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Resumo

Neste artigo discute-se o uso de adaptações de experimentos históricos com materiais acessíveis ou de baixo
custo para o ensino da óptica newtoniana, em especial a relação entre o conceito de raios de luz e a dispersão
luminosa. A história das ciências é apontada como uma alternativa para o ensino de conteúdos específicos da
Física e de aspectos referentes à natureza das ciências.
Abstract
In this article we discuss the use of adaptations of historical experiments with affordable or low cost materials for
teaching Newtonian optics, especially the relationship between the concept of light rays and light dispersion. The
history of science is pointed as a possibility for teaching specific physics’ content and aspects related to the nature
of science.
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alunos. A abordagem Histórico-Filosófica (HF) vem sendo
1. Introdução
apontada como uma possibilidade para a superação de tais
A literatura específica em Ensino de Ciências
dificuldades, embora exista carência de material didático
aponta diversas dificuldades nos alunos da educação básica na
adequado, principalmente nos livros-texto comumente
compreensão de conteúdos curriculares e de aspectos
adotados na Educação Básica (HÖTTECKE; SILVA, 2011, p.
referentes à natureza das ciências. Dentre esses problemas
304).
destacam-se: concepções ingênuas acerca do processo de
Neste artigo, propomos um conjunto de
construção do conhecimento científico e do papel
experimentos históricos com “materiais acessíveis”1
desempenhado pela ciência ao longo da história; excessiva
abordando elementos da concepção newtoniana para a luz e
memorização de conceitos físicos aplicados em situações
cores. Os experimentos são adaptados do livro Óptica, no qual
limitadas e com tratamento essencialmente matemático, além
Newton propõe o estudo da luz por meio do conceito de raios.
de dificuldades de generalização dos conhecimentos
Tal conceito é aplicado à óptica geométrica, que é
adquiridos (JUSTI; GILBERT, 1999, p. 163-4). Em
intuitivamente compatível com o modelo balístico para a luz,
determinados conteúdos da Física a resolução quase
no qual a luz seria formada por corpúsculos de diferentes
automática de problemas de lápis e papel fica ainda mais
propriedades associadas às cores, ainda que este modelo não
evidente, como a dinâmica e a óptica, áreas que também
seja defendido diretamente por Newton. O último dos
acumulam as mais diversas concepções alternativas nos
experimentos propostos, por outro lado, aborda uma limitação
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do modelo newtoniano para a luz, a explicação da difração por
obstáculo. Este tema foi explorado pelos pesquisadores em
óptica no século XVIII.
O artigo é estruturado em sete seções: na seção 2
faz-se uma discussão geral sobre o papel da história das
ciências no ensino; na seção 3 discute-se a possibilidade de
utilização de experimentos históricos, em especial adaptações
com materiais acessíveis, como exemplificado na seção 4 para
o caso dos prismas de vidro; na seção 5 apresentamos uma
revisão dos principais elementos que compõem a concepção
newtoniana para a óptica no intuito de situar o leitor para as
adaptações de experimentos históricos descritos na seção 6 e
finalizamos o trabalho com algumas considerações finais na
seção 7.
2. A história das ciências e o ensino de ciências
No ensino de ciências costuma-se valorizar
somente os resultados encontrados pelos pesquisadores. Os
modelos científicos adotados atualmente são vistos como
verdadeiros, definitivos e associados a figuras emblemáticas
ou episódios pontuais. São omitidos os contextos históricos
em que se desenvolveram as teorias científicas, os possíveis
fatores que levaram cada pesquisador a determinadas
conclusões ou, ainda, a proposta original apresentada pelos
mesmos, prejudicando, desta forma, a visão dos alunos acerca
dos eventos que levaram a adoção dos atuais modelos e
conceitos trabalhados em sala de aula (ANDREOU;
RAFTOPOULOS, 2011, p. 1008).
A simples observação dos resultados científicos
prontos mostra-se insuficiente para se compreender a ciência
de forma aprofundada e crítica. Dessa forma, a história das
ciências pode complementar o estudo da “ciência pura” além
de trazer reflexões próprias, nos diversos níveis educacionais.
