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RESUMO 

 
 

MASSUD, Marcelo Andrade. Um novo cotidiano para a Física no Ensino 

Médio: medindo a velocidade da luz 

 
 

 
Esta proposta de trabalho apresenta um produto educacional experimental 

para medir a velocidade da luz. O experimento consiste na utilização de um 

forno micro-ondas para gerar uma onda eletromagnética estacionária que 

incide em um material formando um padrão de onda que poderá ser 

investigado posteriormente pelos alunos que realizarão as medidas 

necessárias para determinar de forma aproximada a velocidade da luz. No 

campo da teoria do ensino, foram exploradas também as concepções 

espontâneas objetivando uma aprendizagem significativa, criando um novo 

cotidiano dentro da própria sala de aula. O produto educacional desenvolvido 

nesse trabalho foi realizado por uma turma de 40 alunos na Escola Estadual 

Professor Francisco Ivo Cavalcante no primeiro semestre do ano de 2018 

 

PALAVRAS CHAVES: Ondas eletromagnéticas. Velocidade da luz. Micro- 

ondas. Aprendizagem significativa. Ensino de Física. 
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ABSTRACT 

 

MASSUD, Marcelo Andrade. A new daily for Physics in Middle School: 
measuring the speed of light 

 
 

This work proposal presents an experimental educational product to measure the 
speed of light. The experiment consists in the use of a microwave oven to 
generate a stationary electromagnetic wave that impinges on a material forming 
a wave pattern that can be investigated later by students who will take the 
necessary measures to determine the speed of light. In the field of teaching 
theory, spontaneous conceptions were also explored aiming at meaningful 
learning, creating a new daily life within the classroom itself. The educational 
product developed in this work was carried out by a group of 40 students at the 
State School Professor Francisco Ivo Cavalcante in the first semester of 2018 

 
 
 
 
 

KEY WORDS: Electromagnetic waves. Speed of light. Microwaves. Meaningful 
learning. Physics teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Os conhecimentos proporcionados pela Física permitem, entre outras 

coisas, desenvolver novas fontes de energia e criar novos materiais, produtos e 

tecnologias. Nesse contexto, o ensino de Física no Ensino Médio deve 

possibilitar ao educando uma formação que o capacite a interpretar fatos, 

fenômenos e processos naturais, contribuindo assim, para a interação do ser 

humano com a natureza. Para isso, se faz necessário um processo de ensino e 

aprendizagem da física, considerando não apenas seu aspecto teórico e 

histórico, mas também a compreensão do conjunto de equipamentos e 

procedimentos, técnicos ou tecnológicos, presentes no dia a dia e de uma 

contínua transformação (BRASIL, 2006). 

Nesse sentido, a inclusão da Física Moderna e Contemporânea no Ensino 

Médio tem motivado debates constantes na área de ensino, visto que o seu 

entendimento aparece como uma necessidade para apreender os fatos 

presentes no cotidiano dos alunos; tanto os de origem natural quanto os de 

origem tecnológica. Sobre isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM) prescrevem que: “é preciso rediscutir qual Física ensinar para 

possibilitar uma melhor compreensão do mundo” (BRASIL, 2000, p. 23). 

No Brasil, grande parte do ensino de Física no Ensino Médio obedece à 

Física Clássica, nesse sentido, percebe-se haver um certo desinteresse em 

relação aos conteúdos da Física Moderna, os quais são insuficientemente 

explorados. Diante desse cenário, Machado; Nardi (2007) defendem a 

necessidade de mudança, pois de acordo com suas concepções, o ensino de 

Física deve proporcionar aos discentes dessa etapa básica de ensino, a 

fundamentação científica das tecnologias presentes no cotidiano. 

Brockington e Pietrocola (2016) destacam, que um dos motivos dos 

conhecimentos mais modernos serem negligenciados nas aulas de Física é a 

falta de capacitação dos professores e a insuficiência de materiais didáticos para 

o ensino de conteúdos de Física Moderna. 

Na atualidade, por orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN’s, os livros didáticos aprovados no Programa Nacional do Livro Didático - 
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PNLD devem obrigatoriamente inserir em seus capítulos, conteúdos e atividades 

pertinentes à Física Moderna e Contemporânea (BRASIL, 2000). No entanto, 

ainda existem dificuldades de implementação efetiva dessas orientações, com a 

justificativa de não haver disponibilidade de tempo e de recursos didáticos para 

ministrar o conteúdo da forma eficiente, haja vista a carga horária para essa 

disciplina ser insuficiente e não haver laboratórios de física na maioria das 

escolas brasileiras. Nesses termos, talvez, uma solução fosse uma mudança 

curricular a fim de integrar o estudo de Física Moderna ao da Física Clássica no 

Ensino Médio, com o auxílio de aulas práticas e demonstrativas, oferecendo ao 

aluno conhecimentos mais concretos para associação da Física com o cotidiano 

de forma coerente. 

É importante ressaltar que nas escolas brasileiras permanece o padrão 

de ensino tradicional, no qual as informações transmitidas aos discentes não 

possibilitam um aprendizado significativo, sem o incentivo necessário à 

construção de seus próprios conhecimentos. Ou seja, de acordo com a 

metodologia tradicional, o estudante é apenas um expectador, que deve 

memorizar o conteúdo, não o alcançando em sua essência e, sendo assim, não 

o absorve de forma efetiva. 

Partindo-se do pressuposto de que o estudante deve relacionar a teoria 

abordada em sala de aula à realidade a sua volta, conforme enuncia Serafim 

(2001), o ensino de Física deve partir do que ocorre no cotidiano do aluno, sendo 

responsabilidade do professor explicar tais fenômenos e a realização de 

atividades que facilitem o processo da aprendizagem, de acordo com a realidade 

do estudante. Isto é, para compreender os conceitos científicos, o aluno deve 

apreender o conhecimento científico em situações do seu cotidiano. 

Para tanto, o professor de Física deve desenvolver uma prática 

pedagógica considerando a vivência rotineira dos alunos, pautada em discutir a 

ciência envolvida e exemplificar como tal se manifesta no cotidiano das pessoas, 

permitindo a conexão entre o conhecimento científico e a realidade em que o 

aluno está inserido, utilizando os conhecimentos científicos da física para 

explicar e ou resolver situações-problemas do dia a dia. Prática pedagógica que 

torna significativa a aprendizagem dessa Ciência. Mediante essas explanações, 

o trabalho ora apresentado objetiva contribuir para a ampliação de experimentos 

em Física Moderna, os quais podem ser realizados em salas de aula do Ensino 
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Médio, oferecendo ao professor alternativas de experimentos físicos que tornem 

eficiente o processo de aprendizagem dos alunos. 

 

1.1 SOBRE A NATUREZA DA LUZ 

 
 
 

É importante ressaltar inicialmente que a luz sempre foi e continua sendo, 

um dos elementos mais importantes e que gera muitas polêmicas na área da 

Física, sendo o responsável por grandes invenções tecnológicas. 

Há relatos que na antiguidade, Aristóteles e Platão já divergiam sobre a 

natureza da luz. Afinal a visão emitia ondas que alcançavam os objetos ou os 

objetos emitiam partículas que chegavam aos olhos humanos? 

Antes de tudo, deve-se evitar os retrocessos de uma comparação com as 

propostas desses filósofos, que não eram ruins respeitando o tempo deles. De 

fato, algo documentado a respeito da natureza da luz surgiu com Isaac Newton 

no século XVII. Nesse período, a teoria corpuscular da luz tomou forma e ocupou 

espaços estabelecidos pelo poder político do qual o cientista usufruía. 

É verdade que Isaac Newton falava em partes mínimas da luz e que os 

fenômenos até então descobertos (reflexão, refração e propagação linear da luz) 

podiam ser estudados por uma teoria corpuscular ou ondulatória. Acontece, que 

quase ao final do século XIX surge uma divergência em relação à teoria clássica 

com a experiência em oposição à teoria ondulatória, em que o principal cientista 

oponente de Newton, foi o holandês Christiaan Huygens (BRENNAN, 2000). 

Nesse contexto, nasce uma proposta diferente: Christiaan Huygens 

(1629-1695), contemporâneo de Isaac Newton (1642-1727), afirma que a luz tem 

uma natureza ondulatória, surgindo daí a experiência das fendas duplas de 

Thomas Young, na qual a razão na teoria ondulatória. Huygens defendia a teoria 

da luz como onda, ao contrário da teoria de Newton, a qual defendia que a luz 

era formada por partículas. Nesse sentido, se discute a natureza da luz, que de 

regra, explicita a dicotomia onda-partícula, apresentando um duplo caráter da 

luz, a saber: onda e partícula (SILVA, 2007). 

No final do século XVII Newton e Huygens duelavam pela predominância 

de suas teorias. Ocorre que os fenômenos existentes até aquela época como: 

reflexão, refração e propagação retilínea da luz, podiam ser facilmente 
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explicados por uma teoria ou outra. Mas, pelo fato de Isaac Newton ter mais 

renome que Huygens sua teoria prevaleceu por mais de um século. No entanto, 

outras experiências foram surgindo como a proposta por Thomas Young: a 

experiência da dupla fenda de Young impossível de ser explicada por uma teoria 

corpuscular, fez com que o padrão de interferência produzido por esse 

experimento só pudesse ser explicado pela teoria ondulatória. 

O francês Augustin Jean Fresnel (1788-1827) também propôs outros 

arranjos, como a questão da difração da luz, através de uma das demonstrações 

experimentais o qual confirmou o caráter ondulatório da luz, fortalecendo a teoria 

ondulatória, dando-lhe um caráter matemático que explicava a propagação 

retilínea da luz, o que levou a uma maior aceitação da teoria ondulatória da luz 

(MACHADO, 2005) em detrimento da teoria corpuscular de Newton. Ora, de fato 

não há de se duvidar que a luz tem uma natureza ondulatória. 

Em meados do Século XIX, o escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) 

deduziu que uma onda eletromagnética se propaga com a velocidade da luz. 

 
 

Figura 1 -Representação espacial da onda eletromagnética de Maxwell 
 

 
Fonte:www.efeitojoule.com/2010/02/natureza-da-luzondaeletromagnetica.html 

 
 

Esta figura mostra a representação espacial da onda eletromagnética de 

Maxwell, físico que associou o fato desses campos se propagarem com a 

velocidade da luz, à interpretação da luz visível ser um caso singular de onda 

eletromagnética, ou seja, as ondas eletromagnéticas na faixa de frequência de 

(4,3 x 1014Hz até 7,5 x 1014Hz) podiam ser percebidas pelo olho humano, e 

constituíam assim, a luz visível. Essa proposição era ousada, haja vista estar 

desvinculada da tradição mecânica, bem como, da tradição da teoria ondulatória 

clássica (SILVA, 2007). Esse entendimento levou Maxwell a deduzir uma 

http://www.efeitojoule.com/2010/02/natureza-da-luzondaeletromagnetica.html
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equação de onda para a luz e dar mais razão ainda a Huygens. Porém, no ano 

1900 houve discordância sobre a emissão de luz por parte de corpos aquecidos: 

a radiação de corpo negro. 

O caso da radiação do corpo negro (objeto ideal que não reflete a 

radiação, só absorve ou emite) foi fundamental na criação da teoria quântica. 

Max Planck (1900) resolve a questão do corpo negro baseado em uma teoria 

corpuscular da luz, e Einstein (1905) também utiliza a mesma teoria para explicar 

o efeito fotoelétrico, que, de forma alguma era explicada pela teoria ondulatória. 

A luz seria então composta por partículas nomeadas de fóton, o quantum de 

energia. O prêmio Nobel da física em 1927, o americano Arthur Holly Compton 

definitivamente corrobora com o efeito fotoelétrico devido ao desenvolvimento 

do efeito Compton (SILVA; FREIRE JR, 2014). De fato, um Fóton, dessa 

radiação colidindo com um eletron de determinado material é entendido como 

um processo de colisão entre partículas. 

Desse modo, o alemão Max Planck mesmo sem querer, contribuiu com 

os pacotes de energia, “quando defendeu que a energia de um feixe de luz 

concentra-se em pacotes, os quantum (fótons)” (LIMA, 2012, p.21). Em 1905 

Albert Einstein explicou o fenômeno fotoelétrico com base no conceito de 

partícula de luz. 

Após essas considerações iniciais, esta dissertação apresenta no 

segundo capítulo a metodologia e os procedimentos metodológicos; no capítulo 

três, o referencial teórico; no capítulo quatro a discussão dos resultados e, por 

fim, as considerações finais. 
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2 O ENSINO DA FÍSICA 

 
 
 

Neste capítulo, se evidencia que o ensino de Física não condiz com as 

transformações tecnológicas advindas da revolução científica ocorrida no século 

XIX. No entanto, é imprescindível que o estudante do ensino Médio conheça os 

fundamentos e avanços da tecnologia atual, já que se utiliza dela diretamente. 

“Daí a importância de se introduzir conceitos básicos da Física Moderna e, em 

especial, de se fazer uma ponte entre a Física da sala de aula e a Física do 

cotidiano” (VALADARES E MOREIRA, 2004, p.359-360). 

Vale salientar que as questões relacionadas à aprendizagem no ensino 

de Física começaram a surgir no Brasil na década de 1970, quando foi 

evidenciado, que as pesquisas nessa área focavam em como se deveria ensinar 

a Física, haja vista que o seu ensino sempre foi realizado através de conceitos, 

leis e fórmulas, distanciados da realidade de alunos e professores, e por isso, 

vazios de significado. O principal problema identificado nesta época foi a teoria 

e a abstração, em detrimento da prática e de exemplos reais, utilizando fórmulas, 

em situações hipotéticas, aplicando exercícios repetitivos, característicos de 

memorização e contrários à aprendizagem significativa e à construção do 

conhecimento através das competências adquiridas (BRASIL, 2006). 

Foi partir da década de 1980 que se iniciaram pesquisas focadas em como 

aprender física. Nesse contexto, surgiram as abordagens das concepções 

espontâneas, mudança conceitual, resolução de problemas, crenças dos alunos, 

formação inicial e continuada dos professores, dentre outros (MOREIRA, 2000). 

