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RESUMO 

O ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental vem enfrentando 

algumas dificuldades quando se trata da inserção de conceitos de Física previstos nos 

currículos escolares. A formação deficiente dos professores para lecionar essa disciplina se 

torna uma grande barreira a ser ultrapassada, além do fato da pouca aplicação da 

experimentação como recurso metodológico durante as aulas de ciências. Por isso, o contato 

com museus e centros de ciências pode proporcionar aos professores uma aproximação 

desses conceitos científicos com uma linguagem mais acessível, além de oferecer subsídios 

para a construção de aparatos experimentais, desde que estes sejam ajustados para aplicação 

no ambiente escolar. É neste sentido que este trabalho se propõe à elaboração de 

experimentos a partir da adequação dos aparatos que fazem parte do módulo de Luz e Cores 

da exposição “NeuroSensações”, para que sejam utilizados pelos professores dos anos iniciais 

em sala de aula. A exposição “NeuroSensações” se encontra no Espaço Ciência InterAtiva, 

localizado no campus de Mesquita do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Sobre a 

metodologia de pesquisa, primeiramente, realizou-se uma consulta aos resumos dos livros 

didáticos de Ciências Naturais direcionados ao primeiro e segundo ciclo do Ensino 

Fundamental e que integram o PNLD, para um levantamento dos conteúdos sobre o tema Luz 

e Cores. Em seguida, fez-se uma seleção dos experimentos do acervo da exposição que 

melhor se adaptavam aos conceitos físicos trabalhados nos livros didáticos e ao público 

infantil. Como resultado dessa análise, foram produzidos 7 experimentos simples e de fácil 

replicação, com materiais de baixo custo, que reproduzem os já existentes no museu. E por 

fim, disponibilizamos uma sugestão de sequência didática com perguntas problematizadoras 

para cada experiência, para que o professor possa orientar sua prática em sala de aula. 

 

Palavras-chave: ensino de ciências nos anos iniciais; relação museu-escola; 

experimentos problematizadores. 
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ABSTRACT 
 

The Science teaching in the initial years has been facing some difficulties when it 

comes to the insertion of concepts of Physics foreseen in the school curricula. The poor 

training of teachers to teach this discipline becomes a great barrier to be overcome, in 

addition to the fact that experimentation is little applied as a methodological resource during 

science classes. Therefore, contact with museums and science centers can provide teachers 

with an approach to these scientific concepts in a more accessible language, as well as 

providing subsidies for the construction of experimental apparatus, provided they are adjusted 

for application in the school environment. It is in this sense that this work proposes the 

elaboration of experiments from the adaptation of the apparatuses that are part of the module 

of Light and Colors of the exhibition "NeuroSensações", so that they are used by the teachers 

of the initial years in their classroom. The exhibition "NeuroSensações" is located in Espaço 

InterAtiva Ciência, located on the campus of the Federal Institute of Rio de Janeiro. About 

the research methodology, firstly, a consultation was made with the abstracts of the textbooks 

of Natural Sciences directed to the first and second cycle of Elementary School and that 

integrate the PNLD, for a survey of the contents on the theme Light and Colors. Then, a 

selection of experiments from the collection of the exhibition that best adapt to the physical 

concepts worked out in the textbooks and to the children's public was made. As a result of 

this analysis, 7 simple and easy-to-replicate experiments were produced with low-cost 

materials reproducing those already in the museum. Finally, we provide a suggestion of a 

didactic sequence with problematizing questions for each experience, so that the teacher can 

guide his practice in the classroom. 

 

Keywords: science teaching in the initial years; museum-school relationship; inquiry-

based experiments. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho apresenta uma proposta didática para os anos iniciais da educação básica 

a partir dos módulos de Óptica em uma exposição científica. Os módulos analisados fazem 

parte da exposição NeuroSensações, que se encontra no Espaço Ciência InterAtiva, 

localizado no campus Mesquita do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na região da Baixada 

Fluminense do Rio de Janeiro. Esta pesquisa pretende responder à seguinte pergunta: como 

alguns dos experimentos interativos que compõem o módulo de luz e cores da exposição 

NeuroSensações podem ser adaptados, para que sejam reproduzidos pelos professores dos 

anos iniciais em sala de aula? 

Baseando-se nas pesquisas realizadas nos resumos dos livros que fazem parte do 

Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s), para a área de Ciências Naturais, encontramos as justificativas para abordar o tema 

de Luz e Cores nos anos iniciais, principalmente a partir do segundo ciclo (4º e 5º anos). No 

que diz respeito aos conceitos de Óptica demonstrados pelos experimentos selecionados, os 

PCN’s sugerem que os conteúdos de Ciências a serem desenvolvidos no segundo ciclo 

contemplem a relação da água com a luz na formação do arco-íris, que pode ser investigada 

experimentalmente para que os alunos construam e verifiquem hipóteses sobre uma 

importante característica da luz branca que é ser composta por luzes de outras cores 

(BRASIL, 1997). Além desse fenômeno natural, o conhecimento sobre a composição 

multicolorida da luz branca aplica-se a uma série de aparelhos tecnológicos que fazem parte 

do nosso cotidiano, como o funcionamento dos pixels em telas de smartphones, tablets, 

computadores e aparelhos de televisão.  

Os experimentos elaborados para a demonstração desses fenômenos são adaptações de 

fácil reprodução dos experimentos que são exibidos na sala escura da exposição 

NeuroSensações, construídas com materiais de baixo custo ou até mesmo reciclados (como as 

lentes descartadas de leitores de CD e DVD). Muitos deles já são conhecidos pelos 

professores, contudo, além de elaborar os experimentos de acordo com os conteúdos que são 

encontrados nos livros didáticos dos anos iniciais, os objetivos desta pesquisa também 

contemplam: contextualizar a problemática no ensino de ciências para esse segmento e a 

importância dos museus e centros de ciências na formação dos professores; apresentar os 

resultados obtidos a partir da análise e enumeração dos conceitos sobre Luz encontrados nos 
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resumos dos livros do PNLD, que serviram como base para a determinação dos conteúdos a 

serem abordados nos experimentos; subsequentemente, fez-se necessário analisar os aparatos 

que integram o módulo de Óptica da exposição NeuroSensações, para que os experimentos 

adaptados fossem adequados para os conteúdos abordados na grade curricular de ciências dos 

anos iniciais; e, por fim, a sugestão de uma proposta didática com perguntas 

problematizadoras para a discussão e desenvolvimento dos conceitos científicos definidos, 

para que a forma como o conhecimento é trabalhado em sala de aula se aproxime do que 

ocorre nos ambientes de educação não-formal. 