É possível compreender as relações entre ciência, tecnologia
e sociedade2, (MARTINS, 2006; KRAGH, 1992), uma vez
que a pesquisa científica não é algo atemporal e concluído,
mas um canal sempre aberto a discussões e contribuições,
desde que bem fundamentadas. A história das ciências
também remete aos elementos que contribuíram para a atual
herança cultural, (MATTHEWS, 1995), como as
contribuições da astronomia no estudo da posição da Terra no
universo ou, ainda, a participação de filósofos árabes no
estudo da óptica durante a idade média (GALILI, 2012, p.
1300-1). De um modo geral, podem ser sistematizados os
argumentos a favor da abordagem histórico-filosófica da
ciência:
A
tradição
contextualista
assevera que a história da ciência
contribui para o seu ensino
porque: (1) motiva e atrai os
alunos; (2) humaniza a matéria;
(3) promove uma compreensão
melhor dos conceitos científicos
por traçar seu desenvolvimento e

aperfeiçoamento; (4) há um valor
intrínseco em se compreender
certos episódios fundamentais na
história da ciência - a Revolução
Científica, o darwinismo, etc.;
(5) demonstra que a ciência é
mutável e instável e que, por isso,
o pensamento científico atual
está sujeito a transformações que
(6) se opõem a ideologia
cientificista; e, finalmente, (7) a
história
permite
uma
compreensão mais profícua do
método científico e apresenta os
padrões
de
mudança
na
metodologia
vigente
(MATTHEWS, 1995, p. 172-3).
Tais argumentos ficam mais evidentes levando em
conta uma população heterogênea de alunos na sala de aula,
com diferentes habilidades e aptidões, e que em sua maioria,
não seguirão uma carreira científica (GALILI; HAZAN,
2001b, p. 9), mas que podem fazer uso do conhecimento
científico na tomada de decisões individuais e coletivas
(GALILI; HAZAN, 2001a, p. 348). Nota-se a importância de
garantir uma formação de qualidade para os alunos que terão
apenas o curso básico de Ciências e ao mesmo tempo fornecer
subsídios para aqueles que desejam continuar a formação em
cursos superiores específicos. Kragh (1992, p. 350) ainda
chama a atenção para o fato de que a história das ciências pode
ser usada de diversas formas, desde a manutenção da visão
ingênua acerca da construção do conhecimento científico;
defender um relativismo radical de métodos ou, ainda,
demonstrar a dinâmica e complexidade do pensamento
científico, a depender de como ela é utilizada em situações
concretas.
Um dos fatores mais evidentes quando se começa a
estudar de forma mais detalhada a história das ciências é o
processo gradativo da construção dos conceitos. Os livros
didáticos, muitas vezes trazem, por exemplo, a “descoberta”
da gravitação universal por Newton como causada pela queda
de uma maçã em sua cabeça. O ensino de tais “episódios”
atribui à ciência um caráter pontual, quase ao acaso, fruto da
mente dos gênios (KIPNIS, 2007, p. 884). Costuma-se ainda
apresentar essas informações por meio de recortes ou seções
anexas ao texto, de modo bastante resumido. A falsa crença
em resultados definitivos fortalece o discurso de autoridade
atribuído à ciência, uma vez que essas “descobertas” levariam
ao modelo aceito atualmente, portanto, imutáveis, não
cabendo questionamentos ou novas contribuições. Segundo
Cavicchi (2008), quanto às diferenças entre a ciência
apresentada em livros texto e em materiais históricos:
Há um grande contraste entre os
relatos históricos e manuais
didáticos de uma mesma ciência.
Em relatos históricos, os
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fenômenos ainda estão enredados
com as ações originais dos
exploradores, pensamentos e
emoções.
Tratamentos
instrucionais e avanços na
tecnologia
(compostos
subsequentes
à
história)
fragmentam
fenômenos
e
calcificam as fronteiras entre
experimentador e fenômenos,
para distanciar os alunos dos
materiais (ver Venville et al.
