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Apêndice A 

Produto Educacional - Caderno Pedagógico: O ensino de 

óptica para cegos na perspectiva de compreender a luz a 

partir do som. 

1 Apresentação 

O caderno pedagógico: O ensino de óptica para cegos na perspectiva de compreender a 

luz a partir do som, constitui-se em uma proposta de intervenção instrutiva inclusiva para o 

Ensino de Física, que tem como objetivo, viabilizar o processo de ensino e aprendizagem de 

alunos com cegueira apresentando o conteúdo de óptica a partir de uma Sequência Didática 

(SD) fundamentada em interações dialógicas e estímulos auditivos e tátil-auditivos 

produzidos por atividades experimentais. O produto educacional foi elaborado como parte 

integrante do trabalho realizado junto ao Programa de Pós-Graduação do Mestrado Nacional 

Profissional em ensino de Física, do polo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA). 

Considerando a atual conjuntura educacional é fundamental compreender as diferenças 

individuais dos alunos, com ênfase aos portadores de deficiência visual, para planejar ações 

educativas conforme suas necessidades.  

O ser humano atribui sentido e significado às coisas através das interações com o 

mundo que o cerca, porém, nem tudo que se aprende, torna-se significativo, é necessário que 

o aluno com e sem deficiência visual, relacione os novos conhecimentos às suas experiências 

e/ou coisas que já aprendeu anteriormente, ou seja, aspectos familiares, relevantes presentes 

em sua estrutura de conhecimento.  

É importante frisar, que as possíveis dificuldades encontradas por alunos cegos no 

âmbito da construção de conhecimento e formação de conceitos devam ser compreendidas 

pelos professores como semelhantes às apresentadas pelos alunos videntes. Pois a cegueira 

não compromete o cognitivo do aluno, porém as barreiras de acessibilidade e experiências de 

vida, estas sim, dificultam o processo de aprendizagem e a aquisição aos significados e 

conceitos (SÁ; SIMÃO, 2010).   

Planejado, então, para auxiliar o professor, a partir de atividades que despertem o 

interesse de alunos com e sem deficiência visual e estabeleçam relações entre eles e entre 

professor e aluno, no intuito de confrontar hipóteses, conclusões e construir conhecimento. 
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Este produto procurou através da SD atender as dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais dos conteúdos assim como organizá-los de forma estruturada na perspectiva da 

aprendizagem significativa.  

Uma SD é uma série ordenada e articulada de atividades, que permite desenvolver no 

estudante a dimensão conceitual, ou seja, os conceitos e princípios que se deve aprender; a 

dimensão procedimental que é o saber fazer (aplicar regras, métodos, procedimentos) e a 

dimensão atitudinal, a mais complexa, pois trata “o que o aluno é”, ou seja, está associada ao 

desenvolvimento de atitudes, valores, ética, enfim o componente afetivo (ZABALA, 1998).      

A SD proposta divide-se em quatro etapas, à saber:  

Etapa 1: Pré-teste 

  Trata-se do primeiro momento, que permite ao professor, investigar o conhecimento 

prévio dos alunos acerca do conteúdo proposto, obtendo respostas intuitivas ou suposições 

dos participantes da atividade. Nesta etapa são lançadas questões de cunho subjetivo, 

envolvendo definições e aspectos conceituais do assunto a ser trabalhado em cada aula. 

Etapa 2: Organizadores Prévios 

Na sequência são apresentados os organizadores prévios, com o objetivo de 

estabelecer a ligação entre o que o aluno já sabe e o que deveria saber para que o novo 

conteúdo seja aprendido de forma significativa. De acordo com Moreira, “os organizadores 

prévios podem tanto fornecer “ideias-âncora” quanto estabelecer relações entre ideias ou 

proposições já existentes na estrutura cognitiva e contidas no material de aprendizagem” 

(MOREIRA, 2011, p.115).  

  Considerando a importância de elementos organizacionais inclusivos, aponta-se como 

ponto chave deste produto pedagógico, a utilização de experimentos como organizadores 

prévios. Fundamentados na audição como canal de observação e interpretação, as atividades 

práticas poderão proporcionar ao aluno cego um contexto ideacional para a aprendizagem do 

novo conteúdo. 

 Etapa 3: Apresentação do Conteúdo 

Na perspectiva de construção de conhecimento, os conteúdos serão apresentados aos 

alunos por meio de textos e audição de vídeos, sem, no entanto, apontar conceitos prontos, 

mas fornecendo um embasamento teórico satisfatório. O professor, nessa etapa, deverá 
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acompanhar e assessorar os alunos na transição dos sentidos para os significados. Nesse 

contexto, o debate é imprescindível, pois abre espaço para os alunos exibirem seus sentidos e 

modelos de pensamento construídos acerca do conteúdo, sendo comum o aparecimento ainda 

de hipóteses fundamentadas na percepção e no senso comum em detrimento aos modelos e 

teorias científicas estudados.  

Contudo, destaca-se, com os estudos de Camargo, que a deficiência visual desponta 

como um fator benéfico para a compreensão de alguns fenômenos físicos. 

  

A utilização de esquemas visuais de fenômenos não observáveis visualmente pode 

representar distorções conceituais em relação ao conhecimento e entendimento 

desses fenômenos. Superar a relação entre conhecer e ver e reconhecer que a visão 

não pode ser utilizada como pré-requisito para o conhecimento de alguns fenômenos 

como os de física moderna, pode indicar alternativas ao ensino de física, as quais 

enfocarão a deficiência visual não como limitação ou necessidade educacional 

especial, mas como perspectiva auxiliadora para a construção do conhecimento de 

física por parte de todos os alunos (CAMARGO, 2008, p.25-26).   