Nessa direção, Valadares e Moreira (2004) ressaltam a necessidade de 

vincular os conteúdos da Ciência da Física com a Física do cotidiano, pois 

segundo esses autores, o ensino de Física não se restringe à memorização de 

equações pelos alunos ou que as utilize para solucionar problemas fora de 

contexto. Ou seja, deve-se ensinar a Física orientando-se por contextos do 

cotidiano, em um constante diálogo com o mundo, com a sociedade e com todos 

os envolvidos no processo educativo. 

Desse modo, Rodrigues; Coelho; Aquino (2009) asseveram que a 

disciplina de Física deve ser inserida no currículo desde o Ensino Fundamental, 

introduzindo noções de conceitos e fenômenos do cotidiano, visando despertar 
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o aluno para as Ciências, haja vista que isto vai contribuir tanto para o seu 

desenvolvimento cognitivo, como para a sua formação integral. 

Vale repetir, que o ensino da Física se norteia por padrões matemáticos 

e fórmulas, sem considerar que essa ciência se faz presente nos fenômenos 

naturais, ocorridos no cotidiano do aluno, por exemplo, o nascer do sol. Tal 

prática permanece na maioria das escolas brasileiras provocando a 

desmotivação e o desinteresse dos alunos em relação aos temas e conceitos 

estudados, fazendo com que a maioria não valorize à aprendizagem em si 

mesma, mas apenas com a aprovação deles nessa disciplina (PORTELA; 

CAMARGO, 2012). 

Em outras palavras, o atual ensino da Física nas escolas brasileiras ocorre 

de forma indevida, pois continua passando a “ideia” de um conhecimento 

absoluto e acabado, sem considerar a interdependência e correspondência dos 

acontecimentos cotidianos com os fenômenos físicos. Nessa direção, na 

elaboração de currículos, e na prática docente para a Educação Básica, deve- 

se priorizar conceitos e ações que permitam uma aprendizagem significativa, 

orientada pela realidade do aluno, visto que, utilizar o cotidiano dos alunos para 

ensinar os conceitos fundamentais da Física, pode facilitar a construção do 

conhecimento por parte dos educandos e facilitar a aprendizagem. Nessa 

direção, Cavalcante, Rodrigues e Bueno (2013) defendem a inserção de 

conceitos de Física Moderna nas aulas de Física do Ensino Médio, de modo 

contextualizado e vinculado ao cotidiano dos discentes. 

Contudo, para que haja uma aprendizagem significativa, se faz 

necessário, uma interação de informações sobre um assunto, ao qual os alunos 

se sintam atraídos. Ou seja, se o conteúdo for relacionado a outras ideias e 

conceitos provavelmente será aprendido de forma significativa despertando a 

atenção do aluno. 

É notório que o aprendizado de determinado conteúdo sempre é facilitado 

se houver interesse por parte dos alunos, pois um estudante motivado apresenta 

entusiasmo na execução de atividades e otimiza os resultados obtidos, muitas 

vezes até superando expectativas baseadas em seus conhecimentos prévios 

(GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2004). 

Nesse sentido, os professores devem aproveitar o conhecimento prévio 

dos alunos, criando situações didáticas a partir daquilo que o aluno já sabe, e 
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que servirá de suporte para aqueles que serão adquiridos ou construídos. Para 

Gaspar (2014) apud Vygotsky (2007), toda situação de aprendizado vivenciada 

pela criança na escola é precedida de uma vivência anterior. Desse modo, é 

importante destacar que o professor de Física considere que esses 

conhecimentos prévios são conceitos espontâneos ou alternativos que o aluno 

possui, originados do senso comum. Importa dizer que esse conhecimento não 

têm valor científico, pois é uma forma individual e informal de percepção do 

mundo. Sendo assim, o professor deve utilizar metodologias e técnicas que 

descontinuem esse conhecimento prévio do estudante, para logo produzir um 

saber científico (GAMA, 2016). 

Diante dessas situações, Portela; Camargo (2012) apontam para a 

necessidade de um conhecimento que considere o desenvolvimento de 

atividades experimentais no ensino de Física, como estratégia para a formação 

de um aluno mais independente e reflexivo. Nesse sentido, o ensino 

experimental deve ser valorizado e inserido nos currículos e planejamentos das 

unidades didáticas. 

O próximo tópico ressalta alguns fundamentos que justificam as 

atividades experimentais como métodos que auxiliam no processo de ensino- 

aprendizagem, no ensino das Ciências, em especial na Física, bem como a 

necessidade de experimentos, para subsidiar a aprendizagem significativa, 

desenvolvendo a curiosidade do aluno, fator importante para que apreenda o 

conteúdo. 

 
 

2.1 ENSINO EXPERIMENTAL 

 
 
 

É importante ressaltar que o ensino das Ciências deve despertar a 

curiosidade nos estudantes, para que busquem explicações lógicas e razoáveis, 

possibilitando que desenvolvam suas potencialidades (MARTINS et al, 2015). 

Nesses termos, o ensino experimental tem respondido satisfatoriamente a essa 

necessidade, visto que, em aulas experimentais os alunos poderão desenvolver 

conceitos científicos, e compreender os fenômenos do cotidiano. 
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De acordo com os PCN’s, é necessário que o aprendiz compreenda de 

forma conceitual os fenômenos tecnológicos atuais para ser capaz de identificar, 

interpretar e lidar com as situações do cotidiano, como 

 
[...]reconhecer e avaliar o desenvolvimento tecnológico 
contemporâneo, suas relações com as ciências, seu papel na 
vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos 
na vida social (BRASIL, 2002, p. 150). 

 

Ou seja, a importância em associar um conteúdo de Física com a sua 

aplicação no cotidiano é defendida nos PCN’s. Com essa prática, os estudantes 

irão associar outras situações do cotidiano aos fenômenos estudados e 

conseguirão explicá-las utilizando os conceitos científicos aprendidos. 

Nesse entendimento, Silva; Assis (2012) defendem que as atividades de 

experimentação, utilizando-se a tecnologia presente no cotidiano, podem 

despertar a curiosidade nos alunos e igualmente causar uma motivação inicial 

em aprender, bem como, tornar conceitos abstratos, como os da Física Moderna, 

mais compreensíveis aos alunos. 

Vale ressaltar que a experimentação possibilita à participação do aluno, e 

ao professor mediar o estabelecimento de relações e associações entre teoria e 

prática, levando em consideração o fato de que cada aluno tem concepções 

espontâneas a partir de suas experiências pessoais. 

De acordo com Piaget (1974, p. 20), 

 
 

[...]os métodos do futuro deverão conferir uma parte cada vez 
maior à atividade e às tentativas dos alunos, assim como à 
espontaneidade das pesquisas na manipulação de dispositivos 
destinados a provar ou invalidar as hipóteses que houveram 
podido formular para a explicação de tal fenômeno [...]. Em 
outras palavras, se existe um setor no qual os métodos ativos se 
deverão impor no mais amplo sentido da palavra, é sem dúvida 
o da aquisição das técnicas de experimentação, pois uma 
experiência e iniciativa, deixa de ser, por definição, uma 
experiência, transformando-se em simples adestramento, 
destituído de valor formador por falta da compreensão suficiente 
dos pormenores das etapas sucessivas. 

 
 

Seguindo esse raciocínio, pode-se afirmar que o aluno motivado pelos 

experimentos passa a ter maior participação e interesse pela pesquisa, criando 
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hipóteses e buscando soluções para os problemas. Por isso, deve-se inserir o 

ensino da Física desde as fases iniciais da educação básica. 

Contudo, muitas escolas brasileiras não possuem espaços destinados a 

laboratórios de Ciências, ou recursos materiais e financeiros para a elaboração 

e realização de atividades experimentais, não possibilitando o processo da 

educação através da experimentação (RODRIGUES; COELHO; AQUINO, 

2009). 

Atualmente, no Brasil, o ensino de ciências se limita às questões que 

envolvem a teoria. No entanto, essa metodologia dificulta o aprendizado e 

entendimento dos alunos, haja vista ser difícil relacionar os conceitos científicos 

da realidade que vivenciam à explanação do professor, condições desfavoráveis 

para os problemas enfrentados nas escolas de Ensino Médio, por professores e 

alunos no processo de ensino de Física. Ou seja, as atividades experimentais 

no ensino dessa ciência é uma ferramenta auxiliar ao processo ensino- 

aprendizagem (REGINALDO; SHEID; GÜLLICH, 2012). 

De acordo com Freire (1997), a teoria pode ser compreendida quando se 

utiliza de experimentos. Nesse sentido, as aulas experimentais são facilitadoras 

da construção do conhecimento, pois a prática experimental desperta 

habilidades que não eram visualizadas em aulas teóricas, por exemplo. Em 

outras palavras, os conteúdos referentes ao ensino da Física são transmitidos 

como algo distante da realidade do aluno gerando desinteresse. 

Conforme o que ressaltam Reginaldo; Sheid; Güllich (2012, p. 2): 

 
No ensino de Ciências, podemos destacar a dificuldade /do 
aluno em relacionar a teoria desenvolvida em sala com a 
realidade a sua volta. Considerando que a teoria é feita de 
conceitos que são abstrações da realidade (SERAFIM, 2001), 
podemos inferir que o aluno que não reconhece o conhecimento 
científico em situações do seu cotidiano, não foi capaz de 
compreender a teoria.[...]A realização de experimentos, em 
Ciências, representa uma excelente ferramenta para que o aluno 
faça a experimentação do conteúdo e possa estabelecer a 
dinâmica e indissociável relação entre teoria e prática. A 
importância da experimentação no processo de aprendizagem 
também é discutida por Bazin (1987) que, em uma experiência 
de ensino não formal de Ciências, aposta na maior significância 
desta metodologia em relação à simples memorização da 
informação, método tradicionalmente empregado nas salas de 
aula. 
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Dito de outra forma, a experimentação durante as aulas de Ciências, se 

constitui uma estratégia significante para a aprendizagem dos alunos, tendo em 

vista que essa prática possibilita ao aluno, identificar que existe uma inter- 

relação entre a teoria e a prática. Outrossim, a experimentação durante as aulas 

desperta nos alunos, a curiosidade e o interesse, despertando neles habilidades 

que não eram visualizadas em aulas apenas expositivas, por exemplo. 

 
 

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 
 

David  Paul  Ausubel (1918- 2008) pressupõe que a aprendizagem é 

significativa quando um novo ensinamento ou ideia tem um significado para o 

aluno. Assim, os conteúdos devem ser ensinados conforme o que o aluno já 

sabe, como por exemplo, conceitos, recursos didáticos e princípios que 

promovam uma aprendizagem interessante que traga significados para o 

discente. Ou seja, para que uma ideia tenha sentido, deve estabelecer afinidade 

com as ideias que já se encontram na estrutura cognitiva (conceitos 

subsunçores), onde as ideias do aluno estão organizadas (TIRONI et al. 2013). 

Nesse sentido, quando ocorre a aprendizagem significativa o aluno aprende a 

partir daquilo que já sabe. Quando aprende um determinado conteúdo, e se 

o aluno for capaz de explicá-lo por si só, este conteúdo ou informação 

sofrerá modificações, pois haverá presença de significações pessoais. Para 

Ausubel (2000) aprender de forma significativa é atribuir significado ao que é 

aprendido e relacioná-lo ao que já conhece. Para que ocorra a aprendizagem 

significativa, o material deve ter significado lógico; os conceitos subsunçores 

devem estar disponíveis na estrutura cognitiva; o aluno deve ter 

disposição para aprender e deve expressar sua estrutura cognitiva. 

Na teoria de Ausubel (1978), o fator mais importante na aprendizagem é 

a disposição para aprender, pois influencia a percepção do aluno em relação ao 

objeto de estudo. Neste contexto, os organizadores prévios, materiais que são 

utilizados para facilitar a introdução do conteúdo que será apresentado ao aluno, 

para auxiliar a chamar a atenção dos discentes em pontos importantes do 

conteúdo. Nesse sentido, é importante ressaltar que é dever do professor 

despertar nos alunos o interesse em querer aprender tendo em vista que essa 
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disposição pode modificar o modo como a informação é internalizada na 

estrutura cognitiva (TIRONI et al., 2013). 

Na perspectiva de Ausubel os conhecimentos que os alunos já têm 

construídos, a saber toda a estrutura cognitiva, o conteúdo de um determinado 

assunto já todo sistematizado são os fatores mais importantes para a aquisição 

do conhecimencimento. Desse modo, é dever do professor, identificar o nível 

cognitivo do aluno, ou seja, a teoria desenvolvida por Ausubel procura explicar 

o processo de aprendizagem e como o ser humano compreende, transforma, 

assimila e usa as informações e como o aluno aprende a partir daquilo que já 

sabe. 

Dentre os fatores determinantes para a aprendizagem significativa 

destacam-se o conhecimento prévio, elemento que, isoladamente, exerce mais 

influência sobre a aprendizagem, pois só se pode aprender a partir daquilo que 

já se sabe; e que se tem pré-disposição para aprender, pois o aprendiz tem que 

manifestar uma disposição para relacionar, de maneira espontânea e não literal, 

à sua estrutura cognitiva, os significados que apreende dos materiais educativos. 

Segundo a teoria de de Ausubel, os conceitos fundamentais relacionados 

que permeiam a aprendizagem significativa são: a estrutura cognitiva, que é a 

sistematização das ideias sobre um determinado assunto ou área particular de 

conhecimento e que está em constante evolução e modificação. Enquanto que 

os conhecimentos âncoras ou subsunções, são os conhecimentos presentes na 

estrutura cognitiva que servirão de apoio para que novos conhecimentos sejam 

apreendidos (MOREIRA, 2011). 

Portanto, a teoria de Ausubel permite entender que a aprendizagem 

significativa necessita que um novo conhecimento se ligue aos conhecimentos 

âncoras de um aluno, tornando-se assim parte da estrutura cognitiva desse 

aluno, modificando sua estrutura e tornando os conhecimentos ou subsunções 

mais organizados e estáveis. 

O próximo tópico trata de unidade didática, importante forma de planejar 

atividades com a finalidade de uma aprendizagem significatica. 
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2.3 UNIDADE DIDÁTICA 

 
 
 

A aprendizagem significativa, depende de fatores tais como o professor 

elaborar um plano de ensino, procedimento indispensável para nortear as 

atividades profissionais dos educadores. Ao organizar os elementos essenciais 

à prática de ensino o professor antecipa mentalmente as ações e atividades que 

serão desenvolvidas. 