   Ao longo das nossas investigações sobre a produção de materiais voltados para os 

professores que tratassem do tema Luz e Cores para serem desenvolvidos com os alunos dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, observamos que apesar do que já tem sido discutido 

e proposto, este é um tema considerado atrativo pelos alunos e professores, e por isso, a 

importância de haver novas pesquisas que envolvam esta temática. O mesmo acontece 

quando se busca por artigos que apresentem as concepções prévias das crianças acerca da luz, 

e de como elas entendem os fenômenos luminosos, o que serviria de excelente subsídio para a 

concepção dos experimentos e das perguntas problematizadoras propostos nesta pesquisa. Por 

outro lado, percebe-se uma crescente produção de artigos, dissertações e teses que tratam da 

importância do ensino de Ciências para os anos iniciais e como a experimentação contribui 

positivamente para consolidação destes conceitos científicos, promovendo habilidades de 

observação, organização de dados, comunicação, trabalho em grupo e motivação para estudar 

ciências.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A problemática do ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem 

sido o tema de várias pesquisas ao longo dos últimos anos, e muitas delas apontam para as 

mesmas origens: a falta de qualificação dos professores, oriunda de problemas nos currículos 

das universidades que formam esses profissionais, além da má gestão escolar, os baixos 

salários, dentre outras questões. Diferentemente do segundo ciclo do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, os professores dos anos iniciais, em sua maioria, têm formação em 

Pedagogia (ou seja, não são especializados em nenhuma área do conhecimento), e também 

devem ser polivalentes, responsáveis não somente pelo ensino de Ciências, mas também pelo 

de outras disciplinas (OVIGLI; BERTUCCI, 2009). 
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Isso se reflete na falta de formação em ensino de Ciências dos professores que 

lecionam para esses anos, Hamburger (2007) afirma que “[...] não há, atualmente, estrutura 

legal nem curso adequados para uma boa formação dos professores das séries iniciais”. Além 

dessa constatação, o autor ainda aponta o fato de que os cursos de licenciatura, no geral, 

apresentam uma grande evasão, já que outras profissões oferecem oportunidades de uma 

carreira com melhor remuneração. Podem existir ainda outros motivos que estejam 

associados a essas grandes taxas de evasão, como: a situação socioeconômica do aluno, o 

desencanto com o curso escolhido, o pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade 

exigido pelos professores do ensino superior e a desinformação do aluno quanto à carreira 

escolhida (LIMA; MACHADO, 2014). 

Em sua pesquisa sobre as ementas dos cursos de Pedagogia oferecidos por 

universidades públicas do estado de São Paulo, Lima e Machado (2014) concluem que 

poucas disciplinas contemplam o uso da experimentação nas aulas de Ciências, e isso 

contribui para a insegurança do professor ao lecionar os conceitos científicos para os anos 

iniciais. Ainda em meio a todo esse cenário, as autoras evidenciam que apesar de já haver um 

esforço por parte de algumas instituições em incrementar o currículo de metodologia de 

ensino de ciências, ainda não se tem muito bem estabelecido no curso de Pedagogia a 

formação do professor para ensinar Ciências nos anos iniciais, fazendo-se necessário o 

aumento do número de horas voltadas a essas disciplinas e a inclusão da prática como 

componente curricular.   

Em sua investigação sobre a inserção dos conteúdos de Física nos currículos de 

Ciências das antigas turmas de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, Rosa et. al. (2007) 

realizaram uma entrevista com 34 professores deste segmento, que lecionavam na região de 

Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. As autoras evidenciam que a disciplina de ciências 

desenvolvida no cenário analisado está muito aquém do que é orientado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN’s), sendo entendida como uma 

disciplina que envolve apenas conceitos de Biologia, deixando os conteúdos de Física e 

Química para os anos finais do Ensino Fundamental. Isso se dá por conta da formação desses 

professores que associam a Física apenas a cálculos e algoritmos, como uma ciência 

distanciada da realidade (ROSA et. al., 2007). Outro fator que é apontado nessa pesquisa é a 

falta de atividades experimentais nas aulas de ciências dos anos iniciais, que não condiz com 

um ensino de Ciências que esteja voltado para proporcionar aos estudantes a compreensão de 
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mundo e de suas transformações, e para reconhecer que o homem é parte integrante e 

participativa do Universo (BRASIL, 1997). 

Outra questão que pode dificultar a inserção das ciências nos anos iniciais é o fato de 

ainda se pensar que as crianças nessa faixa etária não possuem capacidade de abstração para 

entender conceitos científicos. Todavia, estudos apontam justamente o contrário, e sugerem 

que o ensino de ciências se inicie já nos primeiros anos do ensino fundamental, uma vez que 

este exerce um papel muito importante no desenvolvimento da criança (ESRACH; FRIED 

apud TRUNDEL, 2009). Ter boas experiências com a ciência já na infância agrega ao 

entendimento dos conceitos científicos, promove atitudes mais positivas em relação à ciência 

e proporciona uma base melhor para os outros conceitos que virão futuramente em suas vidas 

acadêmicas (ESRACH; FRIED apud TRUNDEL, 2009). A autora ainda pontua que 

atividades que se aproximam do cotidiano das crianças são mais relevantes e significativas, 

pois elas conseguem fazer a conexão entre o que já conhecem com o que estão aprendendo 

naquele momento. Nesse sentido, discussões que trazem significância aos conceitos 

aprendidos estimulam a consciência na criança sobre o assunto e facilitam a reestruturação de 

ideias alternativas em conhecimentos científicos. Ela conclui o seu artigo afirmando que 

“crianças pequenas necessitam de experiências científicas de qualidade durante os primeiros 

anos de sua infância.” (TRUNDEL, 2009, tradução livre). 