 

Concluindo essa etapa, aplicar-se-á os diagramas instrutivos. Para a primeira aula, 

mapa conceitual.  Os mapas conceituais são diagramas de conceitos explicitando suas inter-

relações, de relações significativas, de hierarquias conceituais (MOREIRA, 2012). 

Para as aulas seguintes o diagrama V. O diagrama V é um instrumento heurístico 

proposto, para a análise do processo de produção de conhecimento ou para desempacotar 

conhecimentos documentados em artigos, ensaios (MOREIRA, 2012).  

Etapa 4: Verificação da Aprendizagem 

Serão apresentados aos alunos situações enfrentadas no cotidiano, desafios com 

cenários contextualizados de valor sócio cultural, a fim de avaliar se a SD dentro da 

perspectiva construtivista conseguiu atender os objetivos desejados. Nesse sentido, verifica-se 

se houve de fato assimilação e construção de conhecimento por parte dos alunos cegos e 

videntes. 

É importante ressaltar, que a avaliação acontece de forma contínua durante o 

desenvolvimento da SD. Sendo que o primeiro momento se dá de maneira diagnóstica, 

cabendo ao professor investigar os conhecimentos prévios dos estudantes, suas experiências 

cotidianas, suposições etc. E no decorrer das etapas de acordo com a participação dos alunos, 
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os parâmetros formativo e somativo aparecem inevitavelmente (desempenho nas suas 

expressões orais e/ou escritas durante as aulas através dos recursos disponíveis, exercícios 

avaliativos e prova).  

 

2 Objetivos da proposta de ensino 

 Propor aos professores uma estratégia dinâmica e inclusiva de ensino, voltada à 

formação integral do aluno; 

 Potencializar a aprendizagem significativa de alunos cegos, a partir de experimentos 

simples adotando a audição como sistema de observação e interpretação; 

 Estabelecer canais de comunicação entre professor/aluno e aluno/aluno, além de 

abordar as influências dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais; 

 Fomentar a necessidade de estruturação dos conteúdos para facilitar ao aluno com e 

sem deficiência visual a construção de significados sobre o que ele está aprendendo; 

 Planejar desafios de valor sócio–cultural, afim de, desenvolver habilidades e 

competências. 

 

3 Estruturação do caderno pedagógico 

  O material didático será sistematizado em seis aulas, totalizando 13 horas e 30 

minutos, como observado no quadro 1, à saber: 

Quadro 1: Sistematização das aulas. 

AULAS TEMAS TEMPO ESTIMADO 

AULA 1 A Natureza da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula)  

AULA 2 Reflexão da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula)  

AULA 3 Refração da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula) 

AULA 4 Dispersão da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula) 

AULA 5 Interferência da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula) 

AULA 6 O Efeito Doppler 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula) 

Fonte: O autor do trabalho 
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4  Aulas  

Aula 1: A Natureza da Luz 

Apresentação do tema  

Com a finalidade de identificar que fenômenos, conceitos e modelos são 

correlacionados pelos alunos à luz, a apresentação da temática será por meio de um diálogo 

entre professor e alunos, afim de fazer um levantamento geral de objetos ou fenômenos 

relativos ao assunto.  

Nesse sentido, deve-se direcionar aos alunos a seguinte pergunta: Que fenômenos e 

objetos estão associadas à luz?  

Diante da perspectiva deste trabalho, faz-se necessário investigar as respostas dadas 

pelos alunos com cegueira e o embasamento adotado por eles. Pois os conceitos formados por 

pessoas com cegueira congênita diferem qualitativamente dos conceitos construídos com base 

em experiências visuais. 

Depois de elencados os resultados são encaminhadas as etapas que seguem: 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 O que é a luz? 

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 

 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 
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 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Investigar a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas em face da 

observação do som e sinal do celular no vácuo.  

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Recipiente de vidro; 

 Seringa de 50 ml; 

 Mangueira fina; 

 Três válvulas de câmera de bicicleta; 

 Pistola e bastão de cola quente; 

 Dois celulares. 

Procedimento:  

O experimento propõe uma simulação do vácuo, a partir de um aparato (bomba de 

vácuo) previamente construído, segundo as orientações do vídeo explicativo, disponível no 

seguinte endereço: 

https://m.youtube.com/watch?v=SVW5tK21C8E 

Curiosidade 

Conversas, músicas e ruídos em geral são fontes de um tipo 

bastante familiar de energia. Trata-se do som, algo cotidiano que 

utilizamos para falar e ouvir trocar informações com as pessoas e com o 

meio ambiente. Pela voz, podemos reconhecer uma pessoa e até inferir 

de que lado ela está e a que distancia se encontra. Diferente do tato e do 

paladar, que só funcionam por contato, a audição é um dos sentidos que 

nos permite interagir à distância com o mundo que nos cerca. Mas afinal, 

o que é o som? 

Fonte:  

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/reflexao-e-refracao-do-
som 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=SVW5tK21C8E
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/reflexao-e-refracao-do-som
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/reflexao-e-refracao-do-som
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Solicita-se aos alunos que compare as observações, do sinal disponível e o som 

emitido pelo aparelho de celular ao receber uma ligação dentro do recipiente, em dois 

momentos: 

I) Imediatamente ao colocá-lo; 

II) E após a retirada de parte do ar do interior do recipiente, com a bomba.  

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que o professor explique que:  

 A diminuição da intensidade do som com a retirada de parte do ar de dentro 

do recipiente, deve-se a sua natureza mecânica.  

 Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se 

propagar, e que portanto não se propagam no vácuo; 

 Fato que não interferiu na ligação, já que as ondas eletromagnéticas como a 

radiação emitida pelo celular e a luz propagam-se tanto na matéria quanto 

no vácuo.  

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile (Figura 12).  