Nesse sentido, Libâneo; Freitas (2009) assinalam que o plano de ensino, 

anual ou semestral, pode ser um plano de unidade didática, que significa um 

conjunto de atividades de ensino e aprendizagem, elaborado visando alcançar 

os objetivos da aprendizagem. 

Portanto, o plano de ensino é uma ferramenta didática fundamental para 

uma aula eficiente, eficaz e produtiva no sentido de auxiliar ao professor na 

execução de uma prática docente para seus alunos, permeada de ações e 

atividades motivadoras, e coerentes em relação ao conteúdo e a realidade dos 

discentes. 

Sobre isso, Carmona (2012, p. 58-59) afirma que 

 
 

O professor é “um profissional da educação com a função 
específica de ensinar” (decreto lei nº 240/2001), por isso tem de 
trabalhar, pensar e dinamizar as aulas para que estas se tornem 
as mais ricas possíveis e permitam o desenvolvimento das 
competências dos seus alunos. Todas as atividades devem ser 
planificadas, visto que é fundamental definir objetivos, 
conteúdos[...]. As atividades que o professor prepara para os 
seus alunos devem estar integradas de forma que funcionem 
como instrumento e estratégia de ensino nas diferentes áreas 
curriculares. É por isso necessário reorganizar o processo de 
ensino e aprendizagem de forma a que a integração didática 
passe a defini-lo. Uma forma de o fazer é através da construção 
de Unidades Didáticas que têm na sua base um tema e um 
elemento integrador [...]. 

 

Em outras palavras, o ensino consiste na mediação do professor com o 

aluno e da relação entre o aluno e objeto de estudo, de modo a possibilitar ao 

discente uma aprendizagem mais eficiente. Esse entendimento justifica um 

plano de unidade didáticas por ser fomentadoras de conhecimento, uma vez que 

estas unidades se vinculam tanto à formação docente, quanto à pesquisa, à 

atuação e ao contexto de atuação dos profissionais, sempre integrando a prática 
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à teoria. Diante disso, justifica-se a proposta de ensino por unidades didáticas, 

conhecido também como plano Morrison ou plano de unidades didáticas que 

apresenta cinco (5) fases conforme mostra o Quadro 1. 

 
Quadro 1- Fases do Plano Morrison ou Plano de Unidades Didáticas 

 

1 Fase de exploração: Fase de exploração: Pré-teste (sondagem para 
iniciar os estudos de uma unidade: O que vocês já sabem sobre o tema? 

Nessa fase, o professor faz uma sondagem a respeito dos conhecimentos 
prévios do aluno em relação ao conteúdo que será estudado. Para isso, podem 
ser utilizados questionários ou técnicas de perguntas. Assim, o professor 
poderá se informar sobre os conhecimentos prévios dos alunos, a res 
peito da unidade e, do mesmo modo, despertar o interesse da classe para o 
assunto a estudar, procurando despertar a motivação. 

2 Fase de apresentação: Ensino (apresentação e elaboração da matéria): 
Esse é o conteúdo. 

Esse é momento em que o aluno entra em contato com os aspectos gerais do 
novo conhecimento, adquirindo uma visão de conjunto e globalizada do 
conteúdo da unidade. Uma vez que o professor já explorou os conhecimentos 
prévios por parte da turma, fará uma exposição do assunto, centrando o tema 
no essencial e adaptando-se à realidade de seus aprendizes. 
3 Fase de assimilação: Verificação da aprendizagem: Vocês assimilaram 
o que foi apresentado? 

O professor irá verificar a aprendizagem do conteúdo apresentado na fase 
anterior, através do estudo dirigido, da pesquisa e da experiência. Nessa 
verificação, se aplicam muitas técnicas e ferramentas. É importante o 
professor verificar a aprendizagem individual e coletiva por parte da turma, 
para saber se foram assimilados os elementos fundamentais da unidade. 

4 Fase de organização: Reorientação da aprendizagem: Vamos organizar 
o aprendizado, relacionando com a realidade de vocês. 

Nessa etapa o professor deve realizar um trabalho de integração e revisão 
da aprendizagem, que envolva o máximo possível os alunos. É possível 
elaborar um Quadro conciso, mas que abranja toda a unidade, segundo o 
conteúdo abordado. Após a verificação da aprendizagem, é preciso organizar 
o conteúdo de maneira clara e compreensível, levando os alunos a resumirem, 
a unidade em estudo, ao mesmo tempo em que vai assumindo uma nova 
atitude frente ao assunto focado. 

5 Fase de recitação: Nova verificação e, se os resultados forem 
satisfatórios, pré-teste para iniciar o estudo da nova unidade: 
Compartilhem com os colegas, através de suas palavras, o que foi 
aprendido 

Por fim, os alunos fazem a apresentação oral sobre o conteúdo, ou parte dele, 
buscando compartilhar o conhecimento adquirido nas fases anteriores. O 
objetivo não é repetir ou recitar o que foi dito pelo professor, mas fixar o 
conteúdo, uma vez que o aluno adulto ao ensinar seus colegas de 
maneira horizontal, fixa bem melhor o conhecimento. 

Fonte: BECK, 2017. 
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É importante perceber que, o plano de unidades didáticas busca 

organizar os conteúdos a serem ensinados de forma que melhor se adeque aos 

princípios da aprendizagem. Em outras palavras, o ensino por unidades significa 

estruturar o conteúdo adaptado aos conhecimentos e apresentá-lo, adaptando- 

o à realidade dos alunos, para em seguida averiguar se o conteúdo apresentado 

foi entendido. Logo após esses primeiros momentos, o professor faz uma revisão 

do conteúdo ministrado, integrando toda a turma, para em seguida solicitar dos 

alunos, uma explanação oral sobre o assunto, compartilhando o conhecimento 

adquirido, a fim de fixar o conteúdo. 

Portanto, a Unidade Didática é uma forma e estratégia metodológica, que 

visa definir um percurso de ensino e aprendizagem norteando a prática de ensino 

do professor, sobre o que deve e de como ensinar e avaliar (CARMONA, 2012). 

Logo, a Unidade Didática possibilita retornar e valorizar os conhecimentos que 

os alunos trazem para a sala de aula, bem como, o seu potencial de 

aprendizagem. 

 
2.3.1 Uma unidade didática sobre a radiação de corpo negro 

 
Neste tópico, apresenta-se o experimento1 intitulado Vivendo em um 

grande corpo negro que não vejo brilhar: Radiação do corpo negro, algumas, 

consequências. A seguir descreve-se detalhadamente a unidade didática 

 

2.3.2 Atividade experimental 

 

 TÍTULO 

 Vivendo em um grande corpo negro que não vejo brilhar 

 SUBTÍTULO 

 Radiação do corpo negro, algumas consequências. 

 VISÃO GERAL DAS AULAS 
 
 

 

1Esse experimento é uma adaptação de uma atividade experimental referenciada em: 

DOESCHER, 2010. 
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2.3.2.1 Objetivos 

 
 

 Entender o que é um corpo negro e como o sol e a terra são boas 

aproximações de corpo negro; 

 Entender as propriedades da radiação eletromagnética e seu espectro, e 

como a matéria emite e absorve radiação; 

 Desenvolver uma compreensão sobre o efeito estufa à luz desses 

conceitos. 

 

Materiais e equipamentos 

 
 

 latinhas de refrigerante, uma branca, outra preta (pintadas); 

 lâmpada de 100 W; 

 termômetros digitais; 

 SALA MULTIMÍDIA 

 

2.3.2.2 Cronograma 
 

 
Aula Roteiro da aula 

 
 

Primeira aula 

 

 Problematização inicial (25 mim) – Levantamento e 
diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos 
sobre situações pertinentes ao conceito de corpo 
negro, por meio de um questionário. 

 Experimento (25 min) e explanação inicial do 
conteúdo. 

 
 

Segunda aula 

 

 Organização do Conhecimento I (30 min) - Explanação 
do conteúdo de fundamentação da teoria do corpo 
negro, por meio de uma apresentação em slides 
digitais e apresentação no contexto. 

 Aprofundamento I (20 min): apresentação de 
simulação disponível no site PHET interactive 
simulations; orientações gerais de uso e questionário 
referente ao conteúdo da simulação. 

 
 

Terceira aula 

 

 Aprofundamento II (20 min): Discussão sobre os 
resultados obtidos na simulação embasando o 
assunto. 

 Organização do Conhecimento II (30 min) - 
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 explanação do conteúdo com discussão de exercícios. 
Efeitos da radiação sobre a terra e demonstração do 
espectro eletromagnético no contexto. 

 
 

Quarta aula 

 

 Aplicação do conhecimento, avaliação (40 min): 
resolução de exercícios pelos alunos. 

 Correção da avaliação (10 min). 

 
 

 

2.4 PRIMEIRA AULA 

 

2.4.1 Avaliando conhecimentos prévios ( 25 min ) 

 
2.4.1.1 Avaliação diagnóstica 

 

 
 Ao sair de casa em um dia ensolarado, qual a sensação térmica (“mais 

quente ou mais frio”) sentida quando você utiliza uma roupa mais clara 
(branca) ou uma mais escura (preta)? 

 

 Em quais dias o sol parece estar mais “quente” ou mais “frio”? 

 
 Qual a cor emitida pelo carvão quando aquecido? 

 
 Aumentando a temperatura de um objeto o que poderá ser observado com 

relação a cor do objeto observado? 

 
 
 

2.4.2 Explanação inicial do conteúdo, problematizando ( 25 min ) 

2.4.2.1 Experimentação 
 
 
 

 
Figura 2 - Experimentação 
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Na figura 2, uma latinha branca outra preta, dois termômetros e uma lâmpada de 

100 W, as latinhas colocadas à mesma distância, liga-se a fonte e observa-se a 

temperatura nos termômetros, constata-se que o termômetro da latinha preta 

marca um valor maior que o da latinha branca. 

 
 

2.4.3 Conclusão: 

 
A latinha preta absorve mais a radiação da luz, enquanto que a branca 

reflete mais a luz. Discussão inicial, apropriação dos conhecimentos 

espontâneos. 

 

2.5 SEGUNDA AULA 

 
 

2.5.1 Teoria (25 min) 

 

Um corpo negro absorve toda radiação incidente sobre si, não refletindo 

nada, esse corpo emite toda essa radiação de forma descontínua em 

pequenos pacotes de energia denominados de "quanta" de energia, a relação 

é dada pela equação de Planck. Essa energia é quantizada e n é um número 

inteiro positivo, h é a constante de Planck e f a frequência da radiação. 

 
 

E = nhf Equação 1 

 

 
A Lei de Stefan-Boltzmann diz que a energia radiante emitida por um corpo 

depende da emissividade do corpo e da temperatura absoluta do corpo elevado 

à quarta potência. 

� = 
�

 

�� 
= ����4 Equação 2 

 
 

Sendo [ e ] a emissividade do objeto de irradiar luz, para um corpo negro 

idealizado tem-se e = 1, tendo como exemplo de boa aproximação um pedaço 

de carvão. 



30 
 

 

2.5.2 Características: 

 
 

a] O espectro emitido depende apenas de T. 
 

b] Maior temperatura significa emitir mais radiação ao longo do espectro. 

c] Maior temperatura implica em menor pico de onda do espectro. 

 
 

Gráfico 1 - INTENSIDADE [ENERGIA] X COMPRIMENTO DE ONDA 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: http://fisicaevestibular.com.br/novo/fisica-moderna 

 

 
Para a apresentação de simulação disponível no site PHET interactive 

simulations, é necessário o uso de uma sala com disponibilidade de 

computadores e internet e acessar o site: https://phet.colorado.edu/pt_BR. 

Questionário referente ao uso do simulador (20 min). 

http://fisicaevestibular.com.br/novo/fisica-moderna
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2.5.3 Questionário simulador 

 

1. Qual é a grandeza física representada no eixo das ordenadas? 

2. Qual é a grandeza física representada no eixo das abcissas? Qual é a 

unidade em que se exprime no SI? 

3. Em que unidades é que se expressa a temperatura na escala de 

temperatura com que o simulador trabalha? 

4. Qual é o comprimento de onda da radiação mais energética da faixa do 

visível, em unidades SI? E qual é a cor? 

5. Qual é a temperatura à superfície do corpo negro cujo espectro se encontra 

na figura? Qual é a cor do corpo negro? 

6. Qual é a temperatura à superfície do Sol (segundo este simulador)? 

7. Indique a cor do Sol (segundo este simulador). 

8. A Terra é visível para os humanos devido à sua emissão de radiação? 

9. Explique então como é que é possível ver do espaço a face diurna Terra, não 

considerando as fontes de radiação eletromagnética como os vulcões e a 

iluminação artificial. 

10. Utiliza o simulador para preencher a Tabela 1, identificando para os valores 

de temperatura indicados, quais são os respectivos comprimentos de onda em 

que é máxima a intensidade irradiada pelo corpo. 

 
Atenção: Selecione a ferramenta régua (para auxiliar a realizar as leituras no 

gráfico) e sempre que necessário, utilize os comandos para aumentar e diminuir 

a escala do eixo das ordenadas. 

 
 

Quadro 2 -Temperatura e comprimento da onda 
 

TEMPERATURA ( K ) COMPRIMENTO DE ONDA ( m ) 

9600  

7250  

4800  

3400  
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2.6 TERCEIRA E QUARTA AULA 

 

 
2.6.1 Discussão sobre os resultados obtidos na simulação embasando o assunto 

e respostas ao questionário proposto (25 min). 

 
E agora, por que vivemos em um grande corpo negro que não vejo brilhar? 

 

 
2.6.2 Exercício 

 
Calcular o comprimento de onda de pico correspondente à radiação térmica do 

sol e da terra. 