Tendo em vista o papel educacional de museus e centros de ciência, Gruzman e 

Siqueira (2007), em sua revisão de literatura, discorrem a respeito da atual definição dos 

museus, advindas de reflexões sobre a interação deste com o contexto social e o patrimônio 

cultural encontrado fora das paredes do museu: “Em função destas reflexões, a definição 

atual dos museus admite que, além de suas funções de preservar, conservar, pesquisar, 

comunicar e expor, são instituições a serviço da sociedade, voltadas para o estudo, o lazer e a 

educação.” (GRUZMAN; SIQUEIRA, 2007, p. 408).  

E além deste importante papel, Almeida (1997, p. 50) declara que “as exposições 

museológicas são discursos criados com intenção de comunicar ideias, conceitos e 

informações ao público visitante, tendo como veículo específico os objetos.” Com isso, as 

ações educativas de um museu também devem ter em vista a ampliação das possibilidades de 

aproveitamento pedagógico dos materiais que fazem parte do seu acervo para que o visitante 

possa desenvolver o raciocínio crítico mediante o que o cerca em seu cotidiano (ALMEIDA, 

1997).  
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Em seu artigo, Gruzman e Siqueira (2007) apontam que existe uma preocupação 

crescente desses espaços com a comunicação que ocorre nas exposições e com os grupos 

escolares (alunos e professores), que atualmente integram uma grande parte do público 

frequentador de museus e centros de ciências. Em um estudo realizado com professores 

participantes de três oficinas num importante museu de história natural da Califórnia, nos 

Estados Unidos, em seus relatos sobre a experiência, eles reconhecem que estas oficinas 

contribuíram para ampliar sua compreensão dos conteúdos e processos da ciência e também 

proporcionaram um melhor conhecimento dos recursos pedagógicos disponíveis para o 

ensino de suas disciplinas. Também afirmam que os ambientes não-formais de ensino 

oferecem uma série de recursos que muitas vezes não estão disponíveis nas escolas 

(MELBER; COX-PETERSEN apud GRUZMAN; SIQUEIRA, 2005). Este resultado mostra 

que as relações entre os sistemas de educação formal e não-formal podem ser muito eficientes 

no que se refere ao Ensino de Ciências. 

Em uma pesquisa feita com professores de Física da rede estadual de ensino na região 

do Vale do Paraíba, em São Paulo, fez-se um levantamento das ideias dos mesmos acerca do 

papel dos museus na aprendizagem de conhecimentos científicos. A análise da pesquisa 

levanta algumas conclusões relevantes, como a importância que os professores atribuem a 

esses espaços para o ensino de ciências, bem como o desejo de estreitamento de laços entre o 

espaço de educação não-formal e a escola. Existe uma vontade por parte dos professores de 

incrementarem o ensino de ciências com atividades experimentais, porém, esbarrando sempre 

nos obstáculos que dificultam a utilização desse recurso (SANTOS; MONTEIRO, 2016). 

Uma outra pesquisa realizada, desta vez, com um grupo de professores israelenses 

observou o seu comportamento durante uma visita escolar aos museus de história natural 

locais. Em quase todas as visitações analisadas, o envolvimento dos professores no processo 

de aprendizagem de seus alunos durante as atividades foi muito limitado. Os professores 

quase sempre assumiam um papel de passividade mediante o planejamento das visitas e na 

mediação dos objetos da exposição, deixando toda a explicação a cargo dos mediadores do 

museu, ajudando apenas com problemas de disciplina dos alunos. O estudo aponta que 

apenas uma minoria dos professores coordena, de fato, as visitas de suas turmas com o 

conteúdo curricular trabalhado em suas aulas na escola, realizando visitas prévias aos museus 

e preparando seus alunos antes do evento. Os professores, muitas das vezes, não possuem 

experiência o suficiente para aplicar seus conhecimentos pedagógicos em ambientes museais, 

e questões como formular objetivos de ensino, selecionar conteúdos e sugerir métodos de 
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ensino para a experiência de aprendizagem em espaços não-formais não fazem parte de suas 

considerações (TAL; BAMBERGER; MORAG, 2005). 

Contudo, existe uma preocupação de não se escolarizar as visitas aos museus e centros 

de ciências, haja vista que os mesmos organizam sua visão de mundo sem a mesma ordem 

sequencial das escolas, sem seus esquemas urgentes de aprendizado, além de não estarem 

presos a prazos e planejamentos rígidos e burocráticos, proporcionando ao visitante a 

oportunidade de, por ele mesmo, ter leituras distintas da realidade, que podem ou não estarem 

vinculadas aos saberes aprendidos na escola (LOPES, 1991). Isto exige que o professor faça 

um planejamento estratégico de aprendizagem durante as visitas previamente, para que os 

objetivos educacionais sejam atingidos e que esses espaços sejam aproveitados ao máximo 

pelos alunos.  

Além da opção de levar os alunos a esses espaços de educação fora das paredes da 

escola, o professor também pode se apropriar dos objetos expositivos desses espaços e fazer 

uma releitura dos mesmos, de forma que possam auxiliá-lo em suas aulas em sala. A 

importância das aulas práticas experimentais no ensino de Ciências tem sido enfatizada ao 

longo de muitos anos. Especificamente na Física, um levantamento realizado nos principais 

periódicos de ensino de Física do país mostra que o número de artigos que trazem propostas 

de intervenções e construções de experimentos chega ao número total de 274, até o momento 

da apresentação desses dados, em novembro de 2009. Dentre todas as modalidades 

existentes, os experimentos propostos como “problematizadores” (cuja intenção não é apenas 

ilustrar um conceito ou verificar um fenômeno, mas sim, de ajustar a teoria aos experimentos) 

figuram entre os que menos aparecem nesses periódicos, somando ao todo 6 artigos, o que 

equivale a apenas 2% do total produzido (AZEVEDO et. al., 2009). 