Texto para o aluno:  

A Natureza da Luz 

Especulações 

Especulações sobre a natureza da luz apareceram muito cedo na história da 

humanidade. Demócrito, filósofo grego que viveu entre cerca de (ca.) 460/470 a 

370/380 a.C., propôs que tudo que existe se compõe apenas de duas coisas, 

átomos e vácuo. Em particular, a luz, que era associada ao fogo, seria constituída de 

átomos pontiagudos, de forma a provocar queimaduras. Contudo, Aristóteles (ca. 

384 a 322 a.C.), introduziu o princípio das sensações, baseando-se nos órgãos 

sensoriais, Aristóteles propôs para a luz, uma explicação similar que ele havia dado 

às vibrações sonoras. Segundo ele, um objeto luminoso vibra e, desta forma, coloca 

em vibração um meio indefinido, que ele chamou de “diáfano”, o qual por sua vez 
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provoca o movimento de “humores”, que faria parte da composição do olho 

(BARTHEM, 2005). 

Os Primeiros Indícios sobre a Natureza da Luz  

Christian Huygens (1629 a 1695) propôs, em 1678, uma teoria ondulatória 

para a luz. Como a natureza da luz era desconhecida nesta época, Huygens 

interpretava a luz em termos de ondas longitudinais, como o som. No modelo de 

Huygens, cada ponto em uma frente de onda é tratado como uma fonte de uma 

“ondícula secundária”. Uma onda é caracterizada pelo seu comprimento de onda λ e 

pela frequência f de oscilação (BARTHEM, 2005). Estas duas grandezas são 

relacionadas através da velocidade v  de propagação da onda na forma: 

fv .  

Isaac Newton (1642 a 1727) também havia se interessado pelo fenômeno da 

luz, tendo realizado surpreendentes experimentos no campo da óptica, como o da 

dispersão da luz branca através de um prisma. Contudo, sua abordagem 

demonstravam as ideias contidas em seu trabalho sobre gravitação desenvolvido 

neste mesmo período. Newton defendia o modelo corpuscular da luz o qual 

explicava de forma satisfatória a óptica geométrica (BARTHEM, 2005).  

A disputa entre Newton, com sua teoria corpuscular, e o onipresente Robert 

Hooke (1635 a 1703), que apoiava a teoria ondulatória de Huygens, não tinha como 

ser solucionada na época. As duas teorias apresentavam previsões distintas quanto 

à velocidade da luz dentro da matéria, enquanto Newton explicava a refração pelo 

aumento da velocidade das partículas luminosas ao entrarem em um corpo, pela 

ação da força gravitacional, Huygens afirmava o contrário. Era a redução de 

velocidade da onda luminosa, dentro da matéria, que desviava a direção da frente 

de onda. Para se chegar a alguma conclusão era necessário, portanto, vencer 

algumas etapas, uma delas seria medir a velocidade da luz com a precisão 

necessária, um avanço tecnológico que propiciasse aos cientistas uma 

instrumentação adequada, e isso só veio a acontecer em 1850, quando finalmente 

Foucault (1819 a 1868) mediu a velocidade da luz no ar e na água, mostrando que a 

velocidade na água era menor que no ar (BARTHEM, 2005). 

A Teoria Ondulatória 
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  A natureza da luz foi demonstrada de maneira brilhante por Thomas Young 

(1773 a 1829). Em 1803, retornando ao experimento de Grimaldi, ele demonstrou 

que as faixas luminosas que apareciam na região de sombra como consequência da 

difração, não podiam ser explicadas pela teoria corpuscular. Pois, sabia-se que dois 

sons de alturas diferentes produziam períodos nos quais o som era mais forte, 

separados por períodos de menor intensidade, esse fenômeno é conhecido como 

“batimento”. Dessa forma, Young estabeleceu, um paralelismo entre a interferência 

do som e da luz. Poderiam duas ondas luminosas adicionar-se para produzir a 

escuridão? Se fossem compostas de partículas a resposta seria não. Por outro lado, 

se tivesse uma natureza ondulatória, a resposta seria sim (BARTHEM, 2005). 

A Natureza Eletromagnética 

  Apesar de quase todos os conceitos do eletromagnetismo já serem 

conhecidos em meados do século XIX, foi preciso aguardar a formulação 

matemática apresentada por James Clerk Maxwell (1831 a 1879) em 1864, e 

publicada no ano seguinte. Maxwell identificou a luz como “uma perturbação 

eletromagnética na forma de ondas se propagando por meio do campo 

eletromagnético de acordo com as leis do eletromagnetismo”. Com as equações de 

Maxwell foi possível determinar a velocidade da luz diretamente a partir dos valores 

das constantes do eletromagnetismo (BARTHEM, 2005). 

  Em 1887, Hertz (1857 a 1894) realizou a primeira observação experimental de 

ondas eletromagnéticas, sem ser a luz, atestando a validade das equações de 

Maxwell. Contudo curiosamente, ao trabalhar com a geração de faíscas entre os 

eletrodos, de forma a observar as ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell, 

Hertz deparou-se com aquilo que viria a ser a retomada da teoria corpuscular. Notou 

que, quando a luz ultravioleta iluminava o terminal negativo, as faíscas surgiam 

facilmente. Esta foi à primeira observação do efeito fotoelétrico, que Einstein (1879 a 

1955) iria explicar mais tarde (BARTHEM, 2005). 

  A descoberta inesperada do efeito fotoelétrico incomodou Hertz porque 

interferia em sua pesquisa principal, mas reconheceu que se tratava de um 

fenômeno muito importante e resolveu estudá-lo mais de perto. Seus resultados, 

publicados naquele mesmo ano, foram complementados por outros pesquisadores, 

descobriu-se que partículas negativas eram emitidas quando uma superfície limpa 

era exposta à luz. O mais irônico é que a história do efeito fotoelétrico começou 
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justamente quando Hertz comprovou a existência de ondas eletromagnéticas e a 

ideia de que a luz seria uma delas (BARTHEM, 2005). 

