 

tipo de avaliação atribuída compõe o PPP (Projeto Político Pedagógico), 

instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino 

escolhida, considerada uma formalidade a ser cumprida por exigência legal - no 

caso, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996. 

Como coleta de dados foram utilizados os registros das falas, por meio 

de gravação em áudio em cada grupo e o conteúdo foi posteriormente transcrito 

e analisado, contribuindo para análise qualitativa e a identificação de 

indicadores da alfabetização científica discutidos no Capitulo 2. Cada registro e 

avaliação do encontro foram realizados individualmente pela 

professora/pesquisadora, através de observações da participação e 

argumentação dos alunos e separados quanto aos indicadores tais como 

organização da informação; levantamento de hipóteses; raciocínio lógico e 

explicação. 
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6 RESULTADOS E AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma avaliação do produto educacional, 

realizada a partir de narrativas, conforme discutido na seção 4.3 da 

metodologia, que será pautada nas principais observações feitas pelos 

participantes desse trabalho, durante os quatro encontros da sequência descrita 

no capítulo 5 e, consequentemente, no produto educacional (apêndice A – 

orientação para o professor). 

A narrativa pode ser classificada como pesquisa qualitativa, uma vez que 

é predominantemente descritiva e realizada pela própria pesquisadora com 

base na experiência da aplicação do produto educacional em sala de aula – 

atitudes e falas dos alunos. Nesse sentido, nossa pesquisa tem o pesquisador 

como parte do processo. 

 

6.1 Narrativas da aplicação das etapas da SEI  

 

As aulas da SEI aconteceram nas duas últimas semanas do mês de 

agosto do ano de 2019 e nas duas primeiras semanas do mês de setembro do 

mesmo ano, precisamente às quartas-feiras, intercalando entre os horários 

matutino e vespertino, de acordo com a distribuição do calendário do ensino 

integral para as aulas práticas em laboratório. A escola dispõe de um pequeno 

espaço, destinado como laboratório, equipado com materiais para atividades 

experimentais de Química, de Biologia, de Física e de Matemática, mas 

optamos por escolher uma sala de aula desocupada, pois necessitamos de 

espaço para circulação, ao mesmo tempo em que todos os alunos possam 

estar envolvidos na prática experimental.  Outro ponto foi a conveniência da 

permanência dos materiais utilizados durante todo o trabalho, sem a 

necessidade de deslocá-los ao fim das atividades. 

A escolha da sala facilitou inclusive na aplicação dos experimentos, que 

requeriam um ambiente menos iluminado. Desta forma, foi feito uma vedação 

nas janelas e frestas das portas tornando o ambiente conveniente para o 

propósito do estudo. Também pela necessidade de alinharmos as carteiras em 

conjunto de quatro, unindo-as e deixando arrumadas para o trabalho em grupo, 

podendo permanece-las agrupadas até o próximo encontro. 

Para avaliação de cada encontro e do aproveitamento dos alunos foi feito 

um resgate das principais potencialidades de cada atividade realizada, de 
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acordo com os registros e as falas dos alunos antes de se iniciar a próxima 

atividade. A seguir destacamos as discussões referentes à aplicação da 

sequência investigativa. 

 

6.1.1 Etapa 1 – Narrativa sobre conhecimentos dos materiais e a 

problematização 

 

Para o primeiro encontro, antes de conduzir os alunos para a sala 

destinada aplicação do produto, foi preciso informá-los da dinâmica que seria 

desenvolvida, fazendo um combinado sobre as atividades e atitudes 

estudantes. 

Foi informado então que eles fariam parte de um momento de atividade 

onde a observação e os registros sobre a experimentação eram fundamentais 

para o processo da aprendizagem, e que todas as respostas eram relevantes 

estando certas ou supostamente erradas, e que seus questionamentos quanto 

à veracidade dessas respostas não seriam respondidos naquele primeiro 

momento. Que as equipes deveriam trabalhar de forma independente, sem 

interferência ou atenção de outra.  

Ao chegar à sala, a professora solicitou que entrassem, circulassem ao 

redor de cada ilha contendo os kits separados e observassem os materiais 

expostos. Foi estipulado 5 min para esse processo. Em seguida, de forma 

ordenada e sem critério específico, se organizassem em quatro grupos, 

escolhendo em qual ilha iriam iniciar os trabalhos.  Ressaltando que após a 

utilização do kit, cada equipe deveria deixar a ilha totalmente preparada para o 

ingresso de outra equipe. E que os registros do grupo fossem finalizados antes 

de iniciar a proposta da outra ilha. 

Sentados nas carteiras/ilhas, de posse dos materiais de cada kit, a 

professora permitiu que os alunos manuseassem e explorassem a 

funcionalidade de cada objeto exposto na mesa durante 2 minutos, iniciando 

aqui a etapa de manipulação. Após este tempo foi entregue a cada grupo uma 

ficha de registro, com cabeçalho oficial da escola, por se tratar de um 

instrumento avaliativo que iria compor a nota do aluno, com a formulação do 

problema a ser investigado, de acordo com as orientações para o professor no 

apêndice B. As fichas de registro com as perguntas foram entregues ao mesmo 

tempo a todos os grupos, independente da ilha investigativa do experimento ao 
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qual se encontravam. Inserimos a etapa da problematização. Vejamos como foi 

iniciada essa problematização através da transcrição: 

 

P: Bom, hoje nós vamos fazer uma atividade diferente do que temos o 

costume de fazer nas nossas aulas de laboratório. Vocês tiveram a 

oportunidade de olhar ao redor de cada mesa organizada com esses materiais, 

observaram os objetos distribuídos, me perguntaram pra que serviam, no qual 

eu ainda não respondi e agora vou explicar o que vamos fazer. Em cada mesa, 

que daremos o nome de ilhas de investigação, possuem um kit numerado e 

diferente para ser explorado. Em certo momento haverá a necessidade de 

apagarmos as luzes para que possamos observar melhor o que os kits têm a 

oferecer, portanto, analisem como irão manusear seu kit. 

 

Nesta hora os alunos ficaram interessados e curiosos em saber o que iria 

acontecer quando apagássemos as luzes e o que aqueles materiais 

apresentados poderiam proporcionar. 

 

P: Agora leiam comigo as perguntas registradas na folha que foi 

entregue para cada grupo: Qual é o comportamento da luz ao incidir em 

diferentes tipos de superfícies e/ou meios? Como vocês descreveriam os 

fenômenos ópticos que ocorrem nas diferentes situações propostas? 

 

Apresentado o problema, os alunos começaram a explorar os materiais 

de cada kit enquanto a professora/pesquisadora circulava entre as ilhas, 

registrando e observando o andamento de cada grupo. Para manter oculta a 

identidade dos alunos os respectivos grupos serão identificados do seguinte 

modo: 

Primeiro Grupo – Alunos: A1, A2, A3, A4, A5 

Segundo Grupo – Alunos: A6, A7, A8, A9, A10 

Terceiro Grupo – Alunos: A11, A12, A13, A14 

Quarto Grupo – Alunos: A15, A16, A17, A18, A19 
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6.1.2 Etapa 2 – Narrativa da manipulação dos kits e o levantamento de 

hipóteses 

 

Para o kit 1: 

O objetivo foi de observar o fenômeno da reflexão, o primeiro grupo 

testou cada elemento que o compunha, conforme figura 18. Levaram em média 

5 min para esquematizar como usariam os objetos dispostos e em seguida 

apagamos as luzes. No escuro, testaram o que tinham planejado fazer com os 

materiais, observando e registrando o fenômeno que o experimento 

apresentava (figura 19). 

 

Figura 18: Alunos realizando a prática experimental do kit 1 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Figura 19: Alunos observando e descrevendo o fenômeno da reflexão: a) no 

espelho; b) no vidro; c) no alumínio 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

A seguir relatamos alguns comentários registrados pelos alunos na ficha 

de registro escrita pelos alunos: 
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A1: Pegamos o laser e apontamos para o espelho, ele reflete a luz do 

laser na mesa (a). Na placa de vidro ela vai e ultrapassa, não bloqueia, nem 

reflete, só ultrapassa, porque ela é transparente (b).  

 

A4: Na placa enrolada no papel alumínio reflete expandindo a 

iluminação, como se o raio estivesse esparramado, diferente do que dá pra ver 

o raio certinho no espelho, mas no alumínio não dá (c). 

 

Neste experimento não houve dificuldades. Eles facilmente perceberam 

o objetivo da atividade, devido a familiarização dos materiais disponíveis. A 

palavra “reflete” era sempre mencionada, portanto deduziram estar observando 

o fenômeno da reflexão.  

Feitas observações e registros, solicitamos que os alunos trocassem de 

ilhas e iniciassem as observações ainda de acordo com as perguntas 

motivadoras. 

 

Para o kit 2: 

Nesse experimento o objetivo era observar o fenômeno da refração. Para 

isso, utilizamos laser e diferentes substâncias, conforme descrevemos na seção 

5.1.2, como mostra a figura 20. 

 

Figura 20: Alunos testando as diferentes cores de laser nas substâncias 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 
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Logo no início da atividade percebemos que o destaque foi a 

característica que os feixes produziam nos líquidos. Isso ocorreu, assim que 

apagamos a luz para iniciar a atividade. Como mostra a figura 21, os lasers ao 

passar através dos diferentes meios produziram um efeito que chamou a 

atenção dos alunos, desviando o destaque do nosso objetivo que era a refração 

da luz. 

 

Figura 21: Alunos testando as cores dos lasers atravessando os diferentes 

meios  a) Laser verde atravessando todas as substâncias ao mesmo tempo; b) 

Laser verde, vermelho e azul numa mesma substância; c) Laser azul 

atravessando todas as substâncias ao mesmo tempo 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Se por um lado, os alunos não perceberam o desvio da luz de diferentes 

frequências ao passar de um meio para o outro, tivemos a oportunidade de 

observar uma intensa exploração para tentar explicar como os lasers interagiam 

com as substâncias. 