Sobre a importância da demonstração investigativa, Carvalho (2011, p. 64) afirma que 

“a demonstração deve apresentar não só o fenômeno em si, mas criar oportunidade para a 

construção científica de um dado conceito […]”. O cuidado ao se criar uma atividade de 

demonstração investigativa é a questão problematizadora que irá ao mesmo tempo motivar os 

alunos, despertando sua curiosidade, e guiar o olhar dos alunos para as variáveis relevantes 

no processo. 

Os dados da pesquisa anterior (AZEVEDO et. al., 2009) também revelam um fato 

importante a ser considerado, que é a atual utilização dos aparatos construídos com materiais 

de baixo custo, que apesar de seguirem numa crescente, estão sendo aplicados em sala de 
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forma verificacionista e ilustrativa. Sobre a melhor utilização desses materiais, os autores 

afirmam o seguinte: 

“Ao invés de uma abordagem ilustrativa, no qual os alunos não são convidados a 

participarem ativamente do processo, o mesmo aparato, utilizado de uma forma 

crítica, poderia gerar interessantes discussões em torno da física envolvida.” 

(AZEVEDO et. al., 2009, p. 8) 

 

Neste cenário, a proposta deste trabalho é de apresentar aos professores do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental algumas alternativas para trabalhar o conteúdo de Luz e 

Cores, em sala de aula, a partir da readequação de alguns experimentos encontrados em um 

espaço de educação não-formal, com uma abordagem demonstrativa e problematizadora.  

 

3. METODOLOGIA 

3.1 PESQUISA SOBRE OS CONTEÚDOS NO GUIA DIGITAL DO PROGRAMA 

NACIONAL DE LIVROS DIDÁTICOS  

O Ministério da Educação disponibiliza na plataforma digital do Fundo Nacional da 

Educação (FNDE) um guia com todas as coleções de livros didáticos aprovadas a cada três 

anos e que irão compor o Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD). A última triagem 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental ocorreu em 2016 e contempla o triênio 

2016/2017/2018. No site há uma divisão por áreas de conhecimento, onde é possível escolher 

entre Ciências e Ciências Humanas e da Natureza, esta última segue como uma nova proposta 

para trabalhar obras integradas interdisciplinares, que abarcam alguns conteúdos científicos. 

Para cada área do conhecimento, têm-se as resenhas de todas as coleções eleitas para fazerem 

parte do PNLD, onde se encontram os conteúdos a serem abordados em todos os livros, 

divididos por unidades ou capítulos, e os principais assuntos de cada um deles. Nos quadros 

abaixo encontram-se as informações que podem ser obtidas através do site do PNLD, a partir 

das resenhas disponibilizadas. 

 

Quadro 1: Assuntos de Óptica encontrados nas coleções de Ciências Naturais do 2º e 3º 

anos 

ANO LIVROS UNIDADE/CAPÍTULO TÓPICOS 
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2º Malabares - Ciências 

Editora FTD 

Autora: Geslie Coelho 

(1ª ed./2014) 

Unidade 9: O trajeto da Luz Fontes de luz: naturais e 

artificiais; Por onde a luz 

consegue passar; As 

sombras dos objetos. 

 

3º Projeto Buriti - Ciências 

Editora Moderna 

Autora: Maissa Salah Bakri 

(3ª ed./2014) 

Unidade 1: A Luz e o Calor A luz; A luz e os corpos; 

O calor. 

 

 

Quadro 2: Assuntos de Óptica encontrados nas coleções de Ciências Naturais do 4º e 5º 

anos 

ANO LIVROS UNIDADE/CAPÍTULO TÓPICOS 

4º A Conquista - Ciências 

Editora FTD 

Autores: Leandro Godoy e 

Marcela Ogo 

(1ª ed./2014) 

Unidade 9: Luz A luz e o ambiente; O 

caminho da luz; 

Interações da luz. 

4º Coleção Brasiliana - Ciências 

Editora IBEP 

Autores: Sonia Bonduki e 

Carolina Reuter Camargo 

(3ª ed./2014) 

Unidade 2: As formas de 

energia 

Formas de energia em 

nosso dia a dia; As 

fontes de energia; A 

eletricidade; Calor e 

temperatura; O som; A 

luz. 

 

4º Ligados.com - Ciências 

Editora Saraiva 

Autora: Maíra Rosa 

Carnevalle 

(1ª ed./2014) 

Unidade 6: Calor e Luz Energia; Calor; 

Condutores e isolantes 

térmicos; Luz; A luz e 

as cores. 

5º A escola é nossa - Ciências 

Editora Scipione 

Autores: Karina Pêssoa e 

Leonel Favalli 

(3ª ed./2014) 

Unidade 12: Luz Estudando a luz, a 

trajetória da luz; Os 

corpos e a luz; 

Decomposição da luz. 

5º Akpalô - Ciências 

Editora do Brasil 

Autores: Denise Bigaiski e 

Lilian Sourient 

(2ª ed./2014) 

Capítulo 9: Som, Luz e 

Calor 

Som; Luz; Calor. 

5º Aprender, muito prazer - 

Ciências 

Base Editorial 

Autora: Érika Santana 

Unidade 8: Luz Fontes de luz; 

Propagação da luz, 

Decomposição da luz. 
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(1ª ed./2014) 

5º Juntos nessa - Ciências 

Editora Leya 

Autora: Vanessa Michelan 

(1ª ed./20140) 

Unidade 6: Luz Fontes de luz; 

Propagação da luz; A 

luz e os objetos; 

Decomposição da luz. 

 

5º Projeto Coopera - Ciências 

Editora Saraiva 

Autores: Cézar da Silva Jr., 

Sezar Sasson, Paulo Sérgio 

Bedoque Sanchez, Sonelise 

Auxiliadora Cizoto e Débora 

Cristine de Assis Godoy 

(1ª ed./2014) 

Unidade 7: Som e luz Som; Luz 

  

Na categoria de livros de Ciências para o 2º e 3º anos foi possível identificar nas 

descrições de cada coleção que o tema Luz é mais comumente associado à luz solar e sua 

relação com os seres vivos e os outros astros, caminhando de forma interdisciplinar com a 

Biologia, as Geociências e a Astronomia. Encontramos somente em dois livros, um destinado 

ao 2º ano e outro ao 3º ano, alguns tópicos relacionados à Luz, como: formação de sombras, o 

trajeto da luz, fontes luminosas naturais e artificiais e a interação da luz com os objetos. 