A Teoria Quântica da Luz 

A explicação para o efeito fotoelétrico veio em 1905, quando um certo 

empregado administrativo suíço de patentes, fez uma declaração audaciosa que 

daria vida nova a descoberta já moribunda de Planck (1858 a 1947). Segundo 

Planck, a energia na matéria deveria estar sob a forma de pacotes, mas fora dela, 

onde aparecia, sob a forma de radiação. Einstein mostrou que as duas ideias não 

eram compatíveis e que a harmonia seria estabelecida se a radiação, ela mesma, 

fosse formada por quanta discretos, de energia hf. Isto é, em vez de estar distribuída 

uniformemente no espaço no qual se propaga, a luz é constituída por pacotes de 

energia (posteriormente denominados de fótons) (BARTHEM, 2005).       

  

fhE .  
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Figura 12: Texto em braile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

Após a leitura, recomenda-se a audição do vídeo: “Teoria do fóton”, o qual apresenta 

uma visão contemporânea da luz, mencionando as teorias da relatividade especial e dualidade 

onda-partícula, ambas de Albert Einstein, disponível no endereço: 

https://youtu.be/C2NnkmFLgso 

Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos da questão 

apresentada no início da aula (pré-teste), seguido da produção de uma síntese escrita, 

proporcionando aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos 

conceitos através do diálogo característico desse processo. Nesse sentido, as ideias podem ser 

construídas em função de seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  

Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um mapa conceitual (Figura 13), a fim de estabelecer a organização do 

conteúdo.  Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

 

https://youtu.be/C2NnkmFLgso
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Figura 13. Mapa conceitual para compreensão da luz. 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

  É fundamental viabilizar ao aluno cego o mapa conceitual a partir de uma construção 

em braile (Figura 14). 

Figura 14. Mapa conceitual em braile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

Problemas 

01- A porta automática de um Shopping Center, as calculadoras e relógios que funcionam 

com energia solar são recursos tecnológicos utilizados no dia a dia de uma cidade e que 

envolvem luz e cargas elétricas, constituindo o fenômeno físico conhecido como “efeito 

fotoelétrico”. Sobre esse tema, julgue as afirmativas. 

a) A luz constitui-se de pacotes discretos, denominados fótons, que podem ser considerados 

partículas. 

 

b) A luz tem natureza dual, sendo o efeito fotoelétrico uma manifestação do aspecto 

corpuscular. 

 

Observação: Para o aluno cego as questões precisam ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 

 

Aula 2: Reflexão da Luz 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 Qual é a diferença entre a luz refletida por um espelho e a luz refletida por uma 

superfície áspera? 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 
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 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Examinar o fenômeno de reflexão do som. 

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Caderno ou livro; 

 Dois tubos de papelão de 50 mm de diâmetro e 60 cm de comprimento; 

 Um relógio de pulso; 

 Transferidor ampliado impresso em papel A4; 

 Papelão; 

 Palitos de picolé; 

 Um palito de churrasco; 

 Cola; 

 Uma tira de velcro adesivo de 50cm. 

Procedimentos: 

  A atividade prática consiste em duas etapas: 

I) Primeiramente de forma individual os alunos utilizarão cadernos, livros ou até mesmo a 

parede de obstáculo para o som. Usando sua voz emitirão um determinado ruído (a pronuncia 

Curiosidade 

Para caçar uma borboleta durante a noite, o morcego não usa os 

olhos porque é cego. Ele emite gritos tão agudos que a gente não consegue 

ouvir: são os ultrassons. Se um inseto está na frente dele, ele ouve seu eco, 

como quando se solta um grito próximo de uma montanha. Graças as suas 

orelhas grandes, ele escuta esse eco e sabe onde se encontra o inseto. O 

que é o eco? Como ocorre esse fenômeno? 

Fonte: BERNHARD, 2006, p.18. 
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de uma vogal, palavra, frase etc.) e farão assim observações quanto à intensidade das ondas 

sonoras diante dos obstáculos.  

II) A segunda etapa consiste em colocar sobre a mesa os tubos com o relógio próximo à 

extremidade de um deles e usando novamente caderno ou livro como obstáculo para o som, 

ajustam-se os mesmos conforme o ângulo em relação a normal (palito de churrasco) para que 

se consiga o melhor som possível através do outro tubo e assim investigar a lei de reflexão. 

Nesse sentido, utiliza-se um transferidor adaptado (Figura 15), com o qual os alunos cegos 

poderão através do tato estar complementando suas observações. Para confecção deste 

transferido, fixou-se palitos de picolé aos arcos equivalentes de 10 em 10 graus e velcro nos 

arcos de 30°, 60°, 120° e 150°. 

Figura 15. Apresentação do transferidor adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que:  

 O som ao atingir um obstáculo sofre reflexão (Eco, Reforço ou 

Reverberação);  

 O aumento de intensidade do som percebido quando usado o caderno como 

obstáculo relativamente próximo a boca, deve-se ao fato do reforço, que 

ocorre quando o som direto e o som refletido chegam praticamente ao 

mesmo tempo causando essa sensação;     
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  A primeira lei da Reflexão garante que o ângulo de incidência é igual ao 

ângulo de reflexão. Assim, o som mais intenso acontece quando ajustamos 

os tubos conforme a medida dos ângulos.    

 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile. 