Devido a esse contratempo produzido pelo efeito luminoso entre os 

diferentes lasers, decidimos explorar apenas a interação do laser azul, que na 

opinião dos alunos apresentava a quantidade de luz maior, ou seja, sua 

luminosidade se destacava mais do que as outras cores na interação com as 

substâncias, conforme mostra a figura 22.   
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Figura 22: Alunos observando fenômeno ao utilizar o laser azul em diferentes 

substâncias: a) ar; b) glicerina; c) sabonete líquido; d) óleo de soja; e) água. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

A palavra densidade surgiu num grupo. Foi o modo que encontraram 

para explicar a diferença entre a intensidade luminosa dentro do líquido e fora 

dele, ou seja, a luz ficando mais forte quando passava por ele. Levantaram 

suas hipóteses, testaram e chegaram a um consenso que a cor e a espessura 

do raio luminoso mudavam quando inserido nos diferentes líquidos, mas o 

conceito do fenômeno refração em nenhum momento foi mencionado pelos 

integrantes, conforme relatos a seguir: 

 

A6: Quando colocamos a luz azul no ar não acontece nada, passa 

normal. 

 

A9: Na glicerina a luz azul fica mais densa, o raio está mais grosso. No 

sabonete líquido parece que ele potencializa a cor, deve ser porque ele também 

é azul, fica mais brilhosa lá dentro. No óleo de soja ela muda pra cor branca.  

 

A6: Na água acontece quase que a mesma coisa do ar, mas dá pra ver o 

raio dentro dela. 

 

Para o kit 3: 

O objetivo era observar o fenômeno da dispersão. Neste kit houve a 

dificuldade em entender a finalidade do experimento. Apontavam a lanterna 
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para os prismas e só observavam a sombra da figura geométrica que formava 

como mostra a figura 23. 

 

Figura 23: Alunos manipulando o prisma e a lanterna 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Aqui uma sutil intervenção pedagógica foi necessária, a professora 

através de algumas perguntas sugeriu um novo posicionamento dos objetos 

que antes estavam sendo utilizados fora da caixa. 

 

P: Vocês perceberam alguma coisa diferente dessa caixa 3 com as 

outras caixas? 

 

A11: Sim, ela é forrada de preto por dentro e tem esse furinho na lateral. 

 

P: Então, vocês não acham que ela poderia complementar o 

experimento? As caixas dos outros kits usados até agora apenas serviu de 

transporte dos materiais, essa é diferente. Vamos agregá-la ao experimento. 

Como ela será útil? 

 

A partir desse direcionamento o grupo testou as diferentes posições que 

o prisma poderia ficar dentro da caixa, de acordo que o feixe de luz da lanterna 

atravessando o pequeno orifício lateral pudesse incidí-lo, figura 24.  
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Figura 24: Alunos testando o experimento da dispersão: a) observação do furo 

na lateral da caixa; b) testando a posição do prisma dentro da caixa; c) 

observando a dispersão da luz branca 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

A13: O feixe de luz é desviado dentro do triângulo (se referindo ao 

prisma). Conforme a gente gira esse triângulo aparece cores aqui no cantinho 

da caixa.  

 

A4: Parece que tem um arco-íris na parede da caixa, mas a luz que esta 

atingindo ele é da cor branca, como pode sair do outro lado colorido? 

 

P: Boa observação! Por que será que a luz branca da lanterna ao 

atravessar o prisma, aparecem outras cores do outro lado? Será que o material 

do prisma influencia, será que é formato dele? 

 

A8: Os dois objetos são de materiais transparentes, a luz devia passar 

direto como no primeiro experimento. Deve ser o formato dele, por ser um 

triângulo a luz chega inclinada e não reta como numa placa. Ele divide a luz em 

outros raiozinhos. 

 

Como os alunos ainda não estavam familiarizados com índice de 

refração de um material que não foi mencionado, eles apenas se atentaram que 

a luz branca sofria um desvio ao passar pelo prisma devido o seu formato, 

interferindo assim na formação das cores ao fundo da caixa. 

 

Para o kit 4: 

O objetivo era observar o fenômeno da polarização da luz. Este kit foi 

entregue aos alunos com suas peças separadas propositalmente, com a 

intensão de que pudessem observar os dois círculos de filtro polarizador dentro 
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das luvas de PVC. A partir do momento que foi mencionado a palavra 

polaroide, os alunos associaram a uma máquina fotográfica e referiram as luvas 

de PVC como sendo lentes, destacando um conhecimento prévio. Como o 

material era rosqueável, eles notaram que havia a necessidade de junta-los, 

formando assim uma espécie de luneta, de acordo com a fala de um aluno 

mostrado na Figura 25. 

 

Figura 25: Alunos manipulando o experimento da polarização 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Durante a manipulação do aparato os alunos perceberam que existia 

uma relação entre a quantidade de luz que atravessava a “luneta” com a 

posição que as lentes se encontravam.  

 

A13: Conforme gira esse tubo preto, vai mudando a cor da luz (referindo-

se à intensidade luminosa na mesa) 

 

A16: Parece uma luneta, isso aqui é como se fosse uma lente, ela gira e 

diminui a passagem da luz. 

Na Figura 26, podemos observar a diferença de intensidade luminosa. 

De acordo com que os alunos variavam a angulação entre os polarizadores, a 

luz sobre a mesa se tornava menos nítida. 
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Figura 26: Luminosidade de acordo com a angulação entre as lentes 

polarizadoras. 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Neste primeiro momento a meta era fazer o aluno refletir sobre suas 

ideias a respeito dos fenômenos e conceitos abordados. 

Os registros feitos pelos alunos para análise da pesquisa foram 

recolhidos, juntamente com as imagens fotografadas no momento da aplicação. 

O que esperamos neste momento é extrair dos registros e diálogos dos alunos 

indicações da AC promovidas pela SEI e analisar se o material utilizado 

contribuiu como facilitador desse processo. 

 

6.1.3 Etapa 3 – Narrativa das ideias compartilhadas e da exposição das 

conclusões 

 

Na semana seguinte tivemos o segundo encontro. Esta aula tinha por 

objetivo apresentar de maneira expositiva as hipóteses levantadas pelos grupos 

e compartilhar suas observações e conclusões. 

De volta à sala, destinada aplicação do produto damos inicio a etapa de 

compartilhamento de ideias, com os alunos sentados conforme a distribuição 

dos grupos do primeiro encontro. Nessa etapa optamos por dois representantes 

de cada equipe o direito de se posicionar, de forma que pudessem expor como 

o grupo realizaram os experimentos e responderam as perguntas do problema, 

de acordo com as hipóteses levantadas pelo grupo, relacionadas a cada kit 

manipulado. 

A professora devolve as anotações feitas pelos grupos que haviam sido 

recolhidas anteriormente, para que eles pudessem retomar as ações realizadas 

durante o experimento. 

Conforme as ideias são apresentadas, novos registros são feitos pela 

professora/pesquisadora que serão transcritos a seguir.  
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P: Vocês fizeram os experimentos. Agora eu quero saber como 

chegaram às conclusões relatadas em seus registros. Preciso que colaborem 

com o silêncio quando o colega estiver se apresentando, não interfiram no 

momento da apresentação, pois são as ideias enxergadas pelo grupo que estão 

sendo expostas, espere sua vez e contraponha se for o caso. Vamos começar 

com o primeiro grupo e seguir a sequência. Para o melhor andamento quero 

dois representantes descrevendo o que o grupo achou de cada kit. Vocês têm 

no máximo 20 min de exposição e podem demonstrar como fizeram pegando 

os kits e refazendo os experimentos novamente. 

 

Primeiro Grupo – Alunos: A1, A2, A3, A4, A5 

A2: No kit 1 o que deu pra perceber que os tipos de superfícies 

interferem na passagem do laser. No vidro ele atravessa direto, enquanto que 

no espelho ele bate e ele volta. No de papel laminado o raio não volta retinho, 

parece que fica espalhado. 

 

A5: No kit 2 vimos que os raios do laser mudam de cor quando passa 

pelas substâncias. Elas devem ser feitas de alguma coisa que transforma o 

raio. No kit 3 não desvendamos porque aparece o arco-íris na parede da caixa, 

já que é branca a luz que entra no prisma, é esse o nome, né? 

 

A2: No kit 4 a luz passava na luneta refletindo cores diferentes por causa 

do polaroide que a senhora falou que chamava aquele papel dentro da lente. 

 

Na figura 27 encontra-se a representação desse diálogo. Nota-se que o 

aluno A2 relata a percepção do seu grupo quanto a variação do efeito do laser 

ao interagir com diferentes superfícies, no caso do kit 1, porém no kit 4 

associou a variação luminosa causada pelo polaroide como diferentes cores. A 

exposição feita pelo aluno A5 enfatiza que as substâncias no kit 2 caracterizam 

as modificações nos feixes luminosos, um relato muito próximo da definição de 

índice de refração, porém não perceberam essa relação no kit 3 ao observar a 

decomposição da luz branca no prisma. 
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Figura 27: Discussão do primeiro grupo sobre os kits manipulados: a) kit 1; b) 

kit 2; c) kit 3; d) kit 4 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Segundo Grupo – Alunos: A6, A7, A8, A9, A10 

A6: No kit 1 foi fácil desvendar, estávamos vendo a reflexão, pois 

estávamos trabalhando com espelho e vidro. No kit 2 a luz roxa é que melhor 

dava pra perceber as mudanças quando passava pelas substâncias. Cada hora 

ela ficava diferente, com brilho mais intenso e raio mais grosso. No kit 3, como 

o A8 escreveu aqui a luz deveria passar direto por ser transparente, mas por 

não ser reto e sim um triângulo, a luz fica inclinada e sai dividida em outros 

raios coloridos do outro lado. No kit 4 o plástico, que agora sei o nome, 

polaroide, que reflete as cores do raio. 