Aplicação da lei de Wien 

� = 
2.9 � 106

 

� 

 

 

Equação 3 

 

Tsol=5800K ; Tterra=288K 

λsol = 2,9 x 106/5800 = 500nm (luz visível) 

λterra = 2,9 x 106/ 288 = 10000nm (infravermelho) 

 
 

 
2.6.3 Problematização: 

 

A partir desses dados porque não vemos a terra brilhar? Emite ondas na 

faixa do infravermelho [calor] 
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Figura 3 - Colocações sobre o efeito estufa 
 

 

Fonte: http://www.oboletim.com.br/2018/03/09/o-que-e-o-efeito-estufa 

 

 
A terra absorve luz visível [maior parte] e emite sob radiação na faixa do 

infravermelho. 

Analisar os valores para esses dois comprimentos de onda e sua relação 

com o efeito estufa da terra. Tais comprimentos maiores [infravermelho] são 

fortemente absorvidos por alguns gases da atmosfera. Dessa forma a atmosfera 

atua como um cobertor que mantém a terra mais aquecida [efeito estufa]. 

http://www.oboletim.com.br/2018/03/09/o-que-e-o-efeito-estufa
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Figura 4 - Apresentação no contexto 
 

 

 
Fonte: https://def.fe.up.pt/eletricidade/ondas.html 

 

2.6.4 Aplicação do conhecimento, avaliação (40 min): 

 
 
 

Resolução de exercícios pelos alunos. Logo na sequência correção da avaliação 

(10 min). 

 
1.O que é um corpo negro? 

 
2. Quando comparamos os picos de comprimentos de onda do sol e da terra, 
que inferências podem ser feitas a partir daí? 

 
3. Explique os processos de reflexão, absorção e emissão nas radiações. 

 
4. Determinado corpo massivo possui uma temperatura de 9999K, qual o pico 
de comprimento de onda emitido a essa temperatura? Ele pode ser visto? 

 
5. Qual a relação entre frequência e comprimento de onda? 

 
 

6. Quais radiações são penetrantes na atmosfera terrestre? 
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2.7 MESTRADO PROFISSIONAL E OS PRODUTOS EDUCACIONAIS 

 
 
 

O mestrado profissional prioriza às pesquisas em prol do desenvolvimento 

e aperfeiçoamento profissional. É uma habilitação distinta do mestrado 

acadêmico o qual tem seu foco no campo das pesquisas teóricas. O mestrado 

profissional em ensino privilegia a atuação do professor nas práticas docentes 

com os alunos. Os alunos do mestrado profissional, devem ser professores que 

estejam atuando em sala de aula, já que o curso dessa habilitação em ensino 

requer que os mestrandos concluintes desenvolvam produtos de natureza 

educacional, os quais devem ser apresentados e explicitados com realce 

(GOMES, 2013). Ou seja, tanto o mestrado profissional de ensino, quanto o 

mestrado acadêmico objetivam pesquisas, sendo que o primeiro se refere a 

pesquisas que venham auxiliar os docentes em sua prática pedagógica, 

desenvolvendo ferramentas que aperfeiçoem e auxiliem a prática profissional, 

enquanto que o mestrado acadêmico, desenvolve pesquisas buscando 

comprovar conhecimentos ou novas teorias. 

O mestrado profissional em ensino possibilita ao docente uma formação 

que lhes permite refletir acerca de suas práticas pedagógicas/didáticas 

considerando os próprios cenários de suas atuações. Essa habilitação 

caracteriza-se por possibilitar aos mestrandos a oportunidade de organizar e 

aplicar produtos educacionais que possam atender às necessidades dos 

próprios professores (FREIRE; GUERRINI; DUTRA, 2016). Sendo assim, essa 

habilitação destina-se àqueles docentes que estão atuando em sala de aula, 

permitindo-lhes exercer sua prática pedagógica partindo do seu próprio contexto. 

Além da reflexão, o mestrando pode elaborar ferramentas pedagógicas que o 

auxiliarão em suas ações e atividades em prol do ensino e da pesquisa. 

Nesse sentido, ressalta-se que os produtos educacionais produzidos são 

ferramentas pedagógicas, as quais contém elementos que viabilizam a pesquisa 

na formação docente, e detém conhecimentos organizados que visam auxiliar à 
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prática pedagógica (FREIRE; GUERRINI; DUTRA, 2016). 

De fato, os mestrandos devem ser capazes de sistematizarem os 

conhecimentos necessários à sua formação profissional, no sentido de 

possibilitar pesquisas que atendam às demandas naturais do ensino. Esses 

conhecimentos sistematizados pelos alunos do mestrado profissional – os 

produtos educacionais – são ferramentas pedagógicas de grande valia na rotina 

dos professores, tendo em vista que são produzidos a partir das necessidades 

de alunos e professores. 

É importante dizer que Freire; Guerrini; Dutra (2016) afirmam que tanto o 

mestrado profissional em ensino analisado, quanto os produtos educacionais 

produzidos, associam a formação docente à pesquisa, e colaboram para a 

construção de conhecimentos, analisando a atuação profissional e a diferentes 

práticas pedagógicas. 

Em outros termos, o mestrado profissional capacita os professores para 

uma melhor prática pedagógica, vinculando o ensino com a pesquisa em busca 

de novos conhecimentos. Para isso, os produtos educacionais devem estar 

coerentes com os objetivos propostos para o ensino, levando em consideração 

a demanda docente e discente. Gomes (2013) aponta a importância do mestrado 

profissional, haja vista, que para concluir o curso, os mestrandos devem 

apresentar um produto educacional produzido por eles, que pode ser caderno de 

estudos, uma apostila, ou até mesmo um livro; um vídeo, um documentário, um 

jogo, entre outros. O único critério para a elaboração e aceitação desse produto, 

é o de ser uma ferramenta que auxilie ao professor em sua prática profissional, 

visando, entre outras coisas, melhorar o ensino e propor reflexões acerca das 

dificuldades educacionais no cotidiano do professor. Desse modo, o produto 

educacional produzido por alunos do mestrado de ensino profissional, deve ser 

avaliado e qualificado, por profissionais de áreas distintas, para ser aceito no 

meio acadêmico. Além disso, devem ser consideradas as abordagens de ensino 

e os conteúdos discutidos no material produzido. Com esse entendimento, 

referencia-se os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio os 

quais apresentam algumas competências e habilidades (Quadro 3) a serem 

desenvolvidas em Física (BRASIL, 2006, p. 29). 
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Quadro 3 - Algumas competências e habilidades a serem desenvolvidas no 

ensino da Física com alunos do Ensino Médio 
 

 
Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos 

Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos 

Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para 
a expressão do saber físico 

Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva 
entre si 

Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e 
elementos de sua representação simbólica 

Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, através de 
tal linguagem 

Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, 
sabendo interpretar notícias científicas 
Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados 

Investigação e compreensão 

Desenvolver a capacidade de investigação física 

Classificar, organizar, sistematizar 

Identificar regularidades 

Observar, estimar ordens de grandeza, compreender ou medir, fazer 
hipóteses, testar 
Conhecer e utilizar conceitos físicos 

Relacionar grandezas, quantificar e identificar parâmetros relevantes 

Compreender e utilizar leis e teorias físicas 

Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 
procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos 

Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar 
modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar 
previsões 

Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber 
científico 

Contextualização sociocultural 

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

Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a 
evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do 
conhecimento científico 
Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia 

Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de 
expressão da cultura humana 

Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que 
envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes (BRASIL, 2006, p. 
29). 

Fonte: BRASIL, 2006. 
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Portanto, o ensino da física não deve se restringir apenas a conceitos, 

equações e fórmulas, ao contrário requer o desenvolvimento de competências e 

habilidades, as mais diversas e articuladas a outras áreas, como por exemplo, 

linguagens, matemática, história e outras. É importante ressaltar que para a 

utilização dos produtos educacionais produzidos em sala de aula, os professores 

devem ter o domínio nas diversas formas de leituras a fim de interpretar os 

diferentes enunciados e problematizações apresentados em forma de textos, 

imagens, gráficos, tabelas e outros, para obter o êxito no processo de ensino da 

Física. Todavia, segundo Freire; Guerrini; Dutra, 2016, p. 105-106), 

 
Conceber os produtos educacionais como ferramentas 
pedagógicas, que contribuem com as práticas docentes, não 
deve ser o mesmo que tratá-los como “fórmulas mágicas” 
educativas, pois, [...] tendo em vista os contextos e públicos nos 
quais são destinados, é preciso compreender que também se 
constituem como elementos produtores de conhecimento, tanto 
para quem os produz quanto para aqueles em que são 
destinados.[...] além daqueles que os criaram. 

 
Por serem importantes ferramentas que auxiliam à prática docente, os 

produtos educacionais produzidos, são organizados e sistematizados, por meio 

de conhecimentos já existentes e de pesquisa, e como tal, estão em constante 

evolução, devendo ser cada vez mais desenvolvidos. Desse modo, visam buscar 

mais e novos conhecimentos, para quem os produziu e para quem os utiliza. 

 
 

2. 8 CONCEPÇÕES ESPONTÂNEAS E MUDANÇA CONCEITUAL 

 

 
A partir da década de 1970 acentuou-se o interesse de pesquisadores no 

sentido de investigarem mais profundamente os conhecimentos prévios dos 

estudantes. Esses estudiosos foram pioneiros em buscar a definição de 

conceitos espontâneos, conceitos intuitivos, formas espontâneas de raciocínio, 

estruturas alternativas, entre outros conceitos. 

Esses pesquisadores tentaram demonstrar que as noções prévias ao 

ensino formal que os estudantes trazem para a sala de aula, podem ser 

diferentes da ciência, objetivo do ensino formal, bem como, podem influenciar a 
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aprendizagem e ser resistentes a mudanças (NARDI; GATTI, 2004, apud 

DRIVER, 1989). 

As principais características dessas concepções são apresentadas na 

figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Características dos conhecimentos prévios 
 
 
 

Fonte: NARDI; GATTI, 2004, p.116 apud Coll, Pozo, Sarabia e Valls, 1998, p. 41. 
 

De acordo com a figura 5, observa-se que os conhecimentos prévios 

decorrem do conhecimento advindo do senso comum, e que mesmo sem ter 

respaldo científico, têm sentido para os alunos, haja vista serem construídos 

pelos próprios alunos, e, portanto, são conservados quase se tornando 
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imutáveis. Dentre outras características, esses conhecimentos possuem um 

caráter prático, objetivo e comum a outras pessoas, 

Contrário ao conhecimento do senso comum, a finalidade do ensino 

formal é proporcionar aos indivíduos a compreensão consciente das teorias dos 

sujeitos, e da teoria científica, possibilitando a compreensão e apreensão do 

conceito científico através de sua distinção dos elementos cotidianos. Nesse 

aspecto é encargo do professor se habilitar para exercitar sua prática docente a 

partir de novas estratégias, além de estar sempre buscando mais conhecimentos 

teóricos sobre o ensino das Ciências. Sendo assim, as pesquisas a respeito dos 

modelos de mudança conceitual e às concepções alternativas podem auxiliar na 

edificação de uma compreensão de ensino como mudança conceitual (NARDI; 

GATTI, 2004). 

Isso não significa que o senso comum não tenha sua finalidade, pois no 

âmbito educacional, pode-se dizer que é a porta para o ensino formal, porém 

deve ser utilizado apenas para sondar os conhecimentos prévios dos alunos. O 

professor deve aproveitar esse conhecimento, mas substitui-lo pelo 

conhecimento científico, objetivo principal do ensino formal, para dessa forma, 

proporcionar aos alunos uma mudança conceitual. 

No Brasil, houve muitas pesquisas a respeito concepções espontâneas, 

ressaltando-se aqui, alguns estudos, sobre conceitos da Física, dentre os quais 

Laburú (1987) que investigou qual a percepção de 117 alunos a respeito de 

conceito de aceleração, utilizando-se de atividades experimentais. Em uma das 

atividades (figura 6) foi utilizada uma 

 

[...] madeira sobre a qual se prendiam dois grampos, através dos 
quais se passava uma fita branca a ser puxada pelo 

entrevistador. Esta fita partia do repouso e daí por diante sua 
velocidade era aumentada continuamente. Entre os grampos, e 
mantendo sempre o mesmo lugar, o entrevistado batia de forma 
cadenciada uma caneta de tipo pincel atômico, de maneira a 
imprimir pontos sobre a fita, tentando manter o ritmo 
constante[...] (NARDI; GATTI, 2004, p.118 apud Laburú, 1993, 
p.62) 

 

Essa figura retrata como ficou a fita ao término experimento. 

Figura 6- Atividade experimental sobre aceleração (madeira) 
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Fonte: NARDI; GATTI (2004, p.118, apud Laburú, 1993, p.62) 

 
 

Em outra atividade, o pesquisador apresentou dois carrinhos em pistas 

distintas e paralelas. Esta atividade visava confrontar as acelerações dos 

carrinhos. 

 
 

Figura 7- Atividade experimental sobre aceleração (carrinhos) 
 

 

 
Fonte: NARDI;GATTI (2004, p.118, apud Laburú, 1993, p.64) 

 

 
Ao final dessa atividade, Nardi; Gatti (2004 apud Laburú, 1993) assinalam 

que, mesmo após o contato dos alunos com o ensino formal do conceito de 

aceleração, não houve redução das ideias preconcebidas, ou intuitivas de 

aceleração como critério de velocidade. Outrossim, alerta que o emprego de um 

vocabulário do senso comum prejudica a construção do conceito formal de 

aceleração, ou seja, contribui para uma interpretação equivocada do conceito. 

Facilmente, as concepções dos alunos e o consequente significado que 

eles atribuem aos termos do conhecimento científico, algumas vezes derivados 

do senso comum, associam-se a uma explicação para eles, coerente. Alguns 

estudiosos acreditam ser necessário deletar as concepções equivocadas 

constantes presentes nos alunos, a fim de ser possível conduzi-los a 

conhecimentos científicos. Ao contrário, não será possível os alunos assimilarem 
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perfeitamente a nova informação, não fixando os novos modelos conceituais, 

resultando em não compreenderem esses novos modelos e nem ser possível 

aplicar os conhecimentos aprendidos em situações novas (FIOLHAIS,1999). 

É importante ressaltar que Nardi; Gatti (2004) apontam outro estudo 

realizado no Brasil, por Goulart et al. (1989), no qual os pesquisadores 

propuseram uma atividade sobre a luz, conforme mostra a figura 8. 