Já na categoria de livros de Ciências para o 4º e 5º anos o tema Luz é bastante 

recorrente, para os dois anos, contudo, é mais comum de ser trabalhado no 5º ano. Há 

algumas diferenças quando se diz respeito à forma como o tema é abordado: alguns livros 

irão tratar da luz somente como um tipo de fonte de energia, enquanto que outros irão tratar 

dos conceitos físicos de Óptica, dedicando capítulos e unidades inteiras à luz. Alguns termos 

recorrentes encontrados nas descrições dessas sessões foram: fontes de luz, propagação da 

luz, decomposição da luz, luz e os objetos e luz e cores. Em alguns casos, luz e som são 

apresentados num mesmo capítulo/unidade, dando a entender que a luz é analisada a partir do 

seu caráter ondulatório. 

 

3.2 ANÁLISE DA ABORDAGEM DO TEMA “LUZ” EM UM LIVRO DIDÁTICO DE 

CIÊNCIAS PARA O 5º ANO   

Para esta pesquisa, consultamos o livro da coleção Construindo e Aprendendo - 

Ciências (Manual do Educador), das autoras Maria Eduarda Noronha e Maria Luiza Soares, 
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publicado pela editora Construir e destinado ao 5º ano. Vale ressaltar que apesar deste livro 

não fazer parte da lista dos livros selecionados para o PNLD, a coleção pode ser utilizada em 

escolas privadas, e por isso, ele serve apenas para ilustrar como o conteúdo de Óptica é 

apresentado em livros escolares para este segmento. O uso do mesmo se deu por conta do 

fácil acesso ao exemplar, já que não foi possível obter nenhum dos livros das coleções 

aprovadas pelo PNLD.  

O tema Luz é tratado no capítulo que fala sobre a influência do Sol nos corpos, 

destacando que o astro é a principal fonte de energia luminosa e térmica da Terra, e que na 

falta da luz solar, costuma-se utilizar fontes artificiais de luz. Na imagem a seguir, temos um 

trecho do livro que mostra a definição dada para a luz, para a Óptica e para os tipos de fontes 

luminosas. 

 

 

Figura 1: Trecho do livro que introduz os conceitos ópticos. 
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Adiante, o livro apresenta a classificação dos objetos de acordo com a capacidade que 

eles possuem de obstruir a passagem da luz e qual é o processo para enxergarmos os objetos e 

a formação de sombra.  

 

 

Figura 2: Trecho do livro que introduz alguns conceitos de Óptica. 
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A interpretação da luz adotada pelas autoras é de caráter ondulatório, e mais detalhes 

sobre a luz são apresentados, como a propagação em linha reta com velocidade constante. 

Além disso, aborda brevemente os fenômenos da refração e da reflexão da luz. 

 

 

           Figura 3: Trecho do livro que aborda a reflexão e a refração. 

E por fim, o capítulo se encerra discutindo mais um fenômeno luminoso, o de 

dispersão da luz branca, partindo do processo de formação do arco-íris e apresentando no 

quadro “Você sabia?” um pouco sobre a história sobre os estudos da decomposição da luz 

branca, citando os físicos Alhazen1 e Isaac Newton. 

 

                                                
1 O filósofo árabe Al-Haythman (965-1039), conhecido no mundo ocidental pelo nome Alhazen, atuou em 

outros campos além da óptica, como: astronomia, matemática, física, cosmologia, meteorologia, medicina, 

metafísica e teologia. Uma de suas principais obras sobre a óptica é o Perspectiva, no qual ele apresenta e 

desenvolve seu pensamento a respeito de como se forma a visão. (TOSSATO, C. R. A função do olho humano 

na óptica do final do século XVI. Scientiae Studia, vol. 3, n. 3, São Paulo, jul./set. 2005). 
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 Figura 4: Trecho do livro que aborda a dispersão da luz branca e o texto histórico. 

Nota-se que existe uma tendência à abordagem de conceitos científicos a partir de um 

acontecimento natural, com o enfoque bastante teórico, sem sequer mencionar as equações 

relacionadas aos fenômenos, como as leis da reflexão e da refração, por exemplo. Na 

Orientação Didática presente na versão do Manual do Professor, as sugestões para trabalhar o 

conteúdo em sala de aula são através da experimentação, da contação de histórias, da 

confecção de ilustrações e a produção de textos. Estas informações indicam que há uma 

preocupação diferente com os objetivos do ensino de Ciências, neste caso, especificamente o 

de Física nos primeiros anos do Ensino Fundamental.   

 

3.3 DESCRIÇÃO DA EXPOSIÇÃO “NEUROSSENSAÇÕES” 

A exposição intitulada “NeuroSensações”, foi inaugurada em 26 de março de 2015, no 

Espaço Ciência InterAtiva (ECI), museu de ciência localizado no Campus Mesquita do 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Trata-se de uma 

exposição multidisciplinar e aborda questões relacionadas a Neurociências, Física e Biologia, 

tais como os “sentidos do corpo humano, o sistema nervoso, memória, fenômenos ópticos, 

entre outros fenômenos físicos e biológicos, os quais encontram-se integrados, de modo a 

estabelecerem conexões entre si” (SOUZA, ANJOS, PEREIRA, 2017). 

Abaixo, encontram-se todos os experimentos que retratam o sentido da Visão, onde os 

conceitos de Óptica se enquadram: 

● Permanência da retina; 

● Filtros coloridos; 

● Imagens anáglifas; 

● Ilusão de óptica; 

● Sombras coloridas; 

● Observação de pixels na lupa, e 

● Bancada óptica. 