(2000), Venville et al. (2002))
(CAVICCHI, 2008,p. 743).
A pesquisa científica é longa, baseada em
hipóteses, observações, experimentos, conhecimentos
prévios, adquiridos das mais diversas formas, podendo
culminar em um modelo para determinado fenômeno, que por
sua vez, deve ser testado. Uma proposta possível para discutir
esses falsos episódios históricos presentes nos livros didáticos
seria comparar descrições distorcidas às pesquisas mais
detalhadas e obras originais, identificando suas falhas. A
ciência é produzida de uma forma não linear e coletiva,
podendo haver coexistência de diferentes ideias ou modelos
bem como a substituição de um por outro (GALILI; HAZAN,
2001b, p. 8). Também podem ser identificados na história das
ciências exemplos de “erros” praticados pelos cientistas, que
podem ser utilizadas em diferentes estratégias para o ensino
sobre a natureza das ciências.
Kipnis (2011) define o erro como resultado de uma
ignorância inevitável do cientista ao se desviar da “verdade”,
diferente de um equívoco, que pode ser evitado. O erro só
pode ser identificado após um dado tempo de publicação de
uma teoria ou trabalho científico, quando são submetidos ao
estudo pela comunidade científica3: “um julgamento após-ofato de um desvio da verdade desconhecida no momento da
descoberta e estabelecida a seguir”. No caso da óptica, podem
ser citados como exemplos de “erros” científicos: as medidas
dos diâmetros dos anéis coloridos obtidos por Isaac Newton
para grandes ângulos de incidência e a sua crença na
impossibilidade de se construir uma lente livre da aberração
cromática. Quanto aos equívocos na mesma área, podem ser
citados: o favorecimento da teoria e medidas de Isaac Newton
quanto à natureza da luz, tendo como base sua autoridade
como filósofo natural; seleção dos melhores resultados
experimentais por Thomas Young com o objetivo de
corroborar sua teoria ondulatória e confiança de ÉtienneLouis Malus em apenas uma medida do ângulo de polarização
total da luz. (KIPNIS, 2011, p. 668-70). Tais “erros” e
equívocos, identificados ao longo da história das ciências,
podem ser trabalhados no Ensino de Física evidenciando-se o
caráter humano e falível do conhecimento científico (KIPNIS,
2007, p. 884). Em reproduções de experimentos históricos na
sala de aula, erros cometidos pelos alunos podem ser
comparados com os feitos pelos cientistas e analisadas suas
implicações (KIPNIS, 2011, p. 675).
A história e filosofia das ciências ainda mostra que
as teorias científicas nunca podem ser provadas (MARTINS,

2006) (KIPNIS, 2007, p. 887) (MARTINS; SILVA, 2003, p.
54). Entende-se como provada a verdade pura, imutável, que
não deve constituir a ciência, já que ela muda e se aperfeiçoa.
Dessa forma, não se deve desprezar uma teoria antiga, quando
comparada a uma recente. A comparação com o modelo atual,
cotejar os argumentos favoráveis e contrários à cada uma
delas fornece amplas possibilidades de se trabalhar os
conteúdos no ensino de ciências. Tais discussões quando
aplicadas no ensino podem motivar os alunos, uma vez que
todos poderiam fazer ciência e contribuir com a mesma, desde
que sejam tomados os devidos cuidados com os métodos de
pesquisa e seja feito um trabalho sério e com dedicação
(GALILI, 2012, p. 1293-4).
As concepções que um aluno possua sobre o
mundo em que vive também não devem ser desprezadas
quando comparadas com a abstração ou idealização que a
ciência possa vir a trazer (MATTHEWS, 1995). Um bom
exemplo ocorre com o estudo das teorias Aristotélicas, em
especial a sua explicação para o movimento. Nota-se certa
aproximação entre a ideia de que não pode haver movimento
sem a aplicação de uma “força” ou causa motora contínua,
presente na teoria de Aristóteles, e o senso comum do
movimento (PEDUZZI, 1996). A discussão das ideias de
Aristóteles no Ensino Médio é uma proposta interessante, pois
permite a análise dos diferentes modelos da mecânica. Por
outro lado, ao comparar personagens de momentos históricos
distintos, com diferentes bagagens conceituais, deve ser
tomado o cuidado de não se valorizar apenas o modelo aceito
atualmente. O aspecto mais importante a ser abordado é o
processo evolutivo da ciência e até que ponto determinada
teoria possui fundamentação.