 
 

Figura 8 -Sequência de situações utilizadas para investigar os modelos de 

visão da criança 
 

 

Fonte: NARDI; GATTI (2004, p.120, apud Goulart 1989). 

 
Para a realização desse experimento, 

 
[...] As entrevistas foram realizadas individualmente e os 
protocolos foram baseados em questões chave e atividades 
elaboradas depois de um contato prévio, onde se levantou a 
linguagem utilizada pelas crianças para explicar os fenômenos 
físicos do cotidiano.[...] Os aspectos investigados referiam-se à 
natureza da luz; suas propriedades; a relação dos três fatores 
intervenientes no processo de visão: fonte, receptor, objeto- 
reflexão difusa por objetos opacos; reflexão; transmissão e 
absorção da luz branca com o uso de filtros e as cores.[...] 
(NARDI;GATTI, 2004, p.120, apud GOULART. 1989), 

 

Em outras palavras, nessa atividade exemplifica-se resultados sobre 

concepções espontâneas, na área da Física, sobre os conceitos espontâneos de 

fenômenos relativos à luz, a partir de questões e atividades organizadas 

considerando-se o vocabulário próprio dos alunos. 

 

Das conclusões constam recomendações dos autores sobre 
algumas implicações para o desenvolvimento curricular e para a 
capacitação de professores de Ciências: “deve-se oferecer mais 



43 
 

 

tempo e esforço aos estudantes para ‘investigações próprias’; 
reconhecer o nível de abstração que é necessário para um dado 
entendimento[...] atingir um dado ponto; organizar o currículo de 
tal maneira que as situações e conceitos mais simples sejam 
apresentados primeiro” (GOULART et al., 1989, p. 17). 

 

 
Nesse sentido, é importante que os professores repensem sua prática 

docente em sala de aula, investigando a presença das concepções espontâneas 

entre seus alunos, para que possam alterá-las por conceitos aproximados dos 

conceitos científicos. 

O tópico seguinte aborda concepções espontâneas e mudança 

conceitual, deve-se dizer que, os docentes necessitam propiciar condições 

adequadas respeitando, as concepções espontâneas dos alunos, a partir das 

quais possam desenvolver suas concepções cientificamente aceitas pelo ensino 

formal. 

No caso do estudo experimental da pesquisa desta dissertação, buscou- 

se observar como os alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual 

Francisco Ivo Cavalcante percebem os fenômenos físicos a partir de seus 

conceitos espontâneos. 

 

 
2.8.1 Mudança conceitual 

 

 
Partindo das explanações do tópico anterior, apresenta-se o primeiro 

modelo de mudança conceitual, que marcou o início das investigações em 

Educação em Ciências, denominado de modelo PSHG, por ter sido proposto por 

Posner, Strike, Hewson e Gertzog. Estes pesquisadores, em suas investigações 

procuravam responder como as concepções espontâneas iniciais dos 

estudantes seriam transformadas em concepções científicas, a partir da 

apresentação de novas ideas e evidências. Para tanto, partiram da ideia que 

existem exemplos análogos de mudança conceitual na Ciência e no ensino de 

Ciências. Entretanto, na maior parte das vezes, as concepções dos estudantes 

mostraram-se impróprias para aceitar a compreensão de um novo fenômeno de 

maneira satisfatória. Sendo assim, esse aluno precisava trocar ou reorganizar 

seus conceitos fundamentais, e assim, se dava a mudança conceitual 
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(MOREIRA, GRECA, 2003 apud POSNER, STRIKE, HEWSON E GERTZOG 

1982). 

Ou seja, esse autores consideram que para realmente ocorrer uma 

mudança conceitual, deverá haver uma insatisfação por parte dos alunos em 

relação às concepções existentes, haja vista a dificuldade dos cientistas e 

estudantes em admitirem a necessidade de uma mudança profunda em suas 

concepções, pois continuam acreditando em sua própria capacidade de 

solucionarem as atividades propostas. 

De fato, essa nova concepção deverá ser compreensível em sua estrutura 

cognitiva, bem como deverá parecer capaz de resolver os problemas gerados 

pelas concepções a priori. Nesse sentido, a nova concepção deverá possibilitar 

um processo de investigação exitosa e útil, e de resolução de problemas 

promovendo novas perspectivas. No entanto, aceitar que os estudantes possuam 

concepções que devam ser alteradas nos processos de ensino e aprendizagem, 

desconsidera que os docentes possuam concepções prévias sobre as 

metodologias de ensino e aprendizagem, fundamentadas nas suas experiências 

do tempo em que eram alunos, inclusive dos cursos de formação. Nessa direção, 

os docentes em formação, deverão passar por uma mudança conceitual revendo 

suas concepções sobre aspectos referentes a sua formação profissional a saber: 

ensino, aprendizagem e conhecimento científico (NARDI; GATTI, 2004). Desse 

modo, aqueles docentes que estão em formação, devrão repensar seus conceitos 

fazendo uma mudança conceitual, sobre aspectos referentes a sua formação 

profissional (SIMIONATO; VIEGAS, 2014). 

Sendo assim, o desafio atual é aceitar as concepções prévias dos alunos, 

assim como são aceitas, as concepções prévias sobre as práticas didáticas 

fundamentadas ainda nos cursos de formação dos docentes. Portanto, ressalta-se 

a importância do conhecimento prévio para o processo de aprendizagem de novos 

conteúdos, ao se enfatizar a importância da compreensão destes como objeto do 

ensino de Ciências, ao promover o comprometimento do aluno com a aula, tendo 

em vista que os docentes necessitam considerar a dimensão sensorial nos 

conhecimentos científicos e suas possíveis falhas, ressaltando a teoria científica, 

a evolução dos conceitos entre outros. No entanto, é improvável 
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[...] haver a investigação em mudança conceitual diretamente 
para a sala de aula, porém os programas de capacitação 
docente podem auxiliar na mudança as concepções sobre o 
ensino e a aprendizagem de professores e consequentemente 
suas práticas. Para tanto, é necessário que as teorias sejam 
simplificadas de tal forma que possam fazer parte da rotina 
normal dos professores. Desse modo, percebe-se a 
impossibilidade de levar todos os professores a tornarem-se 
investigadores (no sentido estrito do termo), mas uma das 
maneiras de amenizar esta situação é fazer com que os 
professores em capacitação participem ativamente da 
construção de atividades que visem a mudança conceitual em 
suas salas de aula. Por outro lado, o trabalho de investigadores 
com docentes em exercício pode contribuir para diminuir essa 
distância e os resultados desse trabalho podem levar a novas 
contribuições para a investigação, fortalecendo as bases 
teóricas em que se fundamental (NARDI; GATTI, 2004, p. 141). 

 
 

Nessa direção, deverá ser trabalhado com os alunos os conhecimentos 

prévios, acerca do assunto proposto, apresentando os conceitos científicos 

referentes aos conhecimentos do senso comum trazidos pelos alunos, para 

promover a mudança conceitual. Essa mudança será possível caso as teorias 

sejam apresentadas pelos professores, cotidianamente, de forma compreensível 

pelos alunos. Isto parece impraticável, no entanto, esse desafio pode ser 

enfrentado, caso os professores propiciem aos alunos a mudança conceitual em 

suas aulas, realizando atividades com esse objetivo. Em síntese, para ensinar 

Ciências, em especial, a Física, o professor deverá estar habilitado dentro de um 

contexto aproximado ao contexto do aluno em relação à realidade em que está 

inserido. 

 
Na visão de Marcom (2013, p. 2121), 

 
[...] as ideias prévias desempenham um papel importante no 
processo de aprendizagem, devendo ser trabalhadas de várias 
maneiras. Nesse caso, as concepções deveriam ser mantidas 
no processo de ensino-aprendizagem e de formação dos 
indivíduos e novas ideias podem ser adquiridas a fim de que as 
concepções presentes no pensamento do estudante possam se 
aproximar dos conceitos científicos. Assim, as duas formulações 
(concepção não-científica e conceito científico) poderiam ser 
utilizadas pelo estudante de acordo com a situação que se lhe 
apresentar, sem haver necessidade do abandono das 
concepções prévias e de senso comum[...]. 
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De fato, o conhecimento oriundo do senso comum, ou conhecimento 

prévio, é deveras importante para o aluno desenvolver o conhecimento científico, 

e por este motivo, deve ser considerado. É importante esclarecer que desse 

conhecimento, considerado não científico, geralmente vai suscitar conceitos 

científicos, permitindo ao discente conhecer e utilizá-los conforme as 

circunstâncias. 

Contudo, Moreira (2003) adverte que certamente ao trabalhar utilizando 

os conhecimentos prévios dos alunos, o professor possibilitar-lhes-á 

compreender o conteúdo, e, por conseguinte, se questionarem a esse respeito. 

No entanto, deve considerar que os alunos podem se equivocar em suas 

interpretações e cometerem erros conceituais. 

 
É um fato conhecido que a generalidade dos alunos tem grandes 
dificuldades na compreensão dos fenómenos físicos. O elevado 
número de reprovações a Física, nos vários níveis de ensino e 
em vários países, comprova bem a grande dificuldade que os 
alunos têm na aprendizagem dessa ciência. As Excepções, os 
alunos que conseguem bons resultados nesta disciplina, são 
vistos como uma pequena elite, o que faz pensar que a Física 
seja só para alguns. Pode a Física ser para todos? Como pode 
a Física ser para todos? Ou melhor, como pode a Física ser 
cada vez para mais gente? As causas deste problema não estão 
devidamente esclarecidas. E, por isso, as soluções também o 
não estão. Contudo, entre as razões do insucesso na 
aprendizagem em Física, são geralmente apontados, aos 
professores, métodos de ensino desajustados das teorias de 
aprendizagem mais recentes, enquanto aos alunos são 
apontados desenvolvimento cognitivo insuficiente [...], deficiente 
preparação matemática (a Matemática é a linguagem da Física!) 
e existência de modelos concetuais relacionados com o senso 
comum [...]. Os modelos concetuais relacionados com o senso 
comum são particularmente interessantes atendendo à 
amplitude com que surgem. Com efeito, estudos efetuados por 
vários investigadores[...]indicam um padrão de raciocínio nos 
alunos muito semelhante a uma pré-Física, ou "Física 
aristotélica" ou "Física do senso comum", teorias que 
comandaram o pensamento humano durante largos séculos 
(FIOLHAIS,1999, p. 186-197). 

 
De certo modo, a participação dos estudantes nas atividades propostas, 

necessitam de um esforço para que repensem suas opiniões construídas a partir 

do senso comum, visando sistematizá-las, transformando-o em saberes mais 

elaborados ou, superando as primeiras noções a fim de ampliar os 

conhecimentos dos alunos, que eles ainda não atingiriam, sem a intervenção do 
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professor. Ou seja, a capacidade de expor esses conhecimentos de forma mais 

concreta e mais direcionada para a realidade, o cotidiano dos educandos, é uma 

competência indispensável aos docentes, e vale dizer, que nem todos têm essa 

competência. 

Nesse entendimento, Fiolhais,1999, p. 198-199) afirma que 

 
Estudantes com diferentes idades e níveis de conhecimento 
começam frequentemente os estudos em Física [...] com as 
concepções iniciais praticamente intactas. Estas preconcepções 
têm geralmente uma base intuitiva e são altamente resistentes à 
instrução. [...] os alunos tentam sistematicamente interpretar a 
matéria de Física de forma incorreta e simplesmente memorizar 
algumas das formulas que lhes são ensinadas. Muitos estudos 
têm sido feitos para analisar as ideias dos estudantes, as suas 
concepções, explicações, etc. de forma a entender porque é que 
tantos alunos acham a Física difícil. Concluiu-se desses estudos 
que as respostas erradas dos alunos não são aleatórias. Pelo 
contrário, em muitos casos há uma regularidade nessas 
respostas entre estudantes de diferentes idades, origens, [...]. 

 
 

Além disso, o processo de aquisição do conhecimento muitas vezes 

precisa superar obstáculos, como por exemplo, ideias que foram repassadas para 

os educandos como verdades absolutas, possíveis para a apreensão de 

fenômenos da natureza. Essa situação desafia a prática docente, pois muitas 

vezes o professor não tem habilidade para acionar o conhecimento de senso 

comum para o conhecimento científico. O senso comum, conhecimento originado 

de ideias pré-concebidas, é considerado como concepções espontâneas, que 

resultam de conclusões precipitadas e equivocadas, a partir de elementos 

superficiais e sensoriais dos fenômenos (MOREIRA, 2003). 

De fato, o senso comum resulta de ideias consequentes das concepções 

espontâneas equivocadas sobre a natureza dos fenômenos, haja vista esses 

conceitos muitas vezes serem resultados de conclusões vistas como lógicas, no 

entanto, sem ter um fundamento garantido. Já o conhecimento formalizado opõe- 

se ao senso comum por ser resultado de um procedimento reflexivo que após ser 

avaliado por cientistas, possa ser coeso com os testes aos quais venham a ser 

submetido ao longo dos anos. Sendo assim, sua constituição diverge do senso 

comum por se nortear por meio do bom senso entre a reflexão e a percepção, que 

também perpassa o conhecimento formalizado. 
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Nessa linha de raciocínio, o modelo de mudança conceitual de Posner, et 

al.(1982) supõe a existência de diretrizes equivalentes na aprendizagem de 

conceitos por parte dos alunos, sobretudo, em situações de mudança conceituais, 

àquelas existentes no desenvolvimento de teorias científicos e que, portanto, 

podem ser aplicadas aos conceitos espontâneos dos alunos. 

 
Existe um equívoco quando se diz que é possível a mudança do 
senso comum em conhecimento científico. Tal falácia apoia-se 
no argumento de que antes do conhecimento científico sempre 
existiu o senso comum (a concepção histórica de movimento é 
um exemplo disso), dando a impressão da necessidade de 
continuidade do tipo historicista entre ambos e isso não é 
admissível. Existiram sim, períodos na História da Física(que 
inclusive se confundem com a história do nosso senso comum) 
que muitas das ideias ditas hoje do senso comum eram 
defendidas por grandes filósofos, todavia, representavam uma 
"forma de conhecer" para tentar entender o mundo e explicar a 
natureza dentro dos seus limites, referindo-se a algo mais além 
do que simples “erros" ou convicções pessoais. O senso comum 
é entendido como uma "forma de conhecer", que por vezes pode 
ser equivocada ou não, ancorando-se em significados próprios 
concebidos por um esquema no qual a reflexão, destituída de 
quaisquer mecanismos formais, não é a diretora na organização 
dos estímulos percebidos pelos sentidos[...] (MOREIRA, 2003, 
p. 4). 