Dentre estes experimentos, elencamos apenas alguns que julgamos mais apropriados 

para serem trabalhados nas aulas de Ciências dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 

acordo com os conteúdos programáticos recomendados e com os assuntos recorrentes 

encontrados nos títulos dos livros didáticos para esse segmento. Procuramos eleger aqueles 

que abordam os conceitos físicos sobre a Luz e os seus fenômenos, abrindo mão daqueles que 

tratam da anatomia da visão, o processo de formação de imagens em 3D e os fenômenos que 

são associados à memória. 

Os experimentos escolhidos foram: 

● Filtros coloridos; 

● Sombras coloridas; 

● Dispersão da luz branca (que faz parte da Bancada Óptica), e 

● Observação dos pixels 

É importante ressaltar que essas serão apenas sugestões de adaptações dos 

experimentos que se encontram na exposição para que o professor possa complementar as 

suas aulas, proporcionando uma aprendizagem de conceitos através da experimentação. 

 



 

22 
 

4. RESULTADOS  

4.1 EXPERIMENTOS QUE COMPÕEM O ACERVO DE LUZ E CORES DA 

EXPOSIÇÃO “NEUROSSENSAÇÕES” E OS EXPERIMENTOS PROPOSTOS PARA 

SALA DE AULA 

I - Experimento de sombras coloridas 

Embora seja um experimento conhecido, o módulo de sombras coloridas ainda é capaz 

de chamar a atenção dos visitantes presentes na exposição. É constituído por um conjunto de 

lâmpadas com as cores primárias da luz: vermelho, verde e azul, que ficam posicionadas em 

um ponto fixo numa das paredes da sala escura. A parede oposta é usada como anteparo para 

as projeções das sombras coloridas decorrentes da adição e subtração das cores primárias. 

 

 

Figura 1: Experimento de adição das cores primárias da luz. 
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Figura 2: Experimento de subtração das cores primárias da luz. 

 

Para os anos iniciais, escolhemos trabalhar os conceitos de formação de sombras e 

trajetória retilínea da luz em sala de aula, ao invés de introduzir diretamente os de sombras 

coloridas a partir da adição e subtração das cores. Adiante, apresentaremos outra experiência 

que irá retratar as cores primárias da luz branca. Para os anos iniciais, sugerimos os 

experimentos abaixo: 

 

Experimento proposto 1: Formação de sombras 

O intuito deste experimento é introduzir o processo de formação de sombras dos 

objetos, para que o aluno possa compreender posteriormente o processo de formação das 

sombras coloridas. Partimos do pressuposto que para enxergarmos os objetos é necessário que 

a luz que reflete sobre sua superfície chegue até os nossos olhos (pois quando estamos em um 

ambiente escuro, não conseguimos enxergar os objetos). Para projetarmos sua sombra, temos 

de posicioná-lo entre a fonte luminosa e um anteparo. 

O professor pode utilizar diferentes fontes de luz para esse experimento, como a luz 

solar, luz artificial (lâmpadas, lanternas, luz do flash do celular) e velas. Aqui, estamos 

usando a luz advinda da iluminação artificial do ambiente. É interessante que os objetos 

tenham formas e tamanhos diferentes, para que projetem diferentes formatos de sombras. 
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Dispomos os materiais sobre uma mesa coberta com papel pardo, numa posição em que 

fossem projetadas as sombras sobre o papel. A seguir, o professor poderá convidar os seus 

alunos para que eles possam desenhar o contorno dessas sombras no papel pardo. 

 

 

Figura 3: Experimento de formação de sombras. 

Observação: Neste caso, apesar de sabermos que a região de sombra dos corpos é 

tridimensional, esse aspecto não será discutido neste experimento. 

 

Experimento proposto 2: O caminho da luz 

Este experimento simples serve para demonstrar a trajetória retilínea da luz, que 

também se torna um conceito introdutório para compreender alguns fenômenos luminosos. 

Uma maneira simples de demonstrar essa trajetória em linha reta é fazer a luz passar 

por placas com diferentes orifícios. Pode-se perceber que a região onde a luz incide é 

iluminada, enquanto ao redor permanece a sombra das placas. 
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Figura 4: Experimento “O caminho da luz”. 

 

II - Experimento de dispersão da luz branca 

No banco óptico montado na sala escura estão dispostos lentes, espelhos e prismas 

diversos, e um desses prismas é usado para dispersar a luz branca que sai do canhão de luz, 

formando assim um arco-íris na superfície da bancada. Este experimento foi inspirado na 

descoberta de Isaac Newton, que ao fazer um feixe de luz branca atravessar por um prisma de 

vidro, e ser dispersada em cores distintas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e 

violeta. 

 

 

Figura 6: Prisma que faz parte da bancada óptica da sala escura, dispersando a luz branca. 
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Um desenho que simula este experimento histórico também está exposto em um dos 

painéis que compõem o interior da sala. 

 

 

Figura 7: Ilustração do experimento realizado por Newton, no painel da exposição.  

Experimento proposto 3: Dispersão da luz branca 

A intenção deste experimento é demonstrar de forma simples e lúdica que a luz branca 

ao atravessar um prisma se “divide” em feixes coloridos, assim como o arco-íris no céu, em 

dias de chuva. 

O prisma será um pequeno aquário cúbico de vidro, que será preenchido com água, e 

como fonte de luz branca, pode-se utilizar uma lâmpada incandescente, o flash do celular ou a 

própria luz solar. Quando os raios luminosos atravessam o vidro e a água dentro do prisma, 

eles sofrem refração em ângulos diferentes, criando o arco-íris. 

Uma observação a ser feita, é que desde 30 de junho de 2016 está proibida a venda de 

lâmpadas incandescentes. É possível encontrar em lojas de materiais elétricos e de construção 

as lâmpadas halógenas, que podem ser utilizadas como substituta da incandescente nesse 

experimento, já que as lâmpadas fluorescentes e de LED não são capazes de formar um 

espectro contínuo ao dispersar a luz branca. 
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Figura 8: Experimento de dispersão da luz  

 

Figura 9: Arco-íris formado a partir da dispersão da luz branca (flash) ao passar pelo prisma de 

água. 