 

Na figura 28 temos a explicação dada pelo segundo grupo, representada 

pelo único aluno que se dispôs a apresentar. O aluno A6 relacionou a ideia 

central do que representava o kit 1. No kit 2 relata a interferência das diferentes 

substâncias como o propósito da mudança do estado do feixe de luz. Enquanto 

no kit 3 ressalta o formato do prisma resultar na decomposição da luz branca 

em outras cores, porém usa a palavra dividida em vez de decomposição na sua 

explicação. Também caracteriza o polaroide, no kit 4, como o responsável pela 

diferença da passagem da luz e não exatamente a angulação feita entre as 

lentes. 
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Figura 28: Discussão do segundo grupo sobre os kits manipulados: a) kit 1; b) 

kit 2; c) kit 3; d) kit 4 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Terceiro Grupo – Alunos: A11, A12, A13, A14 

A13: No kit 1 o laser sai atravessa o vidro. Ele volta no reflexo do 

espelho. No papel alumínio é produzido ondas. 

 

P:Como assim ondas? 

 

A13: Ah, ondas dentro do raio vermelho, como se ele engrossasse, não 

ficasse fino como no espelho. 

 

A11: No kit 2 depende da substância se for mais densa o raio passa 

fininho, se for menos densa ele passa mais grosso. 

 

A13: No kit 3 como eu já disse antes, o feixe de luz é desviado dentro do 

prisma/ triângulo. Conforme a gente gira esse prisma aparece cores aqui no 

cantinho da caixa. No kit 4 conforme gira esse tubo preto, vai mudando a 

intensidade da luz na mesa, por causa do polaroide. 

 

Na figura 29 está representada a discussão do grupo 3 quanto as suas 

observações e de acordo com aluno A13, no kit 1, o feixe de luz ao interagir 

com o alumínio se comporta de modo diferente do espelho. Sua fala 
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relacionando ondas veio da observação de um espalhamento que o raio 

apresentava, destacando que ficou mais grosso, ao contrário do que acontecia 

no espelho plano, um raio fino e intenso. No kit 3 sua fala relaciona o desvio 

que a luz faz dentro do prisma, devido  ao seu formato triangular. No kit 4 

observou a interação entre as lentes polarizadoras ao girá-las e usou a palavra 

intensidade da luz em vez de cores diferentes como os outros grupos 

anteriores. Já o aluno A11 utiliza a palavra “densa”, para explicar a observação 

do comportamento da luz ao incidir meios diferentes, caracterizando que o tipo 

de substância interfere na formação da luz no qual esta inserido.  

 

Figura 29: Discussão do terceiro grupo sobre os kits manipulados: a) kit 1; b) kit 

2; c) kit 3; d) kit 4 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Quarto Grupo – Alunos: A15, A16, A17, A18, A19 

A18: No kit 1 no vidro o laser atravessa, no espelho reflete, no alumínio 

ele não reflete e nem atravessa. 

 

P: Todos concordam com o que foi dito até agora, que o laser muda suas 

características quando entra em contato com esses materiais. 

 

A16: Eles mudam sim, tanto que no kit 2 enquanto eles estavam falando 

ali, eu pude perceber que tem haver também com a nossa visão. A nossa visão 
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tem um nível de cores que ela pode enxergar. Em contato com cada um desses 

materiais é possível enxergar outros tipos de cores. Não é que a luz muda. É o 

que os nossos olhos conseguem enxergar na diferença dessas cores que 

outros não viram. Tanto que uns viram branco outros viram roxo. 

 

A18: No kit 3 essa caixa era a única com o fundo preto e um buraco na 

lateral, onde colocamos a luz que ficou focada no objeto, refletindo do outro 

lado dele um colorido, tipo um arco-íris, achamos depender desse material, que 

as bordinhas do prisma são coloridas mas não são vistas a olho nu. 

 

A16: No kit 4 que parece uma luneta, isso aqui são as lentes e ela gira e 

diminui a passagem da luz. Depois eu vi em casa um exemplo no livro com as 

lentes de um óculos escuro, que se eu coloco eles na mesma posição dá pra 

ver em baixo, mas se eu mudo a posição de uma lente, não vejo mais nada em 

baixo.  

 

Na figura 30 mostra o momento dessa discussão onde os alunos 

observaram o fenômeno da reflexão no kit 1, de acordo com a fala do aluno 

A18, porém no kit 3 ele relata uma suposição não dita posteriormente, a ideia 

de que o material do prisma pode haver cores impossíveis de ser observadas a 

olho nu, destacando que esse material que interfere na modificação da luz 

branca. Uma abordagem interessante que remete a fala do aluno A16, quando 

se refere o modo de como enxergamos as cores quando falava do kit 2. Não 

era nosso proposito falar das cores que os lasers proporcionavam ao interagir 

com as substâncias, mas este grupo se baseou nisso em suas hipóteses. 

Também vale ressaltar que este grupo que mais atingiu a objetividade do 

experimento do kit 4 quando destaca a funcionalidade das lentes e o que elas 

remetem quando são giradas, a diminuição da passagem da luz. Tiveram a 

curiosidade de pesquisar posteriormente, o que aquela folha de polaroide pode 

proporcionar e onde elas são aplicadas. 
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Figura 30: Discussão do quarto grupo sobre os kits manipulados a) kit 1; b) kit 

2; c) kit 3; d) kit 4 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Esta etapa do segundo encontro teve como objetivo organizar as 

informações e utilizar da argumentação dos representantes de cada grupo, a 

exposição da linguagem para os outros participantes. No decorrer dessa 

atividade foi possível perceber a interação e participação dos grupos em expor 

suas hipóteses e conclusões, característica fundamental no processo de 

aprendizagem. 

Após as discussões compartilhadas, a atividade foi concluída com a 

professora/pesquisadora destacando os principais pontos apresentados pelos 

representantes dos grupos para serem discutidas no próximo encontro onde a 

sistematização concretizaria o fechamento desse estudo. 

 

6.1.4 Etapa 4 – Narrativa da sistematização do conteúdo e avaliação do 

aprendizado 

 

No terceiro encontro foi realizada a etapa da sistematização do 

conteúdo. O destaque dessa etapa estava no discurso da 

professora/pesquisadora em favorecer o aluno na reestruturação dos modelos 

explicativos dos fenômenos, para assim serem superadas as ideias de senso 
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comum quanto ao estudo de ondulatória e os fenômenos ópticos, destacando a 

participação dos mesmos durante essa discursão. 

Retomamos aos experimentos, agora realizados pela 

professora/pesquisadora, desmontando cada fenômeno que os kits 

proporcionavam, de modo sucinto, de acordo com a figura 31.  

 

Figura 31: Práticas experimentais realizadas pela professora 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Esta aula tinha como objetivo apresentar de maneira expositiva o 

conceito de óptica ondulatória quanto ao estudo de reflexão, refração, 

dispersão e polarização da luz. Nesta sequência preferiu-se expor as 

explicações através de slides, facilitando a elaboração e tornando as 

apresentações mais satisfatórias. A escola dispõe de sala de vídeo com 

equipamentos multimídia, porém os professores precisam fazer um 

agendamento prévio do espaço, portanto optou-se por apresentação desses 

slides na sala de aula e com recursos pessoais da professora/pesquisadora, a 

fim de economizar o tempo que seria utilizado no deslocamento da turma. A 

figura 32 expõe este momento sendo realizado na sala de aula. 
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Figura 32: Professora apresentando as explicações dos fenômenos através de 

slides 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

De acordo com os slides na orientação para o professor apêndice D, a 

explicação se inicia com o conceito de onda e sua natureza. Foram destacadas 

pela professora as características das ondas eletromagnéticas, explorando o 

espectro eletromagnético, abordando frequência, comprimento de onda, 

ressaltando aos alunos esclarecimentos sobre o nosso sistema de visão 

comparada a de alguns animais ou insetos. Destaque para a fala do aluno: 

 

A16: Mais ou menos isso que eu comentei na aula passada, a nossa 

visão tem um nível de cores que ela pode enxergar. 

 

Durante a discussão das leis ondulatórias e realizando as respectivas 

medidas necessárias para a comprovação das mesmas, a 

professora/pesquisadora destacou que a óptica geométrica está associada ao 

estudo da luz e a sua forma de propagação, e que os kits apresentados vieram 

tratar do comportamento da luz ao interagir com diferentes meios e seus 

fenômenos observados. 

 

A6: O primeiro experimento foi muito fácil de deduzir, se tem espelhos, 

logo, reflexão. 

 

Neste contexto, ao apresentar as imagens que com o kit 2 foram 

produzidas, puderam entender que a luz ao passar do ar para as substâncias 
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disponíveis, sofre alteração na sua velocidade e, por consequência, observar a 

mudança na direção de propagação dos raios luminosos. Dito isso, ouve-se a 

manifestação de alguns alunos em relação o objetivo do kit 2. 

 

A19: Então professora o experimento do kit 2 estava todo errado, 

ninguém entendeu que era refração. 

 

P: Não exatamente errado, apenas vocês descreveram o modo que 

interpretaram de acordo com as suas observações. Ninguém aqui ainda tinha 

ouvido falar de índice de refração que cada substância possui. Mas todos 

notaram a diferença que o feixe luminoso tinha quando interagia com os 

diferentes meios, tanto na fala “a densidade do líquido esta interferindo” quanto 

na observação “da diferença de cor que o feixe de luz apresentava”. 

 

A6: Por isso a substância dentro da caixinha faz toda diferença no 

experimento, tanto que na caixinha escrito ar nada mudava. Era ar do lado de 

fora da caixa e ar dentro da caixa! 

 

Neste momento foi possível perceber a relação que os alunos fizeram 

entre o experimento realizado e as ideias que estavam sendo discutidas sobre 

o fenômeno ondulatório. Dando continuidade passamos para o próximo 

fenômeno, a dispersão da luz. Agora, familiarizados com o índice de refração e 

a lei de Snell-Descartes, após a explicação da professora, discutimos sobre o 

comprimento de onda e o que acontece quando um feixe de luz branca incide 

num prisma de vidro ou acrílico. 