 
Ou seja, o senso comum representa um ponto de vista inicial das coisas, 

a partir de interpretações pessoais, capazes de constituir o esboço de um 

conhecimento com um caráter restrito e particular, subordinado a aspectos 

meramente perceptivos, nos quais os dados percebidos de modo sensorial, se 

sobrepõe aos dados advindos da reflexão. 

Essas conjecturas se refletem no elevado número de reprovações na 

disciplina de Física, mostrando que grande parte dos alunos enfrentam desafios 

para apreenderem os fenômenos físicos. No entanto, apesar dessa ocorrência 

ser comum, ainda não houve consenso sobre o que motiva essas dificuldades. 

Alguns autores como Pedrisa (2001); Diogo; Gobara (2007) alertam que 

no Brasil, o ensino da Física sempre foi pelo método expositivo, que depende 

sobremaneira do livro didático, de insuficiente carga horária, currículo 

inadequado, além da falta de capacitação docente adequada (PEDRISA, 2001; 

DIOGO; GOBARA, 2007). 

Ademais, é importante lembrar, que além desses fatores a maioria das 

escolas públicas no Brasil, não possuem laboratórios de ciências, sobretudo de 
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Física, talvez por falta de estrutura e recursos didáticos, ou pela falta de recursos 

tecnológicos. Essa carência se manifesta na dificuldade dos alunos 

compreenderem os fenômenos físicos e suas teorias, causando o desinteresse 

dos alunos pela disciplina. 

 
 
 
 
 
 

 
3 SOBRE O COMPORTAMENTO DA LUZ 

 
 

 
3.1 O ENTENDIMENTO DO COMPORTAMENTO DA LUZ NA ANTIGUIDADE 

 
 
 

Na Grécia antiga, sobressai estudiosos como Euclides de Alexandria, um 

dos mais importantes matemáticos de sua época, Herão e Empedócles a priori 

como os mais importantes (SILVA, 2002). Vale ressaltar que as preocupações 

sobre a luz são de longe parecidas com as que existem hoje: a questão da 

velocidade da luz no tempo, ou seja, finita ou instantânea eram discutidas 

filosoficamente embora a propagação retilínea da luz já ser conhecida. 

Sobre o porquê de se ver nesses objetos, uma celeuma segue-se da 

mesma forma, que para a velocidade da luz com ênfase na filosofia, ou seja, 

seria possível que os raios luminosos partissem dos olhos ou seriam provindos 

dos objetos, em parte, considerando-se que em um ambiente desprovido de luz 

não se consegue enxergar. Dessa forma, como seria possível raios emitidos pela 

visão humana. De fato, para a época em que estas ideias eram difundidas, as 

mesmas devem ser respeitadas para que não haja anacronismos. 

Um dos defensores da velocidade da luz infinita é o famoso grego 

Aristóteles. Para ele seria possível ver, ao mesmo tempo, objetos próximos e 

distantes, a luz se propagaria em todas as direções com o preenchimento do 

espaço, e além disso, não provinha dos objetos, contradizendo seu discipulo 

Platão o qual afirmava que a velocidade da luz seria finita ou quase infinita, de 
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forma que atingiria objetos próximo e distantes imperceptivelmente ao mesmo 

tempo (SILVA, 2002). 

 
 

3.2 A LUZ POR ALHAZEN 

 

 
É inegável a participação dos árabes para a ciência e mais 

especificamente nos estudos da luz, destacando-se aqui Abu Ali al-Hasan Ibn 

Al-Haytham (965-1040), mais conhecido latinamente por Alhazen, adepto da 

experimentação, da matemática, e um estudioso no campo da óptica. No 

discurso da luz, afirma que corpos luminosos e iluminados emitem luz e essa 

propagação se dá na direção dos olhos. Fez uso de experimentos em sua física 

sobre a velocidade da luz e concluiu ser finita, porém imperceptível com base 

em estudos sobre refração (SILVA, 2002). 

 

 
3.3 UMA VISÃO FILOSÓFICA DA LUZ 

 
 

Importa ressaltar que, durante a Idade Média não havia um ambiente 

experimental estabelecido, e assim, normalmente as explanações ficariam no 

campo filosófico. Esse entendimento permite dizer que a questão estava no 

campo da propagação infinita ou finita e como o processo seria concebido. 

Platão e Aristóteles divergiram sobre esse tema, enquanto que Roger Bacon 

(1214-1294), padre e filósofo inglês, afirmava que o som se propagava mais 

rápido que a própria luz. Vitelo, contemporâneo de Bacon, dizia ser menor a luz 

nos corpos mais densos. Tomaz de Aquino (1225-1274) um frade católico 

italiano, reproduz a visão de Aristóteles, Jean Buridan (1300-1358) filósofo e 

religioso francês afirma que um corpo que emite luz no espaço a propaga 

infinitamente. No final da Idade Média, de forma geral era aceita a velocidade 

instantânea da luz (SILVA, 2002). 
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3.4 A VELOCIDADE DA LUZ PÓS IDADE MÉDIA 

 
 
 

A passos lentos a óptica progride e com ela dois importantes estudiosos 

renascentistas, o alemão Johannes Kepler (1571-1630) e o italiano Galileu 

Galilei (1564-1642). Para Kepler, a luz se propagava infinitamente, porém, sua 

intensidade dependia de uma matemática em que essa luz diminuiria com o 

inverso do quadrado da distância. O seu interesse repentino pela óptica se dava 

pelo fato de que seus estudos sobre astronomia, logicamente dependiam da 

óptica da luz. Galileu Galileu se valia do método experimental e tentou pela 

primeira vez obter resultados na medição da luz. 

Segue o relato do experimento de Galileu, lembrando que se deve evitar 

os anacronismos, e considerar a ideia de Galileu avançada para sua época, haja 

vista ter sido ele que mediu pela primeira vez a velocidade da luz. 

 
Salviati passou a explicar o método da sua experiência. Galileu 
e outro observador ficariam, cada qual, em duas colinas, 
separados por uma distância de cerca de um quilómetro. Cada 
um tinha uma lanterna e um cobertor que funcionava como um 
obturador. Inicialmente, Galileo descobria a sua lanterna e 
quando o outro observador visse a luz, descobriria, por sua vez, 
a sua lanterna. O intervalo de tempo entre a descoberta da 
lanterna por Galileu e a observação, por Galileu, da luz da 
lanterna do outro observador, seria o intervalo de tempo 
necessário para a luz ir e vir entre os dois observadores 
(SILVA,2002, p.17-18). 

 
Em outras palavras, esse experimento foi realizado usando duas pessoas 

em colinas dispostas a mais ou menos um quilômetro de distância. Estas 

pessoas possuíam lanternas, e enquanto uma lanterna era ligada e observada 

pela outra pessoa, a lanterna desta pessoa era ligada. Desse modo o intervalo 

de tempo poderia ser medido e consequentemente a velocidade da luz. Ora, hoje 

o tempo seria muito pequeno e o experimento de proporções imperceptíveis. 

Apesar disso já haviam indícios que a velocidade seria finita. 
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3.5 A ASTRONOMIA E A VELOCIDADE DA LUZ 

 

 
É importante frisar que nesse período entre os séculos XVI e XVII, os 

experimentos já surgiam mais sofisticados, pois com o aparecimento e 

aperfeiçoamento dos telescópios foi possível uma melhor aferição da luz, dentre 

outros fenômenos. Esse entendimento justifica-se conforme as afirmações de 

Silva (2002, p. 20): 

 
[...] começou-se a substituir a lente objectiva nos telescópios, por 
um espelho côncavo que devolvia a imagem para a ocular e para 
medir ângulos começou-se a utilizar o micrómetro em vez de 
círculos graduados[...]. A partir destes avanços técnicos 
começou a ser possível determinar com mais precisão a posição 
das estrelas e calcular antecipadamente a localização dos 
planetas. 

 
Decorrente desses avanços, episódios históricos foram surgindo como a 

divergência entre os franceses Pierre de Fermat (1601-1665) e René Decartes 

(1596-1650). Fermat reformula um pensamento antigo no qual a luz escolhe um 

tempo mínimo na sua trajetória de um ponto a outro, mas a divergência fica por 

conta da propagação da luz em dois meios refringentes. Por exemplo, para 

Fermat, a luz se propagava mais devagar na água do que no ar. Enquanto que 

Descartes ainda afirmava ter a luz velocidade infinita, e introduz a lei dos senos 

no estudo da refração desenvolvida antes pelo holandês Willebrord Snel van 

Royen (1580-1626)(SILVA, 2002). 

Em 1975, quando o dinamarquês Ole Romer (1644-1710) estudava os 

satélites de Júpiter, encontrou irregularidades temporais em seus eclipses as 

quais poderiam ser vistas se a terra estivesse mais ou menos afastada. Na 

academia francesa de ciências, conjecturou que essa diferença seria devido a 

velocidade da luz percorrer uma distância maior ou menor, encontrando aí uma 

diferença de 22 minutos, exatamente o tempo para a luz percorrer o diâmetro da 

órbita terrestre em torno do sol (SILVA, 2002; PEDUZZI, 2015). De fato, Romer 

concluiu que isso se devia ao fato de a velocidade da luz ser finita, após ter 

percorrido distâncias variáveis até chegar ao telescópio, em virtude da maior ou 

menor aproximação relativa entre a Terra e o satélite. 
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Um fenômeno definido por aberração estelar pelo astrônomo britânico 

James Bradley (1693-1762) foi bastante significativo. Com sua descoberta, 

realizou de fato uma primeira medição para a velocidade da luz e colaborou 

também com seu caráter finito, conforme assinala Peduzzi (2009, p.90-91), 

 
[...] por volta do começo do século XVIII, começou-se a 
identificar mais um fenômeno que o olho desarmado do 
astrônomo não era capaz de constatar: as estrelas (ditas) fixas 
aparentavam. [...] Inicialmente voltado para a determinação da 
paralaxe estelar, Bradley percebeu, através de meticulosas 
observações realizadas durante vários anos, que as estrelas 
descreviam diminutas curvas fechadas no curso de um ano. 
Considerando a luz proveniente de uma estrela constituída por 
corpúsculos que não sofrem a ação gravitacional terrestre, e que 
a sua detecção envolve considerações sobre o movimento da 
Terra, Bradley concluiu que a adição galileana de velocidades 
era a base para o entendimento desse fenômeno. 

 
Desse modo, a aberração estelar permite observar que os deslocamentos 

observados por Bradley ocorrem na mesma direção do movimento da Terra, por 

não sofrerem com a ação gravitacional. 

Em 1728 ele conjecturou e estimou a velocidade da luz no ´´vácuo´´ em 

301.000 km/s utilizando refração da luz vinda das estrelas. De fato, Bradley se 

fez valer também dos estudos de Romer e ainda reforçou as teorias do 

dinamarquês em termo de aceitação. De certa forma, a culminância da teoria da 

aberração se tornou conclusiva em 1905 com o advento da teoria da relatividade 

restrita de Einstein (SILVA, 2002). 

 

3.6 NEWTON x HUYGENS, SOBRE A NATUREZA DA LUZ 

 
 
 

O inglês Isaac Newton (1643-1727) e holandês Christiaan Huygens (1629- 

1695) além de contemporâneos foram cientistas e estudiosos sobre a 

propagação retilínea da luz, que de certa forma, era satisfatória tanto na teoria 

corpuscular como na ondulatória. Porém, a velocidade da luz, independente da 

fonte era adequada à teoria ondulatória e não satisfazia à teoria corpuscular. A 

reflexão, por exemplo, servia muito bem aos corpúsculos, nesse sentido, a teoria 

de Newton era equivocada se levasse em conta a velocidade passando do ar 

para a água. Fenômenos como difração, interferência e polarização da luz 
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estavam de acordo com a teoria de Huygens, enquanto que, o fenômeno da 

aberração da luz de Bradley seria adequada à teoria corpuscular, porém, só 

contemplaria à teoria ondulatória se a terra se movesse em relação a algum 

meio, depois conhecido como éter, se iniciando daí, uma celeuma que só 

acabaria no final do século XIX (SILVA, 2002). 

Isaac Newton e sua teoria das mínimas partículas, como ele dizia na 

época, era um cientista prestigiado e escreveu um livro sobre óptica, sendo, 

portanto, um marco na divulgação da natureza da luz, que nesse período foi a 

teoria mais aceita, portanto, a natureza da luz seria corpuscular. Esse 

entendimento, está de acordo com Peduzzi, (2009, p. 89), ao afirmar que, 

 
As diferentes explanações que as teorias de Newton e de 
Huygens apresentam para a refração da luz levam a resultados 
incompatíveis quanto a mudança de velocidade da luz quando um 
raio luminoso se desloca de um meio a outro. De acordo com a 
teoria corpuscular, quando um raio de luz passa de um meio 
menos denso para outro mais denso, como do ar para o vidro, por 
exemplo, agem sobre os corpúsculos de luz forças atrativas 
perpendiculares à superfície de separação dos dois meios, que 
desviam essas partículas de sua trajetória inicial. Assim, a 
velocidade dos corpúsculos aumenta e o raio refratado se 
aproxima da normal[...]. Segundo Huygens, quando o feixe (ou 
raio) luminoso atinge o vidro, cada ponto de contato é fonte de 
novas frentes de onda[...]. A frequência da luz permanece 
inalterada, mas o seu comprimento de onda diminui e, portanto, 
também a sua velocidade, [...]. Por conseguinte, o feixe refratado 
se aproxima da normal. [...] 
Para um newtoniano, a velocidade da luz no vidro é maior do que 
a velocidade da luz no ar [...] Conforme Huygens, quando a luz 
passa de um meio de índice de refração menor para outro com 
índice de refração maior (de um meio menos refringente para 
outro mais refringente), a sua velocidade diminui. 