Não se espera que o estudo da história das ciências
leve um aluno, seja de nível médio ou superior, a se tornar um
pesquisador em história das ciências. A história das ciências
pode, em um primeiro momento, permitir uma visão mais
crítica do avanço da ciência, pois além da simples resposta
para as perguntas propostas, ela também prima pela análise
das evidências que sustentam essas respostas (MATTHEWS,
1995). Dessa forma, a discussão da história das ciências
contribui para uma compreensão ampla e concreta do
conhecimento científico. Sua aplicação coerente no ensino
médio é viável, desde que tomados os devidos cuidados com
a seleção e aplicação dos materiais, corrigindo imprecisões
históricas e conceituais. Estudos de casos ou episódios
históricos4 são estratégias interessantes de aplicação da
abordagem HF, tendo em vista as condições de contorno
típicas da modalidade de ensino, como a grande quantidade de
conteúdos a ser trabalhados no ano letivo (KIPNIS, 1996, p.
277) (KRAGH, 1992, p. 350). Outra opção é dada por Galili
(2012, p. 1291-2), por meio de digressões históricas ao longo
do currículo, baseadas nas seguintes premissas: (a) foco em
tópicos relevantes; (b) flexibilidade, permitindo aplicações
com diferentes propósitos; e (c) conservadorismo,
fortalecendo o currículo adotado sem substituí-lo.
3. Os experimentos históricos e o ensino de
ciências
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Este artigo não tem como objetivo fazer uma
revisão de atividades experimentais para o ensino de óptica,
já que existem diversas pesquisas desse tipo, como (SOUSA,
1999) e (RIBEIRO; VERDEAUX, 2012). Os experimentos
propostos são algumas adaptações de experimentos históricos
encontrados ao longo da pesquisa bibliográfica. Do ponto de
vista historiográfico, as adaptações de experimentos originais
podem levar a perda de elementos importantes e condições
específicas da pesquisa histórica, conforme aponta Höttecke
(2000, p. 344) ao defender a reprodução fiel de aparatos
experimentais conforme descritos em fontes primárias. Por
esse motivo, os experimentos obtidos em fontes históricas
citados neste trabalho são descritos como adaptações, com o
intuito de explorar o fenômeno físico em condições análogas
às propostas originalmente, podendo ser tratados como
experimentos de replicação física (CHANG, 2011, p. 320).
Julgamos que a simplificação adotada facilita a montagem e
execução dos experimentos, e isto justifica e subsidia a
construção de adaptações:
Física para todos os alunos com
ênfase em laboratórios requer
muitos instrumentos, o que
significa que o custo de um único
aparato deve ser muito baixo. A
história da ciência pode ajudar
com isso também. Não estou
falando de reproduzir réplicas
exatas
dos
instrumentos
históricos. Isso seria muito
demorado, dispendioso, e não
estaria disponível para as
modificações dos alunos. Em vez
disso, eu mantenho a ideia de em
um
instrumento,
utilizar
materiais modernos, e às vezes,
simplificar o design. Eu também
preservo a sequência histórica de
experimentos e limito o uso de
aparatos modernos (KIPNIS,
1996, p. 284).
Outra característica importante da replicação física
é a sua capacidade de explorar os limites de validade dos
aparatos experimentais originalmente propostos, ou seja, até
que ponto os resultados são reprodutíveis quando alguma
característica ou material é modificado.
... se os resultados ópticos de
Newton só fossem replicáveis
usando vidro Inglês, em vez de
vidro Veneziano, então eles
poderiam ser suspeitos de serem
artefatos de instrumentação
específica. Portanto, por mais
improvável que possa parecer,
uma
replicação
histórica
completa é inferior a uma

replicação física ousada, para
efeitos de recuperação do
conhecimento
perdido.