Texto para o aluno:  

Reflexão da Luz 

  Em relação ao nosso mundo cotidiano, a reflexão é a causa mais comum da 

emissão de luz. Grande parte dos corpos que enxergamos refletem a luz que 

recebem, mas há muitas outras causas: por exemplo, qualquer corpo aquecido a 

partir de certa temperatura torna-se luminoso. Reações químicas podem gerar luz, 

tanto na chama de uma fogueira como no bucólico pisca-pisca dos vaga-lumes, 

enquanto reações nucleares geram a fantástica luz do Sol e das estrelas 

(GASPAR,2011). 

  Os “corpos que têm luz própria” são definidos como luminosos, como as 

Estrelas, por exemplo, e os que não “têm luz própria”, mas emitem luz, como a Lua, 

são definidos como iluminados. Com destaca, Gaspar, 2011, “Na verdade, luz não é 

algo que possa estar contido em um corpo, por tanto essa definição é fisicamente 

incorreta”.  O nosso corpo, emite radiação infravermelha, com frequência até 1000 

vezes menor do que a luz visível, radiação suficiente para ser detectada por 

equipamentos apropriados. Em outras palavras, se a nossa retina fosse sensível a 

essa radiação, o corpo humano poderia ser considerado luminoso. Assim, embora 

de pouca serventia, pode-se definir corretamente um corpo luminoso como “aquele 

que emite radiação visível” (GASPAR,2011). 

  Nesse sentido, uma das características mais importantes da reflexão da luz é 

tornar qualquer corpo iluminado. Em virtude da irregularidade dos corpos, essa 

reflexão é quase sempre “difusa”. Uma “reflexão difusa” ocorre, quando os raios de 

luz se espalham na reflexão em vários ângulos. É o que acontece quando 
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acionamos uma fonte sonora num recipiente fechado, por exemplo, o som se 

propaga até as paredes onde sofre reflexão, que se dá em todas as direções, daí o 

som se espalha, havendo uma combinação das ondas sonoras diretas com as 

ondas refletidas, quando se encontram (SILVA; BARRETO, 2010).  

  Uma superfície polida, como um espelho por exemplo, produz “reflexão 

regular”, quando os raios de luz são refletidos em apenas um ângulo. As leis da 

reflexão da luz são válidas para a reflexão regular em qualquer superfície e são as 

mesmas de qualquer propagação ondulatória (GASPAR, 2011). 

   Dessa forma, o processo de reflexão da luz será efetuada com base no 

comportamento das frentes de onda, nessa discussão, a direção de propagação da 

onda luminosa, ou seja, o raio de onda será denominado raio de luz. Uma frente de 

onda pode incidir paralelamente sobre uma superfície refletora ou formar certo 

ângulo com ela. Com a incidência paralela, a frente de onda atinge todos os pontos 

da superfície ao mesmo tempo, refletindo de tal forma que a nova frente será 

também paralela à superfície. Desse modo, os raios de luz incidentes coincidem 

com os refletidos (GREF, 2015).  

 Quando a frente de onda incidente forma certo ângulo sobre determinada 

superfície refletora, cada ponto será atingido em instantes diferentes e passará a 

reemitir o mesmo pulso também em tempos distintos. Como a onda refletida e a 

onda incidente se propagam no mesmo meio, o desdobramento da onda reemitida 

pelo primeiro ponto coincide com o desdobramento efetuado pelo último ponto da 

frente de onda. Assim, os ângulos de incidência e de reflexão do raio de luz, em 

relação à normal à superfície refletora, têm a mesma medida. Isso corresponde uma 

das leis da óptica geométrica, além da igualdade entre os ângulos de incidência e 

reflexão, há mais uma lei, que estabelece que a normal e os raios de luz, incidente e 

refletido, estão no mesmo plano (GREF, 2015). 

   

 Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  
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Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 16), a fim de estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

 

Figura 16. Diagrama V para organização do conteúdo de reflexão da luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile (Figura 17). 

 

Figura 17. Diagrama V em braile para organização do conteúdo de reflexão. 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Cite exemplos de corpos luminosos e corpos iluminados, explicando a diferença e a 

origem da luz responsável pela visão do corpo em cada caso. 

 

02- Um feixe de raio laser incidiu em um espelho plano formando com ele um ângulo de 60°. 

Qual o ângulo que o feixe refletido forma com o espelho?  

 

03- Ao olharmos através de uma janela de vidro, durante o dia, vemos o exterior com clareza. 

À noite, com o interior iluminado, o que vemos na mesma janela é a imagem do interior 

refletida. Como se explica esse fato?         

 

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 
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Aula 3: Refração da Luz 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 O que acontece com a luz quando ela passa do ar para a água? 

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 

 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Investigar a propagação do som em diferentes meios. 

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Dois balões; 

Curiosidade 

 Os golfinhos são animais muito inteligentes. Graças aos sons que emitem, 

eles conseguem se comunicar entre si. Mas quase sempre eles estão com a 

cabeça debaixo da água. Isso quer dizer que, mesmo debaixo da água, podemos 

ouvir sons? 

Fonte: BERNHARD, 2006, p.14. 
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 Água. 

Procedimento: 

  Deve-se encher os balões, um com ar e outro com água, afim de possibilitar duas 

circunstâncias diferentes de transmissão das ondas sonoras. Em seguida, coloca-se o balão 

cheio de água em cima da mesa e pede-se aos alunos que encostem sua orelha no mesmo, 

tampando com a mão a outra, bata embaixo da mesa e pergunta-se se eles escutam o barulho. 

Faça de novo a experiência, agora com o balão cheio de ar.  

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que: 

 O melhor som ocorre com o balão cheio de água, pois o som é uma vibração 

que se propaga de uma partícula a outra.  

 No ar as partículas estão mais longe e as vibrações não viajam tão rápido, 

enquanto que na água elas estão muito mais próximas. Por isso a velocidade do 

som na água é maior que no ar. 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile.  