 
É verdade que a teoria corpuscular parecia bem consolidada com Newton 

e seus apoiadores da academia. Surge então o físico britânico Thomas Young 

(1773-1829), com o trabalho sobre as fendas duplas que leva seu nome, daria 

pleno apoio à teoria ondulatória e com o padrão de interferência descoberto por 

Young, a teoria de Huygens ganha força. O francês Augustin-Jean Fresnel 

(1788-1827), contemporâneo de Young, acompanhava o imblóglio sobre a 

natureza da luz. Convencido da transversalidade da luz Fresnel introduz o termo 

“superfície de onda” interpretando fenômenos como difração e propagação 

retilínea. Fresnel estabelece a presença de um meio material logicamente denso, 
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esse meio seria o éter, ele já se referia abertamente a comprimento de onda e o 

relacionava com o éter, atento ao problema da aberração estelar de Bradley 

chegou a uma conclusão utilizando a teoria ondulatória: nessa época um golpe 

fatal a teoria corpuscular já em declínio (SILVA, 2002). 

 
3.7 O MÉTODO EXPERIMENTAL A SERVIÇO DA VELOCIDADE DA LUZ 

 
 
 

É fato que Galileu propôs em sua época, um experimento passível de ser 

realizado sem muitos aparatos, de certa forma uma tentativa, mesmo não 

obtendo resultados reais. Após Galileu, dentre os cientistas dessa época, os 

físicos franceses Armand Hyppolyte Louis Fizeau (1819-1896) e Jean Bernard 

Léon Foucault (1819-1868) que nasceram no mesmo ano, coincidido entre esses 

cientistas o método de medição da luz, no próprio ambiente terrestre e por meios 

aparentemente simples. Fizeau primeiramente, utilizando uma roda dentada, 

porém o aparato tinha suas limitações, pois nessa época ainda não tinha se 

determinado em que meio a velocidade era mais rápida. Já Foucault utilizou um 

espelho rotatório que girava movido a vapor, muito diferente do experimento de 

Galileu, o qual envolvia pequenas distâncias o que facilitaria na escolha dos 

meios. Em 1862 Foucault apresenta um resultado de 298000 km/s para a 

velocidade da luz segundo seu aparato. O método utilizado por Fizeau anos 

depois e várias vezes, concebeu uma velocidade de 299900 km/s para a luz. O 

método do espelho rotatório de Foucault serviu de base para que o físico norte- 

americano Albert Abraham Michelson (1852-1931) modificasse o experimento, 

levando em consideração o movimento da terra em torno do sol na ordem de 30 

km/s e um aparelho denominado interferômetro, o valor obtido para a velocidade 

da luz no vácuo foi em torno de 299910 km/s. A essa altura já se sabia que a luz 

é mais rápida no ar, que na água, por exemplo. A relação entre essas 

velocidades foi obtida por Michelson (SILVA, 2002). De acordo, com Peduzzi 

(2009, p.90), 

 
A falta de resultados experimentais com a precisão necessária 
para dissipar as dúvidas sobre essa querela teórica impediu o 
veredito em favor de uma ou de outra teoria. Foi apenas em 
meados do século XVIII, quando o paradigma ondulatório já era o 
dominante no estudo dos fenômenos ópticos, que Armand H. L. 
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Fizeau (1819-1896) e Jean B. L. Foucault (1819-1868) mediram a 
velocidade da luz na água, mostrando que ela é menor do que no 
ar. De qualquer modo, esse resultado representou, à época, uma 
importante corroboração à teoria ondulatória da luz). 

 
Portanto, a carência de comprovações das teorias produzidas antes do 

século XVIII, produziu divergências entre os cientistas, originando uma celeuma 

teórica e dificultando o consenso em torno dos fenômenos ópticos. No entanto, 

uma comprovação da teoria ondulatória da luz, se deu quando outros cientistas 

no século XIX, obtiveram resultados, por meio de seus experimentos de que a 

velocidade da luz na água é menor do que no ar. 

 
 

3.8 A VELOCIDADE DA LUZ NA TEORIA ELETROMAGNÉTICA 

 

 
O físico escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) conclui que a luz é 

uma onda eletromagnética e com essa conclusão corrobora mais ainda com a 

teoria ondulatória, de fato ele se baseia nos trabalhos do inglês Michael Faraday 

(1791-1867) e do francês André-Marie Ampére (1775-1836) sobre fenômenos 

elétricos e magnéticos cuja relação foi comprovada experimentalmente pelo 

dinamarquês Hans Christian Oersted (1777-1851), Maxwell obtém o valor para 

sua velocidade com relação ao éter, baseado nas peculiaridades magnéticas e 

elétricas desse meio e de resultados matemáticos, o físico alemão Heinrich 

Rudolf Hertz (1857-1894) experimentalmente confirma as ondas 

eletromagnéticas de Maxwell. Hertz realizou muitos experimentos e em um 

desses experimentos percebe o efeito fotoelétrico e, Maxwell em suas equações 

definem de fato uma teoria ondulatória para a luz e explica o que é uma onda 

eletromagnética, isso tudo até o findar do século XIX (SILVA, 2002; BATTAGLIN, 

2010). 

 

 
3.9 O RETORNO DA TEORIA CORPUSCULAR 

 
 

Em 1922 o físico inglês Albert Einstein recebeu o prêmio Nobel pelo efeito 

fotoelétrico, efeito esse descoberto acidentalmente por Hertz em 1887, quando 

estudava a natureza eletromagnética da luz. Nessa época, as ondas 
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eletromagnéticas de Maxwell trafegavam num mar de éter, enquanto isso o 

experimento mais famoso, o conhecido interferômetro de Michelson e Morley, 

não obtiveram qualquer prova da existência de tal substância, portanto, o 

resultado dessa experiência poderia ser explicado satisfatoriamente por uma 

teoria corpuscular da luz em que privilegia a fonte e não o meio(SILVA, 2002; 

LIMA, 2012; SILVA; FREIRE JR, 2014). 

A essa altura físicos da envergadura do francês Jules Henri Poincaré 

(1854-1912) já desconfiavam da existência de um possível éter, ou até mesmo 

como o irlandês George Francis Fitzgerald (1851-1901) que acreditava numa 

deformação relativística do interferômetro nos resultados do experimento. Com 

isso a ideia do éter foi perdendo força, sendo, de certa forma, um ponto negativo 

na teoria ondulatória. Einstein postula que a fonte não interfere na velocidade da 

luz estando ela em movimento ou repouso a medida seria a mesma e, conclui 

ainda que nada pode se mover tão ou mais rápido que a luz (SILVA, 2002; LIMA, 

2012; SILVA; FREIRE JR, 2014). 

No fim do século XIX, surge o problema da radiação do corpo negro e o 

físico alemão Max Karl Ernest Ludwig Planck (1858-1957), sem querer, dá início 

a era quântica na física e contribui com a teoria corpuscular. Então segundo 

Planck a luz é emitida aos pacotes de energia, pacotes estes denominados de 

fótons, a teoria corpuscular da luz foi confirmada finalmente pelo físico americano 

Arthur Holly Compton (1892-1862) com o conhecido experimento denominado 

efeito Compton, aceitava-se portanto a natureza dual da luz, em alguns 

fenômenos se revela mais o caráter corpuscular da luz e em outros o caráter 

ondulatório (SILVA, 2002; LIMA,2012; SILVA; FREIRE JR, 2014). 
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4 SOBRE NOSSO OBJETO EXPERIMENTAL 

 

O aparelho de micro-ondas emite radiação entre as ondas de rádio e a 

região do infravermelho no espectro eletromagnético, possui energia não 

ionizante ou seja não arranca elétrons dos átomos que se movimentam no meio 

em questão, sua emissão produz ondas estacionárias. Comprimento de onda (λ) 

e frequência (˅) são grandezas inversamente proporcionais, a figura abaixo 

assevera o espectro eletromagnético em termos de alta e baixa energia, as 

micro-ondas estão na faixa de frequência compreendido entre 103GHz e 0,1GHz 

aproximadamente. 

 

 
Figura 9 – Espectro eletromagnético em termos de energia 

 
 

 

 
Fonte: penta3.ufrgs.br 

 

 
O forno de micro-ondas produz ondas estacionárias, elas são produzidas 

a partir de duas ondas idênticas se propagando na mesma direção porém com 

sentidos opostos, este aparelho possui um elemento chamado tubo magnetron 

que produz ondas eletromagnéticas na faixa das micro-ondas, estas ondas são 

confinadas no forno e são refletidas pelas suas paredes devido a frequência de 

ressonância, são estas mesmas ondas que serão absorvidas pelos alimentos. 
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Figura 10 – Micro-ondas e o magnetron 
 
 
 

Fonte: novoshorizontesfm.com 

 

 
A figura acima mostra a posição do magnetron que pode receber tensão 

de uma fonte de energia, gerando assim ondas eletromagnéticas da ordem de 

2,45 GHz atingido a chamada frequência de ressonância, a figura mostra 

também a reflexão destas ondas dentro da caixa metálica, moléculas polares 

como da água, óleos e açucares podem absorver energia por possuírem mesma 

frequência de ressonância do micro-ondas. De fato este fenômeno ocorre 

quando se igualam a frequência natural de vibração do sistema e a excitada por 

uma fonte, no caso o magnetron. 

As ondas eletromagnéticas produzidas pelo aparelho de micro-ondas 

agitam moléculas da água por exemplo, aumentando assim sua energia interna, 

estas ondas estão de certa forma presas na caixa metálica, e são criadas a partir 

da superposição de outras duas cuja propagação é contrária sendo chamadas 

de estacionárias. 
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Figura 11 – Exemplo de onda estacionária 
 
 
 

Fonte: Os fundamentos da física 

A figura 11 nos fornece um exemplo de ondas estacionárias utilizando 

uma corda cuja extremidade é fixa, de fato pode-se fazer uma analogia com o 

forno de micro-ondas, uma fonte produz onda incidente que é refletida pelas suas 

paredes metálicas, no caso do aparelho de micro-ondas, estas duas ondas 

possuem mesma amplitude, frequência, comprimento de onda e direção, porém 

devem se propagar em sentidos opostos. 

A figura ressalta ainda pontos de ventre (V) resultado da interferência 

construtiva das duas ondas, nos pontos de nós (N) a interferência é destrutiva, 

a distância entre dois ventres ou nós consecutivos resulta em metade do 

comprimento da onda, deve-se ressaltar ainda que a amplitude máxima da onda 

estacionária é a soma das amplitudes das duas ondas contrárias, outra 

característica importante dessa onda resultante é que não há o transporte de 

energia, observe que os nós não vibram permenecendo em repouso não 

admitindo transporte de energia, sendo assim não sabemos qual o sentido da 

onda estacionária que se encontra de certa forma em transformação continuada, 

de energia potencial elástica para energia cinética e vice-versa. 
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Outros. 
22% 

23% Uma fonte de energia. Uma 
lâmpada. 

 

Qualquer coisa que ilumine, o 

sol por exemplo 

 

22% 
São feixes de luz emitidos por 
objetos, uma lâmpada por 

exemplo 

37% Outros. 

 

4.1 – INVESTIGANDO CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

 
Na culminância desta dissertação foi aplicado um produto educacional, na 

busca de uma aprendizagem significativa, privilegiou-se de certa forma o 

conhecimento pré-existente do educando, os gráficos abaixo são sobre os 

resultados do teste de sondagem, as respostas foram frutos de investigação e 

análise. 

 

 
Gráfico 2 - Na sua opinião o que é a luz? Exemplifique. 

O gráfico 2 referente à primeira questão, que foi sobre o que é a luz e seus 

exemplos, mostra que na exploração das concepções espontâneas dos alunos 

se vê claramente no gráfico uma tendência, quase a metade dos alunos afirma 

que a luz é emitida pelos objetos. Vê-se aqui um pensamento muito parecido 

com os pensamentos dos gregos antigos, a maioria deu a lâmpada como 

exemplo. De fato, a lâmpada incandescente emite luz a uma temperatura 

razoavelmente alta, um quarto deles citam a luz como uma fonte de energia e 

ainda citam o sol como exemplo. Percebe-se aqui que eles possuem 

conhecimentos intuitivos sobre o tema, e que foram levados em consideração na 

construção da unidade didática. 
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Gráfico 3 - Em termos de velocidade e movimento a luz é finita ou infinita? 

 

 
 

Essa pergunta foi elaborada remetendo-se a um tema clássico sobre a 

velocidade da luz. O gráfico 3 expressa uma tendência dos alunos para a 

velocidade da luz infinita, surgiram também questionamentos de como se medir 

essa velocidade, boa parte dos alunos consideraram a luz finita, a partir daí 

surgiu a ideia de se medir tal velocidade com o micro-ondas. 

 

Gráfico 4- Você consegue ver a luz? Comente. 

 

Sim, pois ela entra em meus 
olhos. 

Outros. 30% 

27% 

Sim, os raios de luz que saem 
dos meus olhos permitem isso 

10% 

Sim, o sol a lua e a lâmpada 
emitem luz que vemos. 

Depende da luz. 

17% 
16% 

60% 

Finita, mas deve ser um valor 
alto. 

Infinita, pois vemos as coisas 

imediatamente. 

Outros 

36% 

4% 
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Conforme mostra o gráfico 4, nesse questionamento, em parte todos 

conseguiram ver a luz. Primeiramente foi norteado o erro conceitual, no qual um 

terço deles afirmaram que os raios saem dos seus olhos. Existiu uma 

preocupação aqui, no sentido de uma mudança conceitual adequada. Com 

relação à resposta dada sobre ver a luz foi importante, de fato a luz é uma onda 

eletromagnética na faixa do espectro visível, mas existem outras radiações 

nesse espectro de frequências diferentes. Também houve uma preocupação no 

planejamento da aula para que o espectro eletromagnético fosse explicado da 

melhor forma. 

 
Gráfico 5 - Na sua opinião por que você identifica as imagens? Comente. 

 

O gráfico 5 mostra que a turma se encontrou dividida: ou os olhos 

emitem raios na direção dos objetos ou vice-versa, se os olhos emitem raios a 

resposta foi remetida aos antigos gregos. No caso de objetos que emitem luz, a 

resposta está correta, esse ajuste conceitual se encontra no plano de aula 

47% 

Os olhos emitem os raios na 
direção dos objetos. 