 

A8: Eu disse que o formato dele era importante, por ser um triângulo a 

luz não passa igual dentro do prisma como numa placa reta, dentro dele ela 

inclina (demonstrando com a mão o gesto como se comporta a luz dentro do 

prisma). 

 

A5: Sim, por causa dos diferentes índices de refração. Dentro do um 

prisma é vidro e outro é acrílico e fora do prisma é ar. Mas eu não entendi 

porque aparece um colorido do outro lado de fora se a luz que entra é branca! 

Para responder este questionamento nos baseamos na literatura, que 

nos diz que o índice de refração depende levemente do comprimento de onda e 
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quando um feixe de luz branca incide com algum ângulo na superfície de um 

prisma de vidro ou acrílico, o ângulo de refração, medido em relação a normal, 

para os menores comprimentos de onda é levemente menor que o ângulo de 

refração para os maiores comprimentos de onda. A luz de menor comprimento 

de onda em direção a extremidade é o violeta do espectro, que sofre um maior 

desvio em relação à normal do que os comprimentos de onda mais longos. O 

feixe de luz branca é separado nas cores que o compõem, ou comprimentos de 

onda. 

 

A5: Nossa! Complicado observar isso sozinho. 

 

Para que o entusiasmo dos alunos não decrescesse com a explicação 

complexa, foi preciso fazer uma comparação quanto à formação do arco-íris, 

exemplo familiar de dispersão. E buscando na apostila de estudos, um trecho 

representativo do fenômeno natural, conforme figura 33. 

 

Figura 33: Trecho destacado da apostila de Orientações para planos de aulas 

(OPA) Representação do arco íris 

 
Fonte: Secretária de Educação do Estado do RJ e o Instituto Ayrton Senna 

Para a discussão do fenômeno da polarização da luz, recorreu-se a 

demonstração de um esquema com os dois polarizadores, recortados da folha 

polaroide, e mostrados em direções ortogonais. A ideia era que o aluno 
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observasse que girando um dos polarizadores, consequentemente, alterando o 

ângulo entre essas duas folhas de polaroide, percebesse que a intensidade 

luminosa diminuía. 

 

A13: Foi o que eu percebi! O polaroide é uma espécie de filtro que 

conforme se movimenta deixa passar parte da luz, que é uma onda 

eletromagnética. 

 

A16: Foi o exemplo que eu dei com os óculos escuros. Se uma lente gira 

e a outra fica parada, a luz que passa entre essas lentes vai diminuindo.                      

 

Nesta etapa, com a fala dos alunos podemos notar a tomada de 

consciência rumo à aprendizagem. Esses aspectos levantados apresentam 

características que se almeja para AC. 

 

No último encontro da aplicação reservou-se um espaço para verificar o 

grau de conhecimento adquirido durante todo o processo. Foi realizada uma 

avaliação escrita e individual do conteúdo trabalhado, disponível na orientação 

para o professor no apêndice C, para acrescentar parte da nota bimestral, 

considerada uma formalidade a ser cumprida por exigência legal da instituição 

de ensino. 

Na figura 34, podemos observar a resposta dada por um aluno a questão 

3, onde ele aplica a lei da refração para chegar à resposta correta. 
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Figura 34: Resposta do aluno a questão 3 da avaliação 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Na figura 35 temos a resposta de um aluno sobre a questão 4, onde 

descreve o comportamento do feixe de luz branca ao inserir um prisma de vidro 

transparente. 

 

Figura 35: Resposta do aluno a questão 4 da avaliação 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

Na figura 36, vamos observar a resposta do aluno referente a questão 5 

da avaliação, no que remete a analise da intensidade luminosa dos pontos A e 
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B, quando o feixe de luz não polarizada passa por dois polarizadores em 

ângulos diferentes. 

 

Figura 36: Resposta do aluno a questão 5 da avaliação 

 
 Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Assim, finalizamos essa SEI com esta avaliação escrita, onde pudemos 

perceber o crescimento do aluno quando incorpora novos conceitos nas suas 

colocações, comparando suas concepções iniciais até suas conclusões finais. 

Ressaltamos que esse tipo de avaliação não foi o único método avaliativo 

desse processo. As argumentações dos alunos no decorrer da sequência 

investigativa e seus registros tiveram um olhar especial e uma valorização 

significativa. 

 

6.2 Análise da narrativa e os indicadores de AC 

 

Com objetivo de analisar a sequência de ensino e o propósito deste 

trabalho, fizemos um esboço de categorização para análise qualitativa dessas 

argumentações e seus possíveis indicadores de AC, segundo Sasseron e 

Carvalho (2008), a partir dos registros feitos pela professora/pesquisadora, para 

demonstrar evidências desses indicadores integrados às alegações feitas pelos 

alunos. 

Para categorizar o primeiro grupo de dados obtidos, dentro da seriação 

de informação, selecionamos a fala do aluno A1: “Pegamos o laser apontamos 

para o espelho, ele reflete a luz do laser na mesa. Na placa de vidro ela vai e 



98 

 

ultrapassa, não bloqueia, nem reflete, só ultrapassa.” Aqui podemos perceber 

uma espécie de rol de dados, estabelecendo uma base para a ação na 

sequência de informações. Para este experimento não houve dificuldades, 

devido a familiarização com os materiais manipulados. 

Quanto à organização de informação selecionamos a fala do aluno A4: 

“Na placa enrolada no papel alumínio reflete expandindo a iluminação como se 

o raio estivesse esparramado, diferente do que dá pra ver o raio certinho no 

espelho, mas no alumínio não dá.” Nota-se que o aluno junto com seu grupo 

discute sobre o modo como o trabalho foi organizado, natural quando se inicia 

um arranjo para as informações na retomada do assunto já discutido. 

No indicador de classificação de informações, temos as falas dos alunos 

A2 e A9, respectivamente: “No kit 1 o que deu pra perceber que os tipos de 

superfícies interferem na passagem do laser. No vidro ele atravessa direto, 

enquanto que no espelho ele bate e ele volta. No de papel laminado o raio não 

volta retinho, parece que fica espalhado”. “Na glicerina a luz azul fica mais 

densa, o raio está mais grosso. No sabonete líquido parece que ele potencializa 

a cor, deve ser porque ele também é azul, fica mais brilhosa lá dentro. No óleo 

de soja ela muda pra cor branca”. Aqui, busca-se conferir a ordem quanto a 

relação entre os elementos com os quais estão sendo manipulados e procuram 

uma afinidade entre eles, quando o grupo percebe a variação do efeito do laser 

ao interagir com diferentes materiais ou substâncias. 

Já no segundo grupo de estruturação do pensamento, temos a fala do 

aluno A16, relacionando seu pensamento a raciocínio lógico: “Parece uma 

luneta, isso aqui é como se fosse uma lente, ela gira e diminui a passagem da 

luz,” onde o aluno entende o modo como às ideias são desenvolvidas, 

relacionando à forma de expor seu pensamento. 

Para categorizar o raciocínio proporcional a argumentação do aluno A2, 

caracteriza esse indicador quando diz: “No kit 4 a luz passava na luneta 

refletindo cores diferentes por causa do polaroide que a senhora falou que 

chamava aquele papel dentro da lente”. Dando conta de mostrar o porquê do 

pensamento e a maneira que as variáveis têm relações entre si, apesar de usar 

a frase “cores diferentes”, remetendo a ideia associada a variação luminosa 

causada pela mudança de ângulos entre os polaroides. Essa frase foi muito 

comum entre os alunos como responsável para exemplificar a diferença da 

passagem de luz e não exatamente a angulação feita entre as lentes. 
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Para o terceiro grupo de entendimento da situação analisada, temos, por 

exemplo, a fala dos alunos A5 e A8, respectivamente, que caracteriza o 

indicador de levantamento de hipóteses ao dizer: “No kit 2 vimos que os raios 

do laser mudam de cor quando passa pelas substâncias. Elas devem ser feitas 

de alguma coisa que transforma o raio”. “No kit 3 os dois objetos são de 

materiais transparentes, a luz devia passar direto como no primeiro 

experimento. Deve ser o formato dele, por ser um triângulo a luz chega 

inclinada e não reta como numa placa. Ele divide a luz em outros raiozinhos”. 

Os alunos apontam suposições acerca do experimento, quando afirmam suas 

observações, ao enfatizar que as substancias é que caracterizam as 

modificações nos feixes luminosos, um relato próximo a definição de índice de 

refração. 

Ao categorizar o indicador teste de hipóteses, temos o relato dos alunos 

A6 e A13, nesta ordem: “Quando colocamos a luz azul no ar não acontece 

nada, passa normal. Na água acontece quase que a mesma coisa do ar, mas 

dá pra ver o raio dentro dela”. “O feixe de luz é desviado dentro do triângulo (se 

referindo ao prisma). Conforme a gente gira esse triângulo aparece cores aqui 

no cantinho da caixa”, onde é verificadas suposições de algo possível, 

colocando a prova o que foi levantado anteriormente. 

No indicador de justificativa selecionamos a fala do aluno A18: “No kit 3 

essa caixa era a única com o fundo preto e um buraco na lateral, onde 

colocamos a luz que ficou focada no objeto, refletindo do outro lado dele um 

colorido, tipo um arco-íris, achamos depender desse material, que as bordinhas 

do prisma são coloridas, mas não são vistas a olho nu”. Aqui ele relata sua 

explicação da causa do porquê da luz branca se modificar ao passar pelo 

prisma, lançando mão de uma garantia para destacar que esse material que 

interfere na formação do arco íris. 

Quanto ao indicador previsão, demos destaque a fala do aluno A13: “No 

kit 3 como eu já disse antes, o feixe de luz é desviado dentro do prisma/ 

triângulo. Conforme a gente gira esse prisma aparece cores aqui no cantinho 

da caixa”. Onde implica em assumir a afirmação da ação ou fenômeno que 

sucede na sua fala, relacionando o desvio que a luz faz dentro do prisma, 

devido ao seu formato triangular. 