Texto para o aluno:  

Refração da Luz 

A refração ocorre quando a onda passa de um meio para outro, durante a 

propagação. Como a velocidade de propagação das ondas depende do meio, sua 

velocidade se modifica ao mudar de meio. Nesse sentido, vale destacar que quando 

uma frente de onda incide paralelamente à superfície de separação de dois meios 

distintos, a velocidade de propagação muda, contudo a nova frente de onda 

continuará paralela à superfície de incidência. Portanto, a refração de incidência 

normal ocorre sem mudança de direção do raio de luz (GREF, 2015).  
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  Mas quando a frente de onda incide com certo ângulo em relação à superfície 

de separação, de início somente parte dela passa a se propagar no outro meio. 

Dessa forma, à medida que a frente de onda vai entrando no outro meio sua 

velocidade muda enquanto que a parte da frente de onda que ainda se encontra no 

primeiro, mantém a velocidade inicial de propagação. Isso provoca uma alteração na 

direção da frente de onda à medida que ela penetra no segundo meio de 

propagação (GREF, 2015). 

  Como a velocidade da luz depende do meio de propagação, podemos 

caracterizá-lo opticamente e recebe o nome de índice de refração absoluto. No 

vácuo, a velocidade de propagação da luz é constante e a maior possível, valendo 

aproximadamente 3.108 m/s (representada por c). O índice de refração absoluto de 

um meio (representado por n) é obtido através da relação entre a velocidade da luz 

no vácuo e a velocidade da luz no meio (representado por v) (GREF, 2015).  

  Matematicamente é expresso por: 

v

c
n   

  Já o desvio da luz é uma propriedade característica de um par de meios. Para 

um mesmo par de meios, o desvio efetuado pelo raio de luz dependerá ainda do 

ângulo em que ocorre a incidência. Tais dependências são descritas pela lei de 

Snell-Descartes, cuja expressão matemática pode ser obtida por meio do 

comportamento das frentes de onda e algumas substituições. Temos portanto 

(GREF, 2015):      

2

1

v

v

sen

sen





 

 Sendo,   o ângulo entre o raio incidente e a normal,   o ângulo entre o raio 

refratado e a normal e 1v  e 2v , as velocidades da luz nos meios 1 e 2, 

respectivamente.    

 Como 
1

1
v

c
n   e 

2

2
v

c
n  , podemos escrever: 
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2
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2
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n

c

v

v

sen

sen





 

  

 Ou seja: 

       
1

2

n

n

sen

sen





               

 A luz tem o comportamento contrário ao do som, como a velocidade de 

propagação do som na água é maior que no ar, isso quer dizer que para o som o ar 

é mais refringente que a água. Dessa forma quando o som se desloca do ar pra 

água, do meio mais refringente para o menos refringente ele se afasta da normal.  

Já no caso da luz ao se propagar do ar (meio menos refringente) para a água (meio 

mais refringente), ela se aproxima da normal (SILVA; BARRETO, 2010). 

Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  

Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 18), a fim de estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile. 
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Figura 18. Diagrama V para organização do conteúdo de refração da luz. 
 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Ao colocar uma placa de vidro transparente grossa sobre a página de um livro, as letras 

vistas através dessa placa, embora não se deformem, parecem se movimentar quando desliza-

se essa placa sobre o livro. Por que isso ocorre? 

 

02- É mais fácil pescar um peixe usando uma flecha verticalmente, em relação à superfície da 

água, do que, usando-a de maneira inclinada. Justifique essa afirmativa. 

 

03- Um menino tenta retirar, do fundo de um rio, um sapato, utilizando uma vara de bambu. 

Ele deve atingir o alvo, acima, abaixo ou exatamente na posição em que o vê? Explique. 

 

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 

 

Aula 4: Dispersão da luz 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 Como se forma o arco-íris? 

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 
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 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Construir o significado das cores investigando os sons.    

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Cordas de violão; 

 Pregos;  

 Madeira.  

Procedimento: 

  A experiência que se propõe, baseia-se na maquete tátil-visual apresentada no artigo 

“Como ensinar óptica para alunos cegos e com baixa visão?”, do professor Dr. Eder Pires 

Camargo, que junto aos seus colaboradores, desenvolveu um aparato tridimensional para 

demonstrar o fenômeno da dispersão da luz branca em um prisma. Nesse sentido, utilizaram-

se matérias, como: barbante para representar os raios de luz, uma peça de acrílico para a 

confecção do prisma e tinta nas cores (vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e 

violeta).  

  Dessa forma, desenvolveu-se um artefato tátil-auditivo (Figura 19) na perspectiva de 

estabelecer um paralelo entre o som e a luz, relacionando sons de alturas distintas com o 

espectro da radiação visível. Nesse sentido, usou-se cordas de violão de diferentes espessuras 

no lugar dos barbantes coloridos e a madeira para produção do prisma e de uma caixa, afim 

de, amplificar o som emitido pelas cordas. 

Curiosidade 

 A afinação é uma seleção de frequências que determinarão as 

disposições das notas de um determinado instrumento musical. Como cada 

frequência corresponde a uma nota musical, seria possível compor melodias 

com infinitas frequências? 

Fonte: GRILLO, et al, 2016, p.34. 

 

 

 

 



108 
 

Figura 19. Apresentação do instrumento didático-musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 

 
Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que: 

 Cada corda tocada produz um som com altura diferente; 

 A altura está relacionada com a frequência do som, quanto maior a 

frequência mais agudo e quanto menor a frequência mais grave é o som; 

 As notas musicais estão classificadas dá mais grave até a mais aguda, isto é 

da de menor a de maior frequência; 

 O ser humano só consegue ouvir uma pequena faixa do espectro de 

frequência das ondas sonoras. Os chamados infrassons (frequências abaixo 

de 20 Hz) e ultrassons (frequências acima de 20.000Hz), não são detectados 

pelos nossos ouvidos.  