Os objetos emitem luz. 

 

Outros. 

31% 22% 
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Gráfico 6 - Você consegue ver o som? Comente. 
 

 

Nesse questionamento, a maioria dos alunos disse ser impossível ver o 

som a olho nu. De certa forma eles relacionaram som e luz como se estas 

entidades possuíssem a mesma natureza. Foi tratado aqui a luz como uma onda 

eletromagnética, bem diferente do som que é uma onda mecânica. De fato, essa 

dissociação por si só, já é interessante ficando o tema ondas mecânicas para 

outra unidade didática. 

 
 

 
Gráfico 7 - Na sua opinião o som seria uma forma de luz? Comente. 

4% 

17% 

51% 

É impossível ver a olho 
nu. 

Não, pois a luz 

esquenta e o som não. 

É um tipo de luz 

invisível. 

Outros 

28% 

 
 
 
 
 

19% 

Não, pois a luz eu vejo e o 

som eu escuto. 

Sim, pode ser um tipo de 

luz que não vemos 

Outros 
19% 

 

62% 
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O gráfico 7 expressa que nesse questionamento foi reforçada a questão 

anterior e o conceito de que som e luz são ondas de naturezas completamente 

diferentes, e da mudança conceitual estabelecendo o conhecimento 

cientificamente aceito da luz como uma onda eletromagnética. 

 
 

Quadro 4 - Respostas do cálculo da velocidade da luz medida pelos alunos a 

partir do micro-ondas pelos 8 grupos, valores encontrados 
 

 
Grupo Valor de x Valor de λ Valor de c = λ x f 

encontrado em km/s 
1 7,0 cm 14 cm = 0,14 m 343.000 

2 7,5 cm 15 cm = 0,15 m 367.500 

3 7,2 cm 14.4 cm = 0,144 m 352.800 

4 7,3 cm 14,6 cm = 0,146 m 357.700 

5 7,3 cm 14,6 cm = 0,146 m 357.700 

6 7,5 cm 15 cm = 0,15 m 367.500 

7 7,3 cm 14,6 cm = 0,146 m 357.700 

8 7,5 cm 15 cm = 0,15 m 367.500 
 

O quadro 4 mostra que foram analisadas as respostas em relação a 

medida da velocidade da luz com o aparelho de micro-ondas. De certa forma e 

considerando os erros de medida, o experimento foi positivo. De fato, os valores 

encontrados pelos alunos se aproximaram do valor real dessa velocidade, 

confirmando-se que a velocidade da luz tem uma valor finito, aqui calculado no 

ar com valor muito próximo para o vácuo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
Esta proposta de trabalho procurou contemplar os objetivos do mestrado 

profissional para o ensino de Física. Desde o início havia uma preocupação com 

uma aprendizagem que fosse significativa para os alunos. Na busca deste 

objetivo, foi sugerido o produto educacional como norteador da aprendizagem, e 

para isso, foram levados em consideração também as concepções espontâneas 

dos educandos. 

De fato, surgiu a possibilidade de se medir a velocidade da luz com um 

eletrodoméstico utilizado no cotidiano dos alunos, algo que lhes despertasse a 

curiosidade, e a partir daí elaborando o produto. 

É necessário dizer que foi levado em consideração as dificuldades que as 

escolas públicas brasileiras possuem com relação ao ensino experimental. 

Sendo assim, o plano de ensino aplicado, traz justamente a intenção de se levar 

experimentos para sala de aula, com uma proposta bastante definida, para que 

a aprendizagem seja significante. 

A unidade didática proposta, de certa forma, privilegia o ensino inovador 

e sendo assim, as aulas foram trabalhadas de modo que houvesse uma 

aprendizagem crescente no decorrer do tempo. A parte teórica apresenta um 

breve relato sobre o comportamento da luz e a cronologia de suas medições. 

Desta forma, o produto dessa unidade didática contemplou alunos do 

primeiro ano do ensino médio, expondo um novo cotidiano criado pelo próprio 

experimento. Essa experimentação foi realizada em sala de aula e teve como 

objeto, um tema relativamente difícil, tratando-se da natureza dualística 

apresentada pela luz, bem como sua velocidade muito alta. 

Conforme já explanado, na produção deste trabalho, foram levadas em 

consideração as concepções espontâneas dos alunos. Além disso, foi pensado 

no cotidiano dos educandos, sendo levado para sala de aula. Desse modo, 

utilizou-se um aparelho de micro-ondas simples, comum nas casas desses 

estudantes. As aulas foram cronologicamente repensadas uma a uma, para que 

no fim houvesse uma mudança conceitual. 
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1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE UMA UNIDADE DIDÁTICA 

COMO PRODUTO EDUCACIONAL 
 

O produto educacional deste trabalho é constituído de uma unidade 

didática sobre luz e ondas eletromagnéticas. A proposta se fundamenta em criar 

um novo cotidiano para uma aprendizagem significativa, a culminância se dá na 

aplicação do produto para uma turma de 40 alunos do ensino médio, no primeiro 

bimestre de 2018 na Escola Estadual Professor Francisco Ivo Cavalcante 

situada em Natal/RN. 

Trata-se de uma turma de primeiro ano de uma escola pública, realizou- 

se um experimento demonstrando que pode ser possível criar um novo cotidiano 

para o ensino da física, na medida em que um conteúdo como ondas 

eletromagnéticas pode ser inserido, não houve preocupação nesse momento 

com ondas mecânicas. Para tanto, se cria este cotidiano com a inserção de um 

eletrodoméstico de uso peculiar na própria sala de aula. Deste modo, insere-se 

o tema velocidade da luz medida de uma forma simples e com boa aproximação 

no próprio ambiente escolar, considerando o meio como o ar com boa 

aproximação para o vácuo. 

Do teste de sondagem, avaliando os conhecimentos prévios dos alunos, 

houve um cuidado especial na coleta dos dados, pois estes resultados podem 

ser utilizados no decorrer da unidade. 

Um vídeo explicativo sobre ondas eletromagnéticas e seu espectro foi 

reproduzido, seguido por uma aula conceitual de forma tradicional no quadro, 

após a fase experimental da unidade preservando o sentimento de uma 

aprendizagem significativa. Na finalização, um teste conceitual e um relatório 

foram exigidos para conclusão da unidade e por fim, apresentou-se os resultados 

alcançados. Para tal fim, utilizou-se o tempo total de 250 horas sendo divididas 

em cinco aulas. 
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1.1 Estrutura da unidade didática: cinco momentos pedagógicos 
 

Esta sequência didática organiza-se em cinco momentos pedagógicos, são 
cinco aulas de 50 minutos, trata-se de um experimento para medir a velocidade 
da luz com um forno de micro-ondas, o quadro 1 mostra a estrutura da unidade 
didática. 

 

Quadro 1 – Estrutura da unidade didática 
 

Aula Plano de ação Objetivos Recurso 
didático 
utilizado 

1 Aplicação do teste de sondagem 
com 6 questões 

Explorar as 
concepções 
espontâneas 

Questionário 
impresso (papel 
ofício) 

2 Apresentação de vídeo e 
discussão sobre velocidade da 
luz 

Discutir o conteúdo 
considerando os 
conhecimentos 
prévios 

Data show, 
quadro branco e 
lápis 

3 Aula conceitual Apresentar o 
conteúdo 
cientificamente 
aceito 

Projetor de 
slides, quadro 
branco e lápis 

4 Experimento utilizando o forno 
de micro-ondas 

Medir com boa 
aproximação a 
velocidade da luz 

Projetor de 
slides, Forno de 
micro-ondas, 
barra de 
chocolate e 
réguas 

5 Aplicação de um teste sobre a 
unidade didática 

Avaliar o 
conhecimento 
adquirido 

Questionário 
impresso (papel 
ofício) 

 
 

2 DESCRIÇÃO DAS AULAS 
 

2.1 Descrição da aula 1 
 

- Aplicação do teste de sondagem 
- Teste de sondagem ( questionário de 6 perguntas) segue-se no quadro 2 

abaixo: 
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Quadro 2 – teste de sondagem 
 

 Pergunta 

1 Na sua opinião o que é a luz? Exemplifique 

2 Em termos de velocidade e movimento a luz é finita ou infinita? 

3 Você consegue ver a luz? Comente 

4 Na sua opinião por que você identifica as imagens? Comente 

5 Você consegue ver o som? Comente 

6 Na sua opinião o som seria uma forma de luz? Comente 

 
 

2.2 Descrição da aula 2 
 

- Introduzir os conhecimentos cientificamente aceitos sobre luz e ondas 

eletromagnéticas através do vídeo; https://youtu.be/-C2erXakQlQ. 

- Titulo do vídeo: Eletromagnetismo – espectro eletromagnético 

- Abrir momento de discussão levando em conta os conhecimento prévios 

com participação efetiva dos alunos. 

 
 
 

 
2.3 Descrição da aula 3 

 
 

- Aula conceitual, apresentação dos conhecimentos cientificamente aceitos, 

utilização de quadro branco e slides. 

https://youtu.be/-C2erXakQlQ
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Figura 1 – apresentando a onda eletromagnética 
 

 

Fonte: Scielo.br 

 
 

- Enfatizar os conceitos de comprimento de onda, frequência e velocidade, 

introduzir a equação que relacionam estas grandezas.. 

 
Figura 2 – equação que relaciona as três grandezas 

 

 

Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br 
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2.4 – Descrição da aula 4 

 
 

Apresentação do micro-ondas no contexto do espectro 

eletromagnético. 

Figura 3 – Espectro eletromagnético 
 

 

Fonte: rc.unesp.br 

A figura 3 acima mostra a radiação de micro-ondas no espectro 

eletromagnético, situa-se entre as ondas de rádio e o infravermelho no 

sentido de energia crescente. 

Apresentação técnica do objeto experimental o forno de micro- 

ondas. 

Figura 4 – Forno de micro-ondas 
 

 

Fonte: eletrodomésticos.blog.br 
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A figura 4 mostra as partes que compõem um micro-ondas, este 

aparelho recebe energia de uma fonte elétrica, o magnetron transforma 

esta energia em ondas eletromagnéticas. 

A preparação para o experimento consiste na retirada do prato 

giratório, o procedimento se faz necessário de modo a preservar os 

pontos fixos produzidos pelas ondas estacionárias, no caso de nossa 

prática uma barra de chocolate. 

Uma barra de chocolate com no mínimo 8cm de comprimento é 

então inserida na câmara de cozimento, liga-se então o aparelho por 

alguns segundos (menos de um minuto), logo após retira-se o chocolate, 

serão notadas duas marcas, os discentes são convidados para que 

façam esta medida, com o auxílio de réguas os alunos verificam a 

distância. 

Figura 5 – Ondas estacionárias 
 

 

Fonte: brasilescola.uol.com.br 

 
 

Ondas estacionárias estão presentes dentro do forno de micro- 

ondas e se formam a partir da superposição de ondas idênticas, porém 

de sentidos opostos, as marcas deixadas no chocolate são formadas 

pelos pontos de ventre (V) ou seja onde a amplitude desta onda 

estacionária é máxima, sendo portanto o ponto de maior intensidade, a 

distância entre estas posições assevera meio comprimento de onda 

como indicado na figura acima. 
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Figura 6 – Frequência do forno de micro-ondas 
 

 

Fonte: descomplica.com.br 

 
 

A figura 6 mostra as especificações técnicas de um forno de micro- 

ondas convencional, ressalta-se aqui a frequência destas ondas da 

ordem de 2,45GHz. 

Calculando a velocidade da luz 
 
 

Toma-se a equação 

 

Através da equação acima onde λ é o comprimento de onda e f a 

frequência, o produto destas duas grandezas nos da o valor da 

velocidade da luz num meio. De fato realizada a experiência estes 

valores ficam dispostos para o cálculo desta velocidade. 

 
2.5 Descrição da aula 5 

 
 

Avaliação sobre a unidade 

 
 

Questão 1 (Adaptada ENEM 2016) - Um experimento para comprovar a 
natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi realizado da seguinte forma: 
anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, 
retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa 
refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado 
por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se 
que havia três pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. 
Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura. 

c = λ x f 



9 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Que posições irão corresponder a pontos da manteiga derretida? 

 
 

Questão 2 - A velocidade da luz no vácuo é da ordem de 300.000 km/h, 

sendo a mesma uma velocidade relativamente alta, relate uma experiência onde 

seria possível medir uma aproximação desse resultado; 

Questão 3 (Adaptada UFPR 2010) - O primeiro forno de micro-ondas foi 

patenteado no início da década de 1950 nos Estados Unidos pelo engenheiro 

eletrônico Percy Spence. Fornos de micro-ondas mais práticos e eficientes foram 

desenvolvidos nos anos 1970 e a partir daí ganharam grande popularidade, 

sendo amplamente utilizados em residências e no comércio. Em geral, a 

frequência das ondas eletromagnéticas geradas em um forno de micro-ondas é 

de 2450 MHz. Em relação à Física de um forno de micro-ondas, considere as 

seguintes afirmativas: 

 
1. Um forno de micro-ondas transmite calor para assar e esquentar 

alimentos sólidos e líquidos. 
2. O comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 cm. 
3. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas no interior do 

aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes metálicas do forno e na 
grade metálica que recobre o vidro da porta. 

 

Quais alternativas são verdadeiras, justifique sua resposta; 
 

Questão 4 - (Adaptada Enem 2010) Com o objetivo de se testar a 
eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10°C de 
amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 
cinco fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno operou à potência 
máxima, qual a relação entre energia e tempo para a conclusão deste teste? 
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Questão 5 – (Fuvest – SP) Um forno de micro-ondas é projetado para, mediante 
um processo de ressonância, transferir energia para os alimentos que 
necessitamos aquecer ou cozer. Nesse processo de ressonância, as moléculas 
de água do alimento começam a vibrar, produzindo o calor necessário para o 
cozimento ou aquecimento. A frequência de ondas produzidas pelo forno é da 
ordem de 2,45.109 Hz, que é igual à frequência própria de vibração da molécula 
de água. 

 
a) Qual o comprimento das ondas do forno? 

 
b) Por que os fabricantes de forno micro-ondas aconselham aos usuários a não 
utilizarem invólucros metálicos para envolver os alimentos? 
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