Para classificarmos o último indicador de AC, a explicação, relacionamos 

a fala dos alunos A11, A13 e A16, no que se referem, simultaneamente: “No kit 

2 depende da substância se for mais densa o raio passa fininho, se for menos 
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densa ele passa mais grosso”. “Conforme gira esse tubo preto, vai mudando a 

cor da luz (referindo-se à intensidade luminosa na mesa), foi o que eu percebi! 

O polaroide é uma espécie de filtro que conforme se movimenta deixa passar 

parte da luz, que é uma onda eletromagnética”. “Foi o exemplo que eu dei com 

os óculos escuros. Se uma lente gira e a outra fica parada, a luz que passa 

entre essas lentes vai diminuindo”, quando relacionam a informação e a 

hipótese já levantada, mostrando uma proposição ao utiliza a palavra “densa”, 

para explicar a observação do comportamento da luz ao incidir meios 

diferentes, e caracterizando a consequência lógica do fenômeno analisado 

após a justificativa  do exemplo dos óculos. 

Em geral, as argumentações aqui discutidas nos mostram a evolução do 

grau de conhecimento adquiridos no processo de ensino aprendizagem, no qual 

se iniciou a aplicação da sequência de ensino, para um grau de compreensão 

mais claro e evidente, fazendo a comparação das falas feitas na primeira etapa 

com as falas feitas na última etapa. No primeiro dia e durante as anotações de 

tudo que acontecia com cada experimento as falas são simples e carregadas 

de senso comum, porém no segundo dia, durante a expressão oral, as falas 

foram mais elaboradas. Portanto há uma diferença expressiva entre a 

linguagem escrita e a linguagem oral, pois eles falam melhor do que escrevem. 

Já as falas do terceiro dia destacam a conscientização dos fatos. 

É possível observar maior concentração de falas no primeiro encontro 

nos indicadores “Seriação de informação”, “organização de informações” e 

“classificação de informações”, como esperado. Pois, nesta etapa da SEI é o 

momento de apresentação do produto e no qual os alunos precisam elaborar 

ideias em grupo para expor o que foi visualizado. Na etapa de classificação da 

informação necessita ordenar os elementos buscando uma relação entre eles. 

Tanto no primeiro quanto no segundo encontro, é possível denotar falas 

que se enquadram nos indicadores de raciocínio lógico e proporcional. Nestes 

indicadores os alunos deverão mostrar estrutura de pensamento e como expor 

sua relação com o ambiente, por exemplo.  Ou seja, o que o aluno deverá 

elaborar uma opinião sobre determinado assunto e relacioná-la com o material 

que está sendo trabalhado. 

No terceiro encontro, o foco foi a fala da professora para sistematizar o 

conteúdo teórico. Neste momento, há maior presença de falas na explicação, 

no raciocínio lógico e na justificativa. Como a maior parte do encontro esteve 

relacionado a aula expositiva, as falas dos alunos apenas reafirmam hipóteses 
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levantadas em dias anteriores e confirmadas pelos conceitos trazidos em sala 

de aula neste encontro. 

 

6.3 Conclusões sobre a avaliação do produto educacional 

 

O produto educacional oportunizou abordagem sobre os fenômenos 

ondulatórios de forma prática. Foi possível a introdução dos conceitos 

fundamentais em óptica geométrica e a utilização das leis que se apresentaram 

de maneira natural. 

No primeiro encontro, a curiosidade em desvendar a utilização daqueles 

materiais, demonstrando interesse na busca de respostas ao problema, fez 

acreditar que atividades experimentais são ao seu modo, produtivas 

comparadas a outro tipo de metodologia. Os alunos foram receptivos e 

tranquilos ao realizarem a tarefa, assim acreditamos que naquele momento os 

objetivos foram atingidos. 

Os alunos apresentaram feições de surpresa ao se depararem com as 

reais intenções dos kits e os fenômenos que representavam. Foi possível 

observar que hipóteses foram levantadas sem o conhecimento prévio científico 

adequado. Baseados apenas na informação do cotidiano buscaram o objetivo 

do experimento. 

A finalidade não foi de punição ou avaliação negativa, ou seja, não havia 

julgamento nas falas e demonstrações dos alunos durante as experimentações 

ou apresentações sobre o que era certo ou errado. 

Foi possível avaliar positivamente as atividades desenvolvidas, por meio 

das argumentações dos alunos, sobre a satisfação que eles demonstravam ao 

descobrir que seu pensamento e sua suposição apresentava sentido científico. 

Desta forma, sugere-se que houve ampliação do conhecimento adquirido no 

momento em que os alunos puderam reavaliar suas hipóteses iniciais por meio 

de seus registros. 

Outro ponto positivo foi a possibilidade de alguns alunos em reelaborar o 

que havia sido discutido em grupo, com uso de palavras mais adequadas. 

Destacamos o aluno que realizou a apresentação sem contradizer o que foi 

levantado no grupo, mas com capacidade de elaboração organizada das ideias, 

demonstrando raciocínio crítico.  

Por outro lado, as limitações ou entraves para o desenvolvimento do 

presente projeto demonstrados pelos alunos foram: dificuldade em usar 
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palavras adequadas que definissem suas observações; momentos de distração 

com os objetos sendo necessário acenar de forma enfática para os objetivos da 

aula; alunos afirmaram sobre sua dificuldade em apresentar-se de forma oral 

perante a turma; alunos sentiram-se desconfortáveis causando ansiedade e 

desequilíbrio emocional durante a exposição. Outro ponto negativo levantado 

foi a avaliação somativa, ainda preponderante no ensino fundamental e médio. 

Os alunos demonstraram reprovação neste tipo de avaliação já conhecido por 

eles previamente. 

As atividades didáticas com atividades manipulativas, dinâmicas, onde a 

argumentação era o foco, mas a parte escrita em que se prova o conhecimento 

com uma atividade somativa, visando a classificação dos alunos, trouxe 

descontentamento, porém não se abstiveram em fazê-la por se tratar de uma 

proposta educacional da instituição de ensino. 

Portanto, sugerimos aqui uma adequação, ao invés de uma avaliação 

somativa, mudar para a aplicação de uma avaliação formativa, onde aluno e 

professor possam conferir se estão ou não adquirindo o conhecimento 

necessário. 

Como já citamos, em caráter de constatação na evolução da 

aprendizagem, a avaliação não foi o principal instrumento verificativo e sim as 

argumentações e registros feitos pelos alunos durante as atividades propostas. 

Relembrando os eixos estruturantes da AC, os alunos tiveram a 

oportunidade de organizar informações, levantar e testas hipóteses, construir 

explicações e justificativas de acordo com o contexto escolar em que estão 

inseridos. 

Em nossa concepção, as atividades respeitaram os três eixos capazes 

de promover o início da Alfabetização Científica, pois criaram oportunidades 

para trabalhar diferentes fenômenos e suas ações geradas. 

Essa proposta foi importante por demonstrar que uma atividade 

experimental não se deve limitar apenas a roteiros pré-estabelecidos ou 

instruções de procedimentos e que a proposta educacional pode auxiliar o 

professor na tarefa de alcançar a Alfabetização Científica em seus alunos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo apresentou uma Sequência de Ensino Investigativa 

(SEI) na perspectiva da Alfabetização Científica (AC) no ensino de física 

ondulatória, mais especificamente os fenômenos ópticos como a refração, 

reflexão, dispersão e polarização da luz. Por meio do presente trabalho, foi 

possível gerar um produto educacional e aplicá-lo com a inserção dos alunos 

de terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública estadual. Além disso, 

gerou-se um manual para o professor executar a metodologia em sala de aula e 

replicar o experimento. 

Pudemos observar que o ensino por investigação se baseia em uma 

metodologia onde são discutidos os conteúdos científicos, as práticas informais 

e as atitudes relacionadas à construção de ideias de quem investiga. Ao 

trabalhar com testagem de hipóteses, observação de resultados, o aluno se 

aproxima dos procedimentos que cientistas fazem quando querem desenvolver 

novas teorias ou estudo de fenômenos. 

A proposta desenvolvida foi de construir uma atividade experimental 

como forte aliada para formação dos alunos quanto à observação de 

fenômenos físicos, de estratégias simples para ilustrar ou confirmar o que se 

aprende nas aulas consideradas tradicionais. Foi possível a utilização de 

materiais de baixo custo do cotidiano para a formulação dos kits de 

experimentos utilizados. 

Ao trabalhar o ensino por investigação estamos motivando a ludicidade 

dos alunos, portanto, nesta pesquisa pudemos perceber que as práticas 

experimentais são formativas e favorecem o desenvolvimento do senso crítico e 

do pensamento dedutivo e argumentativo, proporcionando ampliar as 

habilidades de observação e análise dos grupos envolvidos. Isso contrasta com 

o que acontece normalmente, onde os alunos são orientados apenas a realizar 

uma sequência de procedimentos impostos, sem que haja uma situação 

problema, suas ações ficam direcionadas apenas à realização instintiva, onde é 

menosprezado o questionamento, o raciocínio, a dedução, o que leva a uma 

desfiguração de atividade científica. Ou seja, nem todo experimento ou forma 

de apresentação garante um desenvolvimento cognitivo e significativo do 

ensino em ciências. 

Outra característica importante percebida durante o desenvolvimento 

deste trabalho foi o acoplamento dos objetivos de aprendizagem dentro dos 
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componentes curriculares junto à metodologia utilizada. Para atender nossas 

intenções, o uso de indicadores da AC dentro da sequência de ensino, ampliou 

o modo de como avaliar o conhecimento adquirido entre os alunos e dosar 

individualmente esse aprendizado. Isso ampliou a reflexão sobre a prática 

docente. 

A avaliação do seu uso por parte dos alunos foi considerado positivo, 

despertando curiosidade sobre a temática, aproximando o processo de 

aprendizagem durante a investigação do problema, envolvendo o aluno desde 

sua identificação até a comunicação dos resultados. No entanto, o processo 

avaliativo final não foi tão positivo quanto o conteúdo ministrado. Mesmo ele 

não sendo o único modo de avaliação, foi o que trouxe maior desconforto. É 

preciso repensar numa modalidade mais condizente com o restante proposto, 

pois a investigação envolve um ambiente de discussão e questionamento, onde 

os alunos indagam os porquês dos experimentos, aliados à prática de registros. 