 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile.  

Texto para o aluno: 
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Dispersão da Luz Branca 

  Denominamos de luz branca a mistura ou o resultado da presença 

concomitante de luz nas cores que variam do vermelho ao violeta, passando de 

forma continua pelo laranja, amarelo, verde, azul e anil. A decomposição dessa luz 

pode ser observada quando ela incide sobre um prisma por exemplo (GREF, 2015).  

  Um dos efeitos mais conhecido dos prismas, provavelmente, é o da dispersão 

da luz, que é o fenômeno de separação da luz branca em suas cores componentes. 

O fenômeno estudado por Newton na segunda metade do século XVII, mostra que 

ao atravessar um prisma à luz branca do Sol se dispersa em uma faixa colorida, 

também conhecida como espectro da luz branca. Uma das causas da dispersão da 

luz branca é o fato do índice de refração de um meio depender da frequência da 

radiação luminosa que o atravessa. Como a manifestação visível da frequência é a 

cor da radiação luminosa, cada frequência ao atravessar o prisma, sofre um desvio 

diferente, a luz de cor vermelha é a que sofre menor desvio e a violeta maior desvio. 

É importante lembrar, que no prisma há duas refrações, quando o raio de luz incide 

e emerge do prisma, dessa forma o desvio se acentua e o fenômeno é observado 

mais facilmente (GASPAR, 2011). 

As cores com que enxergamos um objeto iluminado, correspondem às cores 

de luz que são refletidas de forma difusa por eles, trata-se da sensação que as 

frequências da luz por ele refletidas provocam na retina. Pois quando iluminamos um 

objeto com luz branca e o enxergamos vermelho, significa que ele está refletindo a 

frequência correspondente ao vermelho e absorvendo as demais (GREF, 2015).  

 Dessa forma, vale ressaltar que assim como os nossos ouvidos só 

conseguem detectar uma pequena faixa do espectro das ondas sonoras. Os nossos 

olhos também detectam como luz apenas uma estreita faixa do espectro 

eletromagnético, denominado espectro da luz visível, um conjunto de uma infinidade 

de cores distintas de luz, que somadas resultam na luz branca (GASPAR, 2011). 

  Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  
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Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 20), a fim de estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile. 

Figura 20. Diagrama V para organização do conteúdo de dispersão da luz branca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Se a luz do Sol é branca, explique por que objetos iluminados igualmente por ela são 

vistos com cores diferentes. 

02- Por que se acrescenta anil à água quando as roupas brancas estão amareladas? 

03- A única luz sob a qual os vegetais não podem viver é a luz verde. Se colocarmos plantas 

num quarto iluminado somente com essa cor, elas definham e morrem. Por que isso acontece?  

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 

 

Aula 5: Interferência da Luz 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 A interferência da luz, foi um dos fenômenos responsáveis para indicar aos 

físicos sua natureza ondulatória. Como ela ocorre?  

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 

 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 
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Curiosidade 

  Em Shows, musicais, comícios e desfiles carnavalescos. É muito comum 

identificarmos regiões onde o som é mais intenso e outras onde ele é praticamente 

inaudível. Inconvenientes como esses são evitados em ambientes adequadamente 

projetados e construídos. 

Fonte: GREF, 2015, p. 207. 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Averiguar a interferência das ondas sonoras.  

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Dois aparelhos de celular com o aplicativo gerador de frequência previamente 

instalado (Figura 21); 

 Microfone; 

 Caixa amplificada. 

Figura 21. Apresentação do aplicativo gerador de frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Procedimento: 

 A atividade prática consiste em colocar os celulares sobre a mesa produzindo sons de 

mesma frequência, logo depois, desloca-se o microfone sobre os celulares paralelamente ao 

plano de apoio das fontes sonoras a certa distância e faz-se a observação do som emitido pela 

caixa.  

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que:  

 A variação identificada no som emitido pela caixa, ocorre como consequência 

da superposição das ondas sonoras originadas pelas fontes.  

 De acordo com a posição do microfone em relação a fonte sonora. Acontece a 

interferência destrutiva, quando o som anula-se ou fica muito fraco, e a 

interferência construtiva quando o som produzido fica mais forte. 

 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto 5 como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial assegurar ao 

aluno cego o texto em braile.  

Texto para o aluno: 

Interferência da Luz 

  Para obtenção de interferência entre ondas luminosas geradas por duas 

fontes, é necessário duas fontes coerentes, como os lasers. Fontes coerentes são 

aquelas em que a diferença de fase entre as ondas por elas geradas é constante no 

espaço e no tempo (ondas geradas por fontes coerentes têm sempre a mesma 

frequência e o mesmo comprimento de onda) (GASPAR, 2011). 

  Entretanto, até meados do século XX, não havia laser, e a obtenção 

experimental da interferência de dois feixes de luz, utilizava a engenhosa montagem 

experimental de Young, também conhecida como experimento da dupla fenda. As 

figuras de interferência obtidas, compostas de faixas claras e escuras, conhecidas 
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como franjas de interferência, passaram a ser um valioso instrumento para a 

determinação das características da radiação luminosa originária da fonte (SILVA;  

BARRETO, 2010).  

  Lembrando-se do paralelismo de Young entre a interferência de ondas 

sonoras e a luz. Destaca-se que dois sons de frequências diferentes produzem 

períodos nos quais o som é mais forte, separados por períodos de menor 

intensidade, é o que denominamos de batimento de duas ondas de alturas 

diferentes.  