Se
determinados
resultados
anômalos puderem ser replicados
com sucesso, então teremos
aprendido algo novo (embora
velho) sobre a natureza, e não
apenas sobre a história da ciência
(CHANG, 2011, p. 324).
Os experimentos históricos têm como vantagens
promover avanços no entendimento do passado das ciências,
melhorando nossas concepções acerca da produção do
conhecimento científico; permitem acessar as intenções
deixadas pelos cientistas para nós e contribuem para o
aprendizado de conhecimentos científicos propriamente ditos
(CHANG, 2011, p. 322-3). Uma proposta interessante é fazer
reproduções de experimentos esquecidos na história, ou ainda
cujos resultados soem controversos do ponto de vista
moderno, como no caso da Alquimia. Por outro lado, é comum
em atividades experimentais com caráter histórico no Ensino
Médio a escolha de experimentos, pelos professores ou, ainda,
apresentados nos livros texto de maneira a verificar as teorias
científicas da forma menos ambígua possível. Costuma-se
primeiro apresentar uma teoria geral e, em seguida, aplicá-la
a fenômenos específicos (método dedutivo) (KIPNIS, 1996,
p. 285). Essa atitude pode levar os alunos a acreditarem que a
ciência é sempre produzida de forma linear, além de reduzir a
curiosidade dos estudantes acerca da origem do pensamento
científico5 (ANDREOU; RAFTOPOULOS, 2011, p. 1008)
(CHANG, 2011, p. 334) (KLASSEN, 2011, p. 730) (KRAGH,
1992, p. 349). Portanto, também é interessante apresentar aos
alunos situações de impasse na história das ciências,
argumentos a favor de teorias que não são aceitas atualmente
e o contexto onde os experimentos foram realizados ao longo
da história (KIPNIS, 2001, p. 33).
Determinados experimentos históricos podem ser
utilizados de uma forma totalmente desvinculada de sua
origem, perdendo, de certo modo, seu potencial de explorar a
natureza das ciências e determinadas consequências dos
modelos teóricos propostos pelos pesquisadores (MIHAS;
ANDREADIS, 2005, p. 692). Além disso, corre-se o risco de
se cometer anacronismos quando um aparato é aplicado fora
de seu contexto. Por outro lado, caso os experimentos sejam
utilizados como elementos problematizadores no início de
sequências didáticas, comparando-se as previsões dos alunos
com os resultados experimentais, como discutem Dedes e
Ravanis (2009), os objetivos e conclusões dos pesquisadores
não estarão explícitos neste primeiro momento, mas podem
ser trabalhados em seguida. Os experimentos foram pensados
de maneira a requerer materiais de fácil acesso e aparatos
simples, que possam ser reaproveitados em diferentes
experimentos. Essa prática é comum mesmo nos
experimentos históricos originais, que em grande parte não
necessitam de aparatos sofisticados, conforme descreve
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Thomas Young em seu artigo: “Experiments and Calculations
Relative to Physical Optics”:
A proposição que eu quero
insistir neste momento é
simplesmente esta - que franjas
de cores são produzidas pela
interferência de duas porções de
luz; e eu acho que não vai ser
negado pelo mais preconceituoso
que a afirmação é comprovada
pelas experiências que estou
prestes a relatar, que podem ser
repetidas com grande facilidade,
sempre que o sol brilha, e sem
qualquer outro aparelho que
esteja à mão de todos
(HUYGENS;
YOUNG;
FRESNEL, 1900, p. 68).
As atividades experimentais propostas também
fornecem uma dimensão experimental aos elementos
discutidos na seção 5, estendendo as ciências naturais além de
um trabalho puramente teórico (HÖTTECKE, 2000, p. 343).
