
Luz: a mensageira da Ciência  

Categoria: Multidisciplinar  

Resumo:  
As ondas eletromagnéticas são uma importante ferramenta para a 
compreensão de diferentes fenômenos da Natureza. No entanto, sua relação 
com as tecnologias contemporâneas e o fazer científico é pouco explorada na 
Educação Básica. Essa proposta apresenta uma sequência de seis atividades, 
entre experimentos e investigações, que proporcionam um ensino 
multidisciplinar de propriedades da luz a partir de descobertas científicas. A 
ordem proposta é a seguinte: 1) o uso de luz e sombra para a medida de 
grandes objetos, 2) o cálculo de sua velocidade constante a partir de dados 
reais, 3) seu uso como traçador de composição química de substâncias, 4) a 
difração como ferramenta para determinação do tamanho de pequenos 
objetos, 5) a luz síncrotron e seu uso no acelerador Sirius e 6) a luz como 
instrumento em diferentes áreas de pesquisa.  

Natureza  
 Apesar de os currículos escolares preverem o ensino de propriedades da luz 
durante a Educação Básica, tal ensino muitas vezes se dá de forma desconectada das 
relações dessas propriedades com atividades cotidianas. Assim, essa sequência de 
atividades pretender ensinar tais propriedades a partir de sua relevância com descobertas 
e experimentos científicos.  

Objetivo geral:  
 Explorar diferentes propriedades da luz, conhecendo-a como ferramenta de 
trabalho do cientista.  

Objetivos específicos: 
 Compreender o que é luz e seus princípios de propagação.  
 Familiarizar-se com técnicas modernas de pesquisa.  
 Entender que a luz pode ser útil para trabalhos em diferentes áreas do 
Conhecimento.  
  

Possíveis resultados:  
 Melhor entendimento dos conceitos ligados às propriedades da luz.  
 Desenvolvimento de pensamento crítico e da noção de transversalidade da 
Ciência.  
 Entendimento do Brasil como produtor de conhecimento e a relevância social e 
política deste tipo de investimento.     

Justificativa  
 A luz, mais especificamente as ondas eletromagnéticas, são uma grande 
ferramenta da Ciência, especialmente a Ciência Moderna. Com ela, foi e são possíveis 
inúmeras descobertas, desde a estrutura do Universo até detalhes da estrutura atômica e 
engenharia de pequenos materiais. Conhecer essas propriedades e seus usos é 
fundamental para um entendimento abrangente do fazer científico. 



Contexto:  
 O público alvo são estudantes da Educação Básica, entre o oitavo ano do Ensino 
Fundamental (EF) e a segunda série do Ensino Médio (EM). As atividades propostas 
podem ser aplicadas ou dentro das disciplinas de Física, Química e Biologia (EM)/
Ciências (EF) ou como um curso de extensão/atividade complementar no contraturno, 
para as escolas que aderem ao ensino integral.  

Procedimentos:  
 As atividades são divididas em seis etapas sequenciais, descritas a seguir, com 
cada uma delas explorando uma possibilidade de uso da luz como ferramenta científica. 
Todas elas seguem uma abordagem de aprendizado através de problemas, onde os 
participantes devem ser orientados a buscar as soluções por si mesmos.  

  Atividade 1: A luz como régua de objetos grandes 
 Esta atividade explora as propriedade de propagação retilínea da luz e seu uso 
para medir distâncias. Para realizá-la, basta a medida das sombras de uma vareta de 
tamanho conhecido e de um objeto maior, de tamanho desconhecido (como uma árvore 
ou um prédio). As medidas podem ser realizadas com régua ou outro instrumento de 
referência. Estando as duas alinhadas, é possível determinar a altura do objeto usando a 
trigonometria, conforme a Figura 1 abaixo. 

  

  
Figura 1: Exemplo esquemático de um experimento usando o estudo de sombras para determinar 

distâncias.  
Fonte: própria.  