  Contudo, o fenômeno da interferência não é gerado apenas por fendas 

duplas. Aparece, em diferentes configurações, também com fendas múltiplas, em 

películas de diferentes espessuras, como nas bolhas de sabão. Nesses casos é 

importante desenvolver a regra para a relação de fases entre a onda incidente e a 

onda refletida, quando um feixe luz atravessa uma película de um líquido ocorrem 

duas reflexões: a primeira na face anterior e a segunda na face posterior. Se a luz 

incidente for branca, a luz do Sol, por exemplo, que contém todo o espectro de 

frequências visíveis, essas interferências causam o aparecimento de regiões de 

diferentes cores. Esse efeito varia e as cores “se movem” dependendo da disposição 

do observador e da espessura da película que, nas bolhas de sabão, tendem a se 

tornar passo a passo mais finas (GASPAR, 2011). 

 

Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  

Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 22), a fim de estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile. 
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Figura 22. Diagrama V para organização do conteúdo de interferência da luz. 

Fonte: O autor do trabalho. 
 
 

 



116 
 

Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Em um de seus experimentos Young demonstrou o fenômeno da interferência da luz. Ele 

observou que ao incidir dois feixes de luz por orifícios separados, apareciam sobre um 

anteparo áreas claras e escuras alternando-se, as chamadas “franjas de interferência”. 

Explique como ocorre esse fenômeno. 

 

02- Quando a luz do Sol incide sobre manchas de óleo que flutuam sobre a água, essas 

manchas se tornam coloridas. Explique a origem dessas cores. 

 

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 

 

Aula 6: O Efeito Doppler 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 Nos fenômenos de refração e interferência a luz é observada com a mesma 

frequência em todos os momentos. Contudo o que ocorre na observação do 

Efeito Doppler? 

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 
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 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Compreender a ocorrência do Efeito Doppler. 

Precisa-se: 

 Levar os alunos para uma rua pouco transitada; 

 De um veículo, moto ou carro, com condutor habilitado e munido de equipamentos de 

segurança.      

Procedimento:  

 Para realização do experimento usa-se moto ou carro com a finalidade de demonstrar a 

frequência aparente (o que ouvimos enquanto observador), conforme a aproximação ou 

afastamento da fonte sonora, no caso a buzina do veículo. Como o efeito Doppler depende do 

movimento relativo entre a fonte sonora e o observador, consideraremos para comprovação do 

experimento, a fonte sonora em movimento e repouso em relação aos observadores (os alunos 

na calçada).  

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que:  

Curiosidade 

 Se uma ambulância passa ao nosso lado com a sirene ligada, 

percebemos uma nítida e brusca variação na altura do som, de agudo 

para grave, durante sua passagem. 

Fonte: GASPAR, 2010, p.58. 
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 Ao passo que a fonte sonora (a moto com a buzina acionada), aproxima-se de 

um observador na Terra (alunos), o mesmo percebe o som cada vez mais 

agudo, isto é, a frequência aumenta; 

 Quando a fonte sonora, afasta-se do observador percebe-se que o som tende 

para o grave ou seja a frequência diminui; 

 Para ambos em repouso um em relação ao outro, não se observa o fenômeno. 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile.  

Texto para o aluno: 

O Efeito Doppler 

  Na luz, como no som, o efeito Doppler é causado pelo movimento relativo 

entre a fonte e o receptor, o que muda são apenas as expressões do desvio de 

frequência, já que a velocidade da luz não depende do movimento. Se a distância 

entre a fonte e o observador estiver diminuindo, a frequência observada é maior que 

a frequência da fonte. No caso da luz visível, isto corresponde a um desvio em 

direção à parte azul do espectro, esse fenômeno é conhecido como “desvio para o 

azul”. Quando a distância entre a fonte e o observador está aumentando, a 

frequência observada é menor que a frequência da fonte. Isto corresponde a um 

desvio em direção à parte vermelha do espectro e o fenômeno é conhecido como 

“desvio para o vermelho” (TIPLER; LLEWELLYN, 2014).  

  Em 1929, o astrônomo americano E. P. Hubble lançou a teoria de que o 

universo está se expandindo. Hubble propôs uma equação simples para descrever 

essa expansão com base nas medidas do efeito Doppler sobre a luz das galáxias. 

As frequências presentes na luz das galáxias distintas são menores do que as 

frequências presentes na luz emitida por fontes semelhantes situadas nas nossas 

vizinhanças. Como já vimos, a cor vermelha está na extremidade do espectro da luz 

visível, dessa forma, o “desvio para o vermelho” é observado quando a distância 

entre a fonte e o observador está aumentando. Analogamente, o termo “desvio para 

o azul” é usado para descrever o desvio experimentado pela luz de algumas 
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estrelas, quase todas situadas em nossa galáxia, na direção de frequências mais 

altas, como uma indicação de que a estrela está se aproximando da Terra (TIPLER; 

LLEWELLYN, 2014). 

  Embora Hubble tenha publicado seus dados sobre a expansão das galáxias 

em 1929, previsões teóricas que propunham um cenário desse tipo já tinham sido 

levantadas anos antes por gente, como o físico russo Alexander Friedmann, numa 

publicação de 1922, e o astrofísico belga Georges Lemaître, numa pesquisa 

publicada em 1927. Lemaître, aliás, previa um tipo de expansão que casava 

totalmente com as observações posteriores de Hubble. Esse enfim, era o Big Bang. 

  Vale destacar que estudos posteriores identificaram que o desvio para o 

vermelho para a maioria dos objetos celestes se deve à expansão geral do espaço, 

e não, como supunha Hubble, ao efeito Doppler (TIPLER; LLEWELLYN, 2014). 

  

 

Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  

Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 23), a fim de, estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile. 
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Figura 23. Diagrama V para organização do conteúdo do Efeito Doppler-Fizeau. 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Explique com base no Efeito Doppler, o que levou Hubble a teoria da expansão do 

universo. 

02- É possível perceber através do Efeito Doppler se uma galáxia está girando? Justifique. 

 

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 
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