 

Experimento proposto 4: Disco de Newton 

Este é um experimento já conhecido, mas que aqui tem o objetivo de mostrar a 

reversibilidade do fenômeno da dispersão da luz branca, pois quando se misturam as cores do 

arco-íris, obtém-se “de volta” a cor branca. Uma observação que se deve fazer é que essa 
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experiência trabalha com cores em forma de pigmento, e não de luz. Fica a critério do 

professor querer realizar algum experimento auxiliar para reproduzir a mistura de cores no 

sistema CMY (ciano, magenta e amarelo), e assim, complementar o estudo sobre luz e cores. 

O disco é feito a partir de um molde em papelão, onde se cola em uma das faces um 

disco de papel de mesmas dimensões, dividido em 7 partes iguais partindo-se do centro e cada 

uma delas com uma das cores do arco-íris (na sequência: vermelho, laranja, amarelo, verde, 

azul, anil e violeta). E para fazer o disco girar, prende-se no centro dele um canudo de papel 

rígido, para que este sirva como uma haste. É importante frisar que a pintura do disco deve ser 

bem clara para que a cor que se perceba ao girar o mesmo, se aproxime do branco. Se for o 

caso de os alunos participarem da confecção do material, essa etapa deve ser orientada pelo 

professor para garantir o funcionamento do experimento. 

 

Figura 10: Disco de Newton. 

 

III - Experimento de imagens ocultas  

Em uma das paredes da exposição “NeuroSensações” encontra-se uma imagem em 

tamanho grande, que mostra um cérebro delineado em duas cores: vermelho e azul. Ao 

observar a imagem com o filtro vermelho, toda a parte ilustrada em vermelho parece sumir, 

enquanto que as terminações nervosas em azul saltam aos olhos com uma cor próxima do 
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preto. O efeito análogo ocorre quando se olha para a imagem a partir de um filtro azul, 

porém, o que sobressai na ilustração é parte encefálica desenhada em vermelho.  

 

Figura 11: Imagem encontrada na parede da exposição. 

 

Além dessa figura, duas outras estão localizadas abaixo do painel que explana um 

pouco sobre o funcionamento dos filtros coloridos: duas gravuras idênticas, uma em azul e 

outra em vermelho, que mostram efeito semelhante ao da primeira imagem. 

 

Figura 12: Imagens idênticas com cores distintas. 
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Aqui, apresentaremos duas possibilidades para serem trabalhadas em aula: a caixa de 

filtros, e as imagens ocultas. 

 

Experimento proposto 5: Caixa de filtros 

A caixa de filtros foi formatada a partir de uma caixa de papelão, onde uma abertura é 

feita na tampa para permitir a passagem de luz (nota-se que mesmo com uma abertura grande, 

ainda existem regiões de sombra dentro caixa). Os objetos colocados dentro da caixa serão 

observados com filtros de diferentes cores, feitos com papel celofane ou papel gelatina nas 

cores primárias da luz: vermelho e azul. 

 

 

Figura 12: Caixa de filtros. 
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Figura 13: Caixa de filtros observada a partir do filtro de cor vermelha. 

 

Figura 14: Caixa de filtros observada a partir do filtro de cor azul. 

 

Experimento proposto 6: Imagens ocultas 

Para a experiência das imagens ocultas, o professor pode recorrer às imagens 

encontradas online ou pode ele mesmo produzir seus desenhos, até mesmo com o auxílio dos 
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próprios alunos. Neste último caso, é preciso se atentar que o melhor filtro para enxergar as 

imagens ocultas é o vermelho, por isso, a imagem ou mensagem oculta deverá ser feita com 

lápis de cor azul escuro. E, caso queira utilizar o filtro azul, basta fazer os desenhos usando 

um lápis vermelho. Atente-se às cores utilizadas para cobrir as imagens, pois elas deverão 

“sumir” quando observadas com qualquer um dos filtros. 

 

Figura 15: Imagens ocultas. 

 

 

Figura 16: As imagens vistas a partir do filtro vermelho.  
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IV - Experimento de observação dos pixels RGB 

Ainda dentro da sala escura, o painel mostra uma ilustração ampliada de como é um 

display com pixels no sistema RGB (red, green e blue), encontrados nas telas dos aparelhos 

eletrônicos (computadores, TV’s, tablets e smartphones) garantindo assim, uma ligação com 

o cotidiano dos visitantes da exposição. Logo abaixo desse painel, tem-se uma lupa, onde o 

visitante pode posicionar seu celular, e assim, observar com detalhes como são esses pixels e 

como se formam todas as outras cores, a partir das três cores primárias dos pixels.   

 

Figura 17: Imagem que simula a disposição dos pixels em um display, no painel da sala escura.  

 

Experimento proposto 7: Enxergando as cores de um display (pixels RGB) 

Para exemplificar o experimento que mostra os pixels de um display, esta pode ser 

uma alternativa simples, contudo, a observação não será nítida como no microscópio que faz 

parte da exposição, mas pode ser muito aproximada. 

Nesta experiência, o professor poderá utilizar a tela de um notebook, tablet ou 

smartphone e uma lente encontrada em leitores de CD ou DVD para fazer a observação. Para 

transformar a câmera de um smartphone em um microscópio, acople a lente do leitor de CD 

ou DVD na lente da câmera do celular, com o auxílio de uma fita adesiva. Certifique-se de 

que a lente está posicionada do lado correto. Depois de pronto, dê um zoom na câmera e 

aproxime o celular da tela de outro dispositivo para observar os pixels coloridos, que se 

tornam evidentes. 
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Com este experimento, o professor é capaz de discutir acerca das cores primárias da 

luz branca com os seus alunos, e como são formadas todas as outras cores nas telas dos 

dispositivos que usamos no dia a dia (uma combinação de intensidades dessas três: azul, 

vermelho e verde). 

 

Figura 18: Observação dos pixels no display de um smartphone. 