A atividade de investigação demanda um tempo maior de dedicação, 

uma vez que as etapas que abrangem a execução, a análise e as conclusões 

exigem mais envolvimento, quando confrontada com outras modalidades. Por 

isso do professor requer um planejamento mais elaborado e cuidadoso para 

manter e estimular o envolvimento do aluno durante a realização da atividade. 

Desde já justifico a demanda da necessidade de utilizar um tempo considerado 

demasiado para tratar de um tópico dentre tantos, dentro da disciplina. Por isso, 

o professor que utilizar esse produto educacional não pode se ater apenas ao 

conteúdo objetivado, mas também ao modo com que aproximou os alunos ao 

fazer científico. 

 Ressaltamos o envolvimento do aluno participando das discussões, 

pesquisando, organizando estratégias, levantando hipóteses e registrando 

dados não é apoderado de forma imediata. Isso requer um maior compromisso 

do aluno na construção de seu conhecimento, envolve também a contribuição 

do professor, pois é ele que irá direcionar e auxiliar na busca da resolução do 

problema. 

É relevante dizer que se acredita que esta proposta de trabalho se 

classifica como grau III, de acordo com o grau de liberdade intelectual discutido 

no capitulo 2, onde temos o professor agindo em breves momentos e em 

contrapartida os alunos que procuram resolver a atividade experimental, sem 

que haja um procedimento fechado. Assim podemos dizer que se propiciou um 
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melhor entendimento dos fenômenos físicos envolvidos na pesquisa e um maior 

comprometimento do aluno na construção de seu conhecimento. 

E por fim, gostaríamos de abrir espaço para futuras discussões no que 

diz respeito ao tema. Esperamos que outros educadores e pesquisadores 

possam usufruir e se aprofundar na pesquisa aqui iniciada, contribuindo para o 

desenvolvimento da alfabetização científica e principalmente no processo 

ensino-aprendizagem. 
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APÊNDICE A - PRODUTO EDUCACIONAL – ORIENTAÇÃO PARA O 

PROFESSOR 
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3 

ENSINANDO FENÔMENOS ÓPTICOS NA PERSPECTIVA DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

 

    INTRODUÇÃO  
 
 
 

Caro (a) professor (a), 

Apresentamos aqui uma proposta de sequência didática investigativa desenvolvida 

como um produto educacional, que visa contribuir para o estudo de fenômenos ópticos no 

ensino médio. Tendo como objetivo oportunizar e promover a alfabetização científica nas 

aulas de Física a partir de um problema, visando discutir o comportamento da luz ao incidir 

em diferentes superfícies e/ou meios homogêneos e o estudo dos fenômenos da reflexão, 

refração, dispersão e polarização da luz. 

Aqui você poderá encontrar informações sobre aplicação, bem como a montagem dos 

kits experimentais utilizados na aplicação do produto educacional. As aulas propostas são 

destinadas aos alunos do 3º ano do ensino médio, conforme o Currículo Mínimo estabelecido 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A estrutura da sequência é estabelecida mediante 

o uso de experimentos feitos com materiais de baixo custo e acessíveis, para a exploração da 

investigação dos diferentes fenômenos ópticos aqui estudados. 

Este trabalho tem como molde as pesquisas desenvolvidas pelas professoras Anna Ma- 

ria Pessoa de Carvalho e Lúcia Helena Sasseron da Universidade de São Paulo (USP), onde   

o ensino por investigação é desenvolvido a partir de uma sequência de etapas, como: apre- 

sentação do problema e a manipulação dos materiais exploratórios, o levantamento das hi- 

póteses e a exposição das conclusões quanto à exploração da pergunta problematizadora, a 

sistematização do conteúdo e a atividade avaliativa. 

Cientificamente podemos dizer que a óptica geométrica está associada ao estudo da 

luz e à sua forma de propagação, a partir do conceito de raio de luz. Nos livros didáticos de- 

finem-se os “raios de luz” como retas orientadas que apresentam a direção e o sentido de 

propagação da luz. Podemos associar essa questão a características das ondas eletromagné- 

ticas, mas no momento só queremos tratar do comportamento da luz ao incidir em diferen- 

tes meios e que fenômenos serão observados. 

Quando uma onda se propaga e encontra certo meio, como um obstáculo ou uma su- 

perfície que separa duas regiões, esta interage com ele, o que gera alguns comportamentos 

específicos. Estes são chamados fenômenos ondulatórios. O conhecimento das propriedades 

da luz nos permite explicar por que o céu é azul, o funcionamento dos olhos e outros dispositi- 

vos como telescópio, câmeras, óculos, laser, fibra óptica, etc. Para tal trabalharemos com um 

laboratório aberto investigativo, onde os alunos são responsáveis pela solução do problema, 

criando hipóteses, elaborando um plano de trabalho, anotando dados e discutindo conclusões, 

para então construir uma explicação no que o corre durante a observação dos fenômenos. 
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              UMA P E R S P E C T I V A  DO E NS I N O  

POR I N V E S T I G A Ç Ã O   

 
 
 
 
 

A partir de uma atividade proposta, o aluno pode ser levado a desenvolver habilida- 

des que compõem um ciclo investigativo, onde a curiosidade é levada a uma observação,  

no qual se espera um levantamento de hipóteses para chegar a uma conclusão e a partir de 

pesquisas o experimento terá uma análise de dados. Porém quando a hipóteses é rejeitada é 

necessário iniciar um novo ciclo mental. 

Tomaremos como modelo de atividade para os alunos uma pesquisa de dados vincula- 

dos a uma questão provocadora formulada pelo professor. A pergunta da problematização 

não deve de imediato ter uma resposta pronta, pois assim a atividade não passará de uma 

tarefa cumprida, tornando o pensamento cientifico desnecessário. Porém, se a pergunta 

provocar no aluno o interesse em selecionar dados, estabelecer relações para formular res- 

postas, com certeza essas etapas contemplarão o desenvolvimento de habilidades capazes 

de estimular essa curiosidade e chegar numa conclusão considerável. 

 
 
 

 

      DE S E NV O L V I M E NT O   DA   SEI   

 
A sequência didática desse Produto Educacional foi elaborada para ser executada em 

quatro encontros, sendo cada encontro com duração de 100 minutos. Os três primeiros en- 

contros corresponderam à aplicação da sequência de ensino, e no último encontro reserva- 

mos para uma avaliação somativa, para verificar o grau de conhecimento adquirido durante 

todo o processo entre os alunos. 

A partir da proposta, os alunos deverão trabalhar em pequenos grupos, distribuídos 

em ilhas, contendo caixas com kits de diferentes materiais para explorar os fenômenos ondu- 

latórios. O professor deve organizar antecipadamente o ambiente, de preferência uma sala 

de aula disponível ou laboratório. Reúna as mesas da sala de aula formando 4 ilhas, ou 4 es- 

paços de bancadas no laboratório, de tal forma que seja possível cada equipe se movimentar 

sem atrapalhar a outra. 



 

 

 

Antes de conduzir os alunos para a sala com as ilhas é preciso informá-los da dinâmica 

que será desenvolvida. A turma será dividida em 4 equipes de 4 ou 5 alunos em cada um ou 

de acordo com o número de alunos da turma.  Ainda antes de iniciar a atividade, será neces- 

sário fazer um combinado com os grupos, enfatizando que as equipes devem trabalhar de 

forma independente, sem que haja interferência ou solicite a atenção da outra ao lado. Os 

registros devem ser feitos em conjunto pela equipe. 

A seguir teremos a descrição dos kits utilizados, bem como as etapas desenvolvidas 

nesta proposta de ensino. Estes kits estão contidos em caixas de MDF de mesmo tamanho e 

cor, para melhor transporte dos materiais e numeradas para identificação dos experimentos. 

 
 
 
 
 
 

          OS KITS     DE    E X P E R I M E N T O S  

 
 

Os kits apresentados a seguir simulam um laboratório aberto, onde o aluno manipula 

os materiais fornecidos sem a interferência do professor e nem um roteiro preestabelecido. 

 
 
 

 
 

Neste kit os alunos trabalharão o fenômeno da reflexão da luz. Dentro da caixa de 

transporte de n° 1, contém: 
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1 espelho de parede plano n°10  
encontrados em lojas de utilidades domésticas, 
sem a moldura que o envolve (Fig. 1). 
 
(Obs.: Preço pago na época R$3,50) 

Figura 1: Espelho plano sem moldura 
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1 placa envolvida com papel alumínio amas- 

sado. Utilizamos um segundo espelho com 

as medidas do anterior e envolvemos com 

folha de alumínio amassado (Fig. 3). 
 
 

 
Papel 

Alumínio 

 
 

 
Placa de vidro 

ou espelho 

 
 

 
Placa envolvida 

com papel alumínio 

amassado 

(Obs.: poderia ser uma placa de alumínio com a 

superfície não polida, para melhor efeito do 

fenômeno). 

Figura 3: Placa de alumínio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Kit 1 para explorar o fenômeno da reflexão 

A seguir o kit 1 montado e exposto (Fig. 5), 

pronto para manipulação dos alunos, que 

irá  compor  a  primeira  ilha  de  exploração 

do fenômeno da reflexão. 

1 Laser. Utilizamos a cor vermelha, de 
comprimento de onda  (Fig. 4). 
  
(Obs.: Preço pago na época R$26,60. O modelo do 
laser aqui utilizado requer duas pilhas AAA, 1,5V) 

Figura 4: Laser vermelha 

1 placa de vidro lisa e transparente de vidraçaria, aqui 
disponível na medida  cm e espessura de 1cm 
(Fig. 2) 
 
(Obs.: Preço pago na época R$10,00) 

Figura 2: Placa de vidro de vidraçaria 
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Neste kit os alunos irão trabalhar o fenômeno da refração da luz. Dentro da caixa de 

transporte de n° 2, contém cinco caixas acrílicas de mesmo tamanho (5CM×5CM×5CM) e es- 

pessura (1mm), contendo diferentes substâncias identificadas com etiquetas: Preço pago na 

época em cada caixinha R$0,55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Laser azul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Kit 2 para explorar o fenômeno da refração 

1 laser. Utilizamos a cor azul, de comprimento de 

onda 405NM, por produzir melhor efeito luminoso 

quando interage com as substâncias (Fig. 7).  