Técnicas específicas de aplicação em sala de aula não serão
discutidas neste trabalho, embora uma proposta interessante
para os experimentos propostos seja o método históricoinvestigativo, como propôs Kipnis (1996, p. 280), baseado em
investigações que simulam problemas reais sem perder de
vista a obtenção de resultados “verdadeiros”6. O método tem
como objetivo tornar o ensino mais agradável
intelectualmente e emocionalmente, explorando as diferentes
habilidades de cada aluno. Por outro lado, assim como nos
demais métodos de ensino, este é tão bom quanto o professor
que o emprega.
Os experimentos podem ser classificados em sua
maioria como qualitativos, no sentido que não levam à
formulação de leis matemáticas e a ênfase está direcionada aos
fenômenos físicos (KIPNIS, 1996, p. 287). Os experimentos
qualitativos exploram de forma mais evidente as relações
entre as variáveis, requerem menos tempo para coleta e
tratamento dos dados e favorecem a manipulação dos aparatos
pelos alunos.
4. Sobre a aquisição de prismas de vidro
Um problema recorrente em atividades
experimentais para o ensino de óptica é a dificuldade de se
encontrar materiais para experimentos de baixo custo, como
lentes e prismas. Uma opção seria construir modelos de resina,
como os descritos em (VUOLO; FURUKAWA, 1999), ou,

ainda, fazer moldes plásticos preenchidos por água.
Analisando opções de compra de prismas, no site
<http://www.ebay.com/>, foram encontrados prismas de
vidro de base triangular regular, de 5,0 por 3,0 cm com custo
unitário R$9,25, já incluso o frete7. Os prismas possuem
qualidade excelente para os experimentos propostos, bom
polimento e bases foscas, figura 1, evitando que se acumulem
impressões digitais nas demais superfícies.
5. A natureza da luz segundo Isaac Newton
5.1 Introdução
Isaac Newton sempre será lembrado por sua
contribuição no que hoje é conhecida como mecânica clássica.
As famosas “leis de Newton”, a gravitação universal e os
diversos problemas que carregam o Newton como unidade de
medida são alguns exemplos trabalhados nos livros didáticos.
Por outro lado, pouco se fala dos trabalhos de Newton sobre
óptica.
O estudo da óptica, geralmente começa com as
chamadas propriedades ou “leis” mais básicas da luz, que são
a propagação retilínea, a independência e a reversibilidade. A
luz é então tratada como uma reta geométrica, que percorre o
espaço sem perder energia e, às vezes, desvia sua trajetória
pela ação de espelhos ou outros objetos. A luz também tem
uma velocidade de propagação, ou seja, não sai dos objetos
luminosos e instantaneamente chega aos nossos olhos e
demais corpos, mas viaja com uma velocidade determinada
dependendo de onde esteja. No vácuo essa velocidade é
máxima e aproximadamente igual a 3.108 m/s. É possível
aplicar esse modelo de um modo similar à cinemática,
estimando-se o tempo que a luz gastaria para percorrer uma
lâmina de vidro ou a distância entre a Terra e o Sol.
Acontece que a luz possui propriedades que
ultrapassam os limites desses raios geométricos ou leis mais
básicas. Quando a luz do Sol incide sobre uma vidraça, por
exemplo, ela atravessa facilmente o vidro, mas não consegue
atravessar a madeira. Esses e outros fenômenos da óptica
foram observados por diversos pesquisadores, como Newton.
Na verdade, os estudos de Newton em óptica são tão antigos
quanto seus trabalhos em mecânica. A concepção da luz como
segmentos geométricos já era conhecida antes de Newton,
mas não explicava a origem desses fenômenos, muito menos
a composição da luz e sua relação com a matéria.
5.2 A óptica de Newton
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5.2.1 Metodologia e estrutura
dos trabalhos

justificar alguns aspectos do seu modelo para a luz, assim
como a causa dos fenômenos observados.