 

4.2 PROPOSTA DIDÁTICA 

Listamos no quadro a seguir algumas questões que estimulem a participação das 

crianças e introduzam os conteúdos científicos associados a cada um dos experimentos 

propostos. 

 

Quadro 3: Resumo da sequência didática 

EXPERIMENTO DO 

ACERVO 

EXPERIMENTOS 

PROPOSTOS 

CONTEÚDOS CONTEXTUALIZAÇÃO QUESTÕES 

 
 
 

 

 

 

1. Formação de 

sombras; 

 

 

2. O caminho da 

luz 

Trajetória 

retilínea da 

luz; Objetos 

transparentes, 

translúcidos e 

opacos. 

Formação de sombras 

dos objetos; Eclipses; 

Fontes de luz naturais e 

artificiais (lasers, 

lanternas, Sol, dentre 

outras) 

 “O que irá acontecer 

com o feixe de luz 

quando ele passar 

pelo(s) furo(s)?" 

 

“Quando a luz passar 
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Sombras coloridas 

 pelos furos, que parte 

da caixa será 

iluminada?” 

 

“Por que os objetos 

formam sombras?” 

 

“Por que a luz não 

atravessa alguns 

objetos?” 

 

“Como a sombra 

pode mudar de 

tamanho?” 

 

 

Dispersão da luz 

branca 

1. Dispersão da 

luz com um 

prisma de água; 

 

2. Disco de 

Newton. 

 

As cores da luz 

branca, Cores 

dos pigmentos 

A formação do arco-íris. “Como se forma o 

arco-íris no céu?” 

 

“O que vai acontecer 

ao girarmos esse 

disco?” 

 

 

 

 

 

Imagens ocultas 

1. Caixa de filtros 

coloridos; 

 

2. Imagens 

ocultas. 

 

Reflexão e 

transmissão 

seletivas 

As cores dos objetos. “Como podemos 

enxergar os objetos a 

nossa volta, como 

esses dentro da 

caixa?” 

 

“Qual é a cor desses 

objetos dentro da 

caixa?" (sob luz 

branca) 

 

“E agora, com o 

filtro vermelho/azul, 

que cor esses objetos 

aparentam ter?” 

 

“O que você 

consegue ver nessas 

imagens (sem o 

filtro)?” 

 

“E agora, com o 

filtro, que imagem 

você consegue ver?” 

 

 

 

 

Pixels RGB 

1. Enxergando as 

cores de um 

display. 

 

Cores 

primárias da 

luz 

Formação das cores em 

telas de TV, 

computadores e 

smartphones. 

“Como as cores se 

formam na tela de 

um celular?” 

 

“Quantas cores são 

necessárias para 
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formar todas as 

outras cores que 

vemos na tela do 

celular?” 

 

Os conteúdos apresentados nesse quadro estão de acordo com os tópicos encontrados 

nas unidades temáticas dos livros didáticos, de acordo com a pesquisa realizada no site do 

PNLD e nos livros físicos de ciências aos quais tivemos acesso. A linguagem a ser utilizada 

pelo professor durante as atividades e a introdução dos conceitos científicos, devem ser 

adaptadas para a compreensão dos alunos dos anos iniciais. 

É importante ressaltar que essas perguntas proporcionam um ambiente de aprendizado 

ainda mais rico e interativo, pois incentivam os alunos a exporem seus conhecimentos prévios 

acerca dos assuntos e fenômenos expostos durante as demonstrações. Cabe ao professor 

mediar essas perguntas e respostas de forma a que os alunos se mantenham motivados, e que 

ao final da interação com o professor e com os experimentos propostos, os alunos sejam 

capazes de reelaborar respostas mais próximas do conhecimento científico. É importante 

lembrar que as perguntas problematizadoras não são só ponto de partida, mas também ponto 

de chegada para que seja possível que os alunos elaborem conhecimento científico escolar, 

em alguma medida, por intermédio delas. 

 

5. CONCLUSÃO  

Com base nas informações obtidas durante a pesquisa, conclui-se que por conta do 

currículo escolar e da formação incompleta em ciências dos professores que lecionam para os 

anos iniciais, existe uma demanda pela produção de novos recursos que orientem o ensino de 

ciências em sala de aula. Os museus e centros de ciências, por sua vez, preocupam-se cada 

vez mais em expandir a comunicação com os diversos públicos, podendo assim se tornarem 

fontes de subsídios para os professores que buscam por conhecimento, materiais de apoio 

como afirmam Gruzman e Siqueira (2007), “entre os diferentes modos como podemos olhar e 

pensar a relação museu-escola destacam-se as indagações sobre aprendizagem, os atores e as 

interações que tomam parte na exposição e os limites e possibilidades dos recursos 

disponíveis.” (GRUZMAN; SIQUEIRA, 2007, p. 417).   

Seguindo o modelo de interação que ocorre durante as visitas guiadas no ECI, a 

proposta de ensino a partir de questões problematizadoras permite que o professor envolva 
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seus alunos no processo de construção do conhecimento científico, ao invés de somente 

entregar aos alunos as respostas prontas, ou apenas elucidar a teoria uma vez apresentada.  

E por fim, é importante enfatizar que não se deve culpabilizar apenas os professores 

pelo cenário atual. Como apresentado anteriormente, a problemática do ensino de Ciências 

nos anos iniciais vai muito além apenas da capacidade dos professores, contando com uma 

série de fatores, como: o currículo de ciências nos cursos de Pedagogia, o foco no ensino de 

ciências biológicas em detrimento de Física e Química, a má gestão escolar, os baixos 

salários dos professores, dentre outros. Pelo contrário, o intuito deste trabalho é de contribuir 

para a prática docente, com a sugestão de experimentos simples, com enfoque 

problematizador, cujos conceitos envolvidos estejam de acordo com o que é requerido pelos 

PCN’s e que também estão presentes nos conteúdos dos livros didáticos sugeridos pelo MEC. 

Cabe ressaltar que os experimentos de Óptica em exposição no ECI podem ser 

encontrados facilmente em outros museus e centros de ciências no Brasil, o que torna viável a 

reprodução desta proposta por professores em todo o país.  
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