(Obs.: o modelo do laser aqui utilizado requer duas 

pilhas AAA, 1,5V). Preço pago no laser R$26,60 

 

 

 

 

A seguir o kit 2 montado e exposto (Fig. 

8), pronto  para  manipulação  dos  

alunos,  que irá compor a segunda ilha de 

exploração do fenômeno da refração. 

1 recipiente com água filtrada; 1 
recipiente com óleo de soja; 1 
recipiente com glicerina; 1 recipiente 
com sabonete líquido; 1 recipiente 
vazio, simbolizando o ar (Fig. 6).  
 
(Obs.: outras substâncias podem ser 
inseridas ou substituídas, aqui optamos 
por materiais de fácil observação 
devido a sua transparência). 

Figura 6: a) Água; b) Óleo de soja; c) Glicerina; d) Sabonete líquido; e) Ar 
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Neste kit os alunos irão observar o fenômeno da dispersão da luz. Dentro da caixa de trans- 

porte de n° 3, contém: 

 
 
 

1 prisma de acrílico e 1 prisma de vidro (Fig. 9). Preço 
 pago pelos dois prismas  R$74,32 

 
 
 

 
Figura 9: a) Prisma de acrílico; b) Prisma de vidro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 11: Caixa de transporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Kit 3 para explorar o fenômeno da 

dispersão. 

Neste experimento também utilizamos a caixa de 

transporte complementando o kit (Fig. 11).  

(Obs.: Forramos com cartolina preta para 

intensificar a dispersão da luz apenas na parte 

branca da caixa. Na lateral da caixa fizemos um 

furo com prego para a passagem da luz da 

lanterna exposta do lado de fora, assim podemos 

concentrar um feixe luminoso e direcioná-lo até o 

prisma). 

 

 

 

A seguir o kit 3 montado e exposto (Fig. 12), pronto 

para manipulação dos alunos, que irá compor a terceira 

ilha de exploração do fenômeno da dispersão. 

1 lanterna de luz branca (Fig. 10).  
 
(Obs.: Preço pago na época R$4,42, o modelo da lanterna 
aqui utilizada requer três pilhas AAA, 1,5V).  

Figura 10: Lanterna 
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Aqui os alunos irão observar o fenômeno da polarização da luz. Para a construção do 

polarizador, precisamos de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Lanterna 

1 lanterna, que será nossa fonte de luz não polarizada (Fig. 14). 

(Obs.:  Preço pago na época R$10,20, o  modelo  da  lanterna  

aqui  utilizada  requer  três  pilhas AAA, 1,5V). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MONTAGEM DO POLARIZADOR: 

 

Figura 16: Película dentro da luva formando uma lente 

polarizadora 

 

 
Na folha película polarizadora marcamos e cor- 

tamos dois círculos do tamanho que possam 

ser colocados no interior das duas luvas de PVC 

preto para eletroduto de 1.1/4”. O circulo precisa 

ser do tamanho do interior da luva, o mais preci- 

so possível, para que não passe luz em sua volta 

e que a rosca da luva possa segurá-lo em seu in- 

terior. (Fig. 16). 

 

2  peças  de  Niple  PVC  rosqueável  para  eletroduto  
1.1/4”, encontradas em lojas de material elétrico e 2 
luvas do mesmo material (Fig. 15). 
 
(Obs.: Preço total pago nas peças na época R$5,75)  

Figura 15: a) Nipler; b) Luva 

1 folha película polarizadora com 13cm x 30cm (Fig. 13).  
 
(Obs.: Encontramos este material em sites de venda pela 
internet. Preço pago na época R$39,90). 

Figura 13: Película 
polarizadora 
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Figura 18: Kit 4 para explorar o fenômeno da polarização da luz 

 
 
 

A seguir o kit 4 montado e exposto (Fig. 18), pronto para manipulação dos alunos, que irá 

compor a quarta e última ilha de exploração do fenômeno da polarização da luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Montagem do polarizador da luz 

 
 

Conectamos as luvas com as películas polarizadoras nas extremidades de um dos Niple 

PVC. Uma dessas luvas será fixa e a outra poderá girar no Niple PVC rosqueável (Fig. 

17a). Na  luva fixa acoplamos o segundo Niple PVC que servirá de suporte para a 

lanterna, cuja função é fornecer fonte de luz necessária para verificação do fenômeno de 

polarização (Fig. 17b). Quando acopladas formam um conjunto de lentes polarizadoras 

(Fig. 17c). 
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PRIMEIRA ETAPA 

Apresentação do problema 

e a manipulação dos 

materiais exploratórios 

SEGUNDA ETAPA 

Levantamento 

das hipóteses e 

sua testagem 

A S ETAPA S DA SEI   

 
 
 

Para o primeiro encontro estipulamos a realização da primeira e segunda etapa. 

No segundo encontro a realização da terceira etapa. No terceiro e quarto encontro a 

realização da quarta etapa, com duração de 100 minutos cada. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

CONHECENDO OS MATERIAIS E A PROBLEMATIZAÇÃO 

 
O objetivo nessa primeira etapa é de familiarizar os alunos quanto os materiais que 

compõe os kits distribuídos nas ilhas, inserindo-os num ambiente investigativo. Inicia-se 

essa etapa com os grupos circulando ao redor das ilhas, observando os materiais dispos- tos 

em cada mesa, estimulando a imaginação para a função de cada kit. Após a observação eles 

deverão escolher o grupo e o kit de experimento que irão iniciar a atividade. Em seguida 

damos sequência à abordagem problematizadora. Aconselhamos entregar aos alunos uma 

folha com a pergunta que norteia a atividade, para que possam registrar suas observações 

junto ao grupo sobre cada kit manipulado. Modelo de Ficha de Registro, Apêndice B: 

QUARTA ETAPA 

Sistematização do 

conteúdo e 

atividade avaliativa 

final 

TERCEIRA ETAPA 

Exposição das 

conclusões quanto à 

exploração do 

problema 
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As fichas de registros poderão ser entregues ao mesmo tempo a todos os grupos inde- 

pendentes da ilha investigativa do experimento ao qual se encontram. 

 
 
 
 

 

MANIPULAÇÃO DOS KITS E O LEVANTAMENTO DAS HIPÓTESES 

 
Nessa etapa os grupos irão trabalhar em rotação de ilhas. Cada equipe de alunos deve 

ter um tempo médio de 20 minutos para explorar os kits e seus respectivos materiais e depois 

trocar de ilha. De posse dos materiais, eles deverão discutir suas ideias, coletar seus dados, 

novamente verificar suas hipóteses e analisar seus resultados. Uma observação importante 

a ressaltar é que cada grupo antes de deixar a ilha deve prepará-la para o ingresso de outra 

equipe, deixando os materiais dispostos como no inicio da atividade. 

A (Fig. 19) apresenta uma sugestão do esquema da disposição dos kits em rotação de 

ilhas realizados com os alunos. 

 

Qual é o comportamento da luz ao 

incidir em diferentes tipos de 

superfícies e/ou meios? 

Como vocês descreveriam os fenô- 

menos ópticos que ocorrem nas di- 

ferentes situações propostas? 
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• Por que isso acontece? 

• Como explicar esse fenômeno? 

• Como você chegou a esta conclusão? 

• Qual a relação entre... (um conceito/ fenômeno/ coisa)? 

• O que acontece quando você..... (faz isso/muda isso)? 

 

 

Figura 19: Disposição dos kits em ilhas 

 
 

 

Durante o desenvolvimento da atividade, o professor deve circular entre os grupos sem 

nenhuma interferência pedagógica, apenas registrando as informações, falas, fatos e ideias que 

serão utilizadas nas aulas seguintes, quando o conteúdo for formalizado. Porém, deve estar aten- 

to aos detalhes e erros das montagens, incentivar indiretamente os grupos a discutir como os 

dados estão sendo organizados. Na intenção de provocar um direcionamento, o professor pode 

fazer perguntas que motive o aluno a ir por um caminho que se deseja, como exemplo: 
 

 

E ainda, a partir de uma tomada de decisão do aluno após análise de dados, novas per- 

guntas características podem fazer parte dessa etapa: 
 

 

Durante o manuseio dos materiais, os alunos deverão registrar na folha fornecida pelo 

professor, todas as observações feitas quanto ao fenômeno ressaltado, para que numa pró- 

xima etapa possam apresentar seus relatos. 

O fim dessa primeira atividade se dá quando todos os grupos retornam as suas ilhas 

de origem. Suas anotações registradas deverão ser entregues ao professor no fim da aula. 

Sugerimos contabilizar esta folha de registro como uma atividade avaliativa. 
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AS ILHAS DE INVESTIGAÇÃO: 

 
 

 

 
A liberdade de manipulação dos objetos e a criativi- 

dade ficam a caráter dos grupos (Fig. 20). Os alunos 

devem investigar como o feixe de luz se comporta 

em  diferentes  superfícies:  espelho,  vidro  e  placa 

com papel alumínio. Devem levantar e testar suas 

hipóteses,  registrando  suas  conclusões  na  folha 

que  lhes  foram  entregue  de  acordo  com  suas  ob- 

servações. 

 
 

 
Figura 20: Alunos observando e descrevendo o fe- 

nômeno da reflexão: a) no espelho; b) no vidro; c) 

no alumínio. 

 

 
 

Na  segunda  ilha  o  posicionamento  dos  feixes  luminosos  na  direção  das  substâncias 

têm um papel importante na observação do fenômeno da refração, porém cabe ao aluno 

perceber essa colocação, mas para direcionar esta informação sugerimos fixar em cada caixa 

acrílica papel milimétrico com a representação nos eixos da Normal (N) e da superfície da 

substância (Fig. 21). 

 

Figura 21: Utilização do papel milimétrico 



15 

ENSINANDO FENÔMENOS ÓPTICOS NA PERSPECTIVA DO ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

 

 

• O que acontece se apontarmos o laser no eixo vertical? E no eixo horizontal? 

• O que acontece se apontarmos o laser para qualquer posição entre os quadrantes 

do papel milimétrico? 

• Como se explica o que foi percebido ao apontar o laser nas várias direções testadas? 

 

Será necessário indagar algumas perguntas para nortear a investigação: 
 

 
Peça aos alunos que observe os efeitos provocados pelo feixe luminoso em cada subs- 

tância diferente (Fig. 22) e registre suas conclusões. 

 

 
Figura 22: Raio de luz refratando em diferentes meios homogêneos 

 

 

 
 

Na terceira ilha além dos materiais que compõe o kit utilizamos também a caixa como 

mecanismo para a observação do fenômeno da dispersão. Os alunos precisam perceber que 

com o prisma dentro da caixa, a luz da lanterna ao atravessar o orifício na lateral tem seu 

feixe luminoso mais direcionando e concentrado sobre o prisma, tornando mais precisa a ob- 

servação da decomposição da luz branca na parede da caixa, e que o fundo preto intensifica 

a nitidez do fenômeno. Aqui uma sutil intervenção pedagógica se faz necessária, o professor 

através de algumas perguntas pode sugerir um novo posicionamento dos objetos. 

• Vocês percebem algo diferente nesta caixa? Vamos agregá-la ao experimento? 

• De que forma ela será útil? 

• Qual a finalidade desse furo e dessa cartolina preta no fundo? 
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Os alunos devem testar o posicionamento dos prismas dentro da caixa, de acordo que 

o feixe de luz da lanterna o atravesse e registrar o que observam quando esse feixe é proje- 

tado na parede branca da caixa (Fig. 23). 
 

Figura 23: Alunos testando o experimento da dispersão: a) observação do furo na lateral da caixa; b) testando a posição do prisma 

dentro da caixa; c) observando a dispersão da luz branca 

 
 
 
 

 
 

Na quarta ilha o anteparo experimental com os polarizadores poderá ser entregue montado 

para facilitar a observação da polarização da luz (Fig. 24), porém optamos não fazê-lo, para 

que pudessem perceber o círculo da folha polaroide dentro das luvas. 

 

Os alunos precisavam manter fixa uma 

das luvas do tubo, enquanto que a outra 

permaneça móvel, dessa forma poderão 

controlar o ângulo entre as lentes pola- 

rizadoras montadas dentro das luvas de 

eletroduto. 

Figura 24: Alunos manipulando o experimento da pola- 

rização 

 
 
 

Ao incidir a luz da lanterna em uma das extremidades do tubo, poderão perceber que 

ao girar a luva rosqueável, a intensidade luminosa na outra extremidade diminui conforme o 

movimento rotativo (Fig. 25). 
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Figura 25: Luminosidade de acordo com a angulação entre as lentes polarizadora 

 
 
 

COMPARTILHANDO AS IDEIAS E EXPONDO AS CONCLUSÕES 

 
No segundo encontro, com duração de 100 minutos, serão feitas as apresentações das 

hipóteses levantadas em cada kit manipulado (Fig. 26). Sugerimos que esta apresentação 

seja realizada por no máximo dois membros de cada grupo, de forma oral perante a turma. 

Neste momento eles irão defender suas ideias e observações feitas enquanto demons- 

tram como manipularam os kits. Aconselhamos que cada dupla de representantes tenham 

um tempo médio de 20 minutos para a explanação. Outra forma de apresentação pode ser 

um debate entre os grupos. 
 

 
Figura 26: Apresentação oral das hipóteses encontradas pelo grupo 
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SISTEMATIZANDO O CONTEÚDO E A AVALIANDO O APRENDIZADO 

 
Para quarta etapa estipulamos a realização no terceiro e no quarto encontro, com du- 

ração de 100 minutos cada. 

 
 
 

No  terceiro  encontro,  o  professor  formaliza  e 

interliga  os  conceitos  discutidos  e  levantados 

pelos alunos. Com duração de 100 minutos, ele 

pode ser dividido em dois momentos. O primei- 

ro  ele  manipula  os  materiais  e  demonstra  os 

fenômenos  propostos  pelos  kits,  realizando  as 

mensurações  necessárias  para  a  comprovação 

de cada Lei dos fenômenos ópticos (Fig. 27). 

 
 

 
Figura 27: Práticas experimentais realizadas pela professora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Professora apresentando as explicações dos 

fenômenos através de slides 

O segundo momento é seguindo de aula expo- 

sitiva, onde sugerimos a produção de slides com 

os conceitos de cada fenômeno para ser compa- 

rado aos kits experimentais (Fig. 28). 

 

No quarto encontro reservamos um espaço para realização de uma avaliação. Nesta 

aula o professor poderá utilizar a avaliação disponível no Apêndice C, para verificar e for- 

malizar o grau de conhecimentos adquiridos e os conceitos compreendidos entre os alunos 

durante aplicação da atividade. 
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APÊNDICE B - PRODUTO EDUCACIONAL - FICHA DE REGISTRO PARA OS 
ALUNOS 

 
UNIDADE ESCOLAR: ________________________________________________ 

NOME: _________________________________________ TURMA: ___________ 

PROFESSORA (A): _______________________________ 

 

FICHA DE REGISTRO: KIT _______ 
 

PERGUNTA:        Qual é o comportamento da luz ao incidir em diferentes tipos de 
superfícies e/ou meios? 

 

1. Elabore um breve relato descrevendo a situação em observação. 

2. Explique o que seu grupo observa, levante hipóteses e previsões de resultados. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

PERGUNTA:        Como vocês descreveriam os fenômenos ópticos que ocorrem nas 
diferentes situações propostas? 

 

1. Estabeleçam parâmetros/variáveis necessários para analisar os 

fenômenos. 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
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APÊNDICE C - PRODUTO EDUCACIONAL - AVALIAÇÃO SOMATIVA 

 

UNIDADE ESCOLAR: _________________________________________________  

NOME: _____________________________________________ TURMA: ________  

Professora (a): ______________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO 
 

1) Analise as proposições a seguir 

sobre a reflexão da luz: 

I – O fenômeno da reflexão ocorre 

quando a luz incide sobre uma 

superfície e retorna ao seu meio 

original; 

II – Quando ocorre reflexão difusa, a 

imagem formada é bastante nítida; 

III – Na reflexão regular, os raios de luz 

propagam-se de forma paralela uns aos 

outros; 

IV – Quando a luz é refletida por uma 

superfície, o ângulo de reflexão é 

sempre igual ao ângulo de incidência 

da luz. 

Estão corretas: 

a) I, II e III apenas 

b) I, III e IV apenas 

c) I, II e IV apenas 

d) II, III e IV apenas 

e) todas afirmativas estão corretas 

 

________________________________ 

2)  (PUC – SP) O ângulo de 

incidência, em um espelho plano, é de 

30°. Qual o valor do ângulo formado 

entre o raio refletido e a superfície? 

a) 10° 

b) 5° 

c) 60° 

d) 100° 

e) 90° 

 

________________________________ 

3) A figura mostra um raio de luz 

monocromática que se propaga no ar 

formando um ângulo de 30° com a 

superfície. Quando o raio passa a incidir 

no outro meio o ângulo de refração 

observado é de 60°. 

 

A partir destas informações, qual valor 

do índice de refração nB? 

Dado:        = 0,8 e        = 0,5 

a) 0,6 

b) 1,3 

c) 1,6 

d) 1,7 

e) 1,5 

________________________________ 

4) Um feixe paralelo de luz branca 

incide sobre um prisma de vidro 

transparente, conforme esquema. 

Complete a trajetória da luz depois de 
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sair do prisma, explicitando a posição 

relativa das principais cores do espectro 

(três ou quatro). 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

5) Um feixe de luz não polarizada de 

intensidade I0 passa por filtros 

polarizadores ideais com suas direções 

de polarização orientadas em ângulos 

diferentes, como mostra a figura abaixo, 

qual intensidade da luz nos pontos A e 

B? 
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APÊNDICE D - PRODUTO EDUCACIONAL - SLIDES DA SISTEMATIZAÇÃO DO 
CONTEÚDO 

 

 
 

 
 

 
 

Slide 1: Iniciando 
apresentação 

Slide 2: Introdução a 
definição de ondas. 

Slides 3 a 6: Discussão 
sobre ondas 
eletromagnéticas e 
espectro 
eletromagnético 
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Slide 7: Discussão 
sobre relação da óptica 
geométrica e o estudo 
da luz. 

Slide 9: Descrição dos 
materiais utilizados no kit 
1 
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Slide 10: Demonstração 
do fenômeno em cada 
material do kit 1 

Slides 11, 12,13: 
Explicação do 
fenômeno da reflexão 
da luz. 
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Slide 14: Demonstração 
da lei de reflexão da 
luz. 

Slide 15: Descrição dos 
materiais utilizados no kit 
2 
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Slides 16 a 20: 
Demonstração do 
fenômeno em cada 
material do kit 2 
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Slides 21, 22, 23: 
Explicação do 
fenômeno da refração 
da luz. 
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Slide 24: Demonstração 
da lei da refração da 
luz. 
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Slide 25: Descrição dos 
materiais utilizados no kit 
3 

Slide 26: Demonstração 
do fenômeno em cada 
material do kit 3 

Slide 27: Explicação do 
fenômeno da dispersão 
da luz. 
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Slide 28: Descrição dos 
materiais utilizados no kit 
4 

Slide 29: Demonstração 
do fenômeno em cada 
material do kit 4 

Slides 30 a 34: 
Explicação do 
fenômeno da 
polarização da luz. 
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Slide 35: Demonstração 
da lei de Malus de luz 
polarizada. 