5.2.2 Os problemas da luz

Newton foi um grande observador da natureza e de

seus fenômenos, relatando um grande número de experiências
e proposições. Seus estudos em Filosofia Natural, o que hoje
é mais conhecido como Ciências da Natureza ou Física,
Química e Biologia, possuem diversos exemplos e analogias,
que mostram como o conhecimento científico se apresenta de
várias formas. Para Newton, a argumentação a partir das
observações é a forma mais legítima de se desenvolver uma

Os diversos fenômenos e características da luz
observados por Newton foram utilizados como ponto de
partida para suas teorias e como justificativa para suas
proposições. Os seguintes argumentos estão relacionados aos
conhecimentos e percepções disponíveis na época de Newton,
assim como algumas considerações formuladas por ele.
A luz excita o sentido da visão, nos permitindo

teoria científica, não sendo apropriado, por exemplo, o uso de
hipóteses ou especulações (SILVA; MOURA, 2012, p. 1320).
A partir das observações, da repetição de um episódio
conhecido e da conformidade dos resultados, seria possível a
formação de considerações gerais8. Newton ainda adverte que
as teorias demonstradas experimentalmente só poderiam ser
corrigidas ou complementadas por meio de novos
experimentos. A própria estrutura utilizada por ele para os
estudos de óptica traz as chamadas “demonstrações por
experiências”, ou seja, a apresentação de um conceito ou
propriedade da luz é seguida de uma experiência que descreva
e exemplifique seu funcionamento, figura 2. Entretanto, o
próprio Newton utilizou hipóteses e outros elementos para

interagir com o mundo à nossa volta. As plantas, animais e os
diversos objetos visíveis geralmente apresentam cores fixas.
Um arco-íris, por exemplo, traz uma grande quantidade de
cores, disposta numa mesma ordem. Quando misturamos
algumas tintas de cores diferentes como o amarelo e o azul e
encontramos o verde, observamos que ele parece estar
justamente no meio do amarelo e azul encontrados no arcoíris, podendo ser uma cor intermediária, não sendo
necessariamente única, mas um conjunto de tons de verde,
dependendo da quantidade de azul e amarelo9, figura 3.
O som também é capaz de produzir sensações,
como a música. Entretanto, a experiência cotidiana10 mostra
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que o som e a luz diferem em alguns pontos. Assim como
existem as sete notas musicais, que se repetem nas chamadas
oitavas, podemos considerar sete as cores do arco íris. A
analogia entre luz e som ou entre ver e ouvir é bastante comum
na história da óptica, remetendo a ideia da transmissão de uma
ação ou de um feixe de partículas através de um meio
(DARRIGOL, 2010a, p. 117). Para os antigos atomistas como
Lucrécio, tanto a luz como o som são constituídos por feixes
de partículas, embora as partículas sonoras sejam capazes de
interagir com o ar, diferente das partículas luminosas
(DARRIGOL, 2010a, p. 123). Huygens (1986, p. 16-7)
chamou a atenção para diferenças observadas entre a luz e o
som, como: a velocidade de propagação, sendo muito maior a
da luz; a primeira produção do movimento que os causa; a
matéria em que o movimento se propaga e a forma como ele
se comunica. Para Newton, as diferenças entre o
comportamento da luz e do som sugeriam que estes não
deveriam ter a mesma constituição, ideias estas já sugeridas
por Descartes.
A luz é capaz de se misturar e produzir tons
intermediários perceptíveis, mas quando tocamos
simultaneamente duas notas musicais, uma mais grave e uma
mais aguda, o resultado não é um tom intermediário, mas uma
mistura de sons. Uma orquestra ao executar uma música,
envolve vários instrumentos tocando simultaneamente, às
vezes, acompanhada do canto, mas ainda podemos distinguir
a voz dos violinos e dos instrumentos de sopro, que não se
misturam para produzir um único tom ou monotonia, mas se
juntam para produzir a música (COHEN; WESTFALL, 2002,
p. 46-7) (MARTINS; SILVA, 1996, p. 321).
Outra diferença observada entre o som e a luz é a
propagação. Assim como a luz parece sair dos objetos ditos
“luminosos” ou que emitem luz de alguma forma, o som é
produzido pelo movimento de cordas ou outros objetos. Se
imaginarmos uma igreja com um grande sino cercada de
montanhas e nos