  Atividade 2: A luz como constante fundamental 
 Esta atividade consiste em simular o experimento de Ole Römer na determinação 
da velocidade da luz. Neste experimento ele observou eclipses da lua Io, satélite do 
planeta Júpiter, em diferentes épocas do ano, associando a diferença de tempo 
observada ao percurso que a luz tinha que percorrer, contando que a distância Terra-
Júpiter varia ao longo do ano. Os dados podem ser fornecidos diretamente aos alunos ou 
então eles mesmos podem obtê-los através de softwares de observação do céu, como o 
Stellarium (um roteiro detalhado de como fazê-lo pode ser visto em Laporte, 2017). A 
escolha entre um e outro depende do tempo e recursos disponíveis para a atividade.  

Atividade 3: A luz e a natureza das substâncias  
 Dividida em duas partes, essa atividade tem como propósito apresentar a luz 
emitida como testemunha da fonte que a gerou. Na primeira parte, constrói-se um 
espectrógrafo caseiro com o uso de uma caixa de papelão escura e a rede de difração de 
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um CD. Na segunda parte, os estudantes devem buscar os espectros de diferentes 
elementos químicos da tabela periódica, como o Hidrogênio, Hélio, Sódio, Ferro, etc. Em 
seguida, sugere-se que eles sejam comparados com o espectro do Sol (Figura 2), de 
forma a buscar compreender do que o mesmo é feito. Nesta atividade pode ser explorado 
o trabalho de Cecilia Payne, como referência à participação feminina na Ciência (Payne, 
1925).  

Figura 2: Exemplo de espectro solar.  
Fonte: https://astronomy.com/magazine/ask-astro/2020/02/what-elements-does-the-sun-contain.  

 Atividade 4: A luz como régua de objetos pequenos 
 Para esta atividade é necessário um laser, um fio de cabelo de um suporte (por 
exemplo, um rolo pequeno de fita durex, como a Figura 3). Num ambiente escuro, deve-
se posicionar o feixe de luz de forma que ele atinja o fio de cabelo e projeto um padrão de 
difração na parede.  

Figura 3: Exemplo de arranjo experimental com o fio de cabelo.  
Fonte: própria. 

 Conhecendo-se o comprimento de onda da luz do laser ( ) (geralmente disponível 
na própria embalagem), a distância entre a parede (L) e a distância entre as duas franjas 
subsequentes à central (d), a espessura do fio (e) é determinada segunda a equação 1.  

λ



 (1) 

 Um complemento a esta atividade pode ser o uso de dois lasers, um verde e um 
vermelho. Pela comparação das medidas de d, pode-se discutir se foi mais fácil medir 
com um ou outro, verificando se o comprimento de onda, e por consequência a energia da 
mesma, interfere na capacidade de medida.  

  Atividade 5: Simulando um acelerador  
 Esta atividade tem como objetivo ilustrar como um acelerador do tipo síncrotron 
funciona. Para tanto, introduz-se uma lâmpada do tipo LED, acoplada a uma bateria, no 
interior de um balão transparente. Será formado um círculo de luz, o que ilustra a ideia 
básica de um síncrotron, onde as partículas de luz seguem trajetórias circulares devido ao 
campo magnético. A partir da discussão do modelo, pode-se imaginar o que aconteceria 
se o balão fosse opaco, com pequenos furos - o que ilustra a posição dos receptores.  
 Para complementar essa atividade, deve-se apresentar o acelerador Sirius com 
suas dimensões (tamanho e energia associadas), propondo aos estudantes que 
relacionem seu tamanho em escala comparando com objetos e partes do corpo.  

 Atividade 6: Pesquisando descobertas  
 Por fim, esta atividade explora os tipos de trabalhos e pesquisas que são 
desenvolvidas usando a luz como ferramenta, em especial em aceleradores de partículas. 
Para tanto, primeiro pede-se para os alunos imaginar os tipos de descobertas que 
poderiam ser feitas a partir do conhecimento estudado nas outras atividades em áreas 
como a Medicina, a Biologia, a Engenharia, as Artes,  Arqueologia. Eles compartilham as 
ideias entre si e devem discutir sua validade e possibilidades. Ao final, são apresentadas 
notícias a respeito de trabalhos desenvolvidos no Sirius em cada área, sendo que os 
alunos devem avaliar se estavam dentro ou não de suas expectativas. 
  
 Cronograma 
 Para cada atividade são previstos encontros de duas aulas (entre 1h30 e 2h cada), 
que podem ocorrer dentro das disciplinas ou como projetos paralelos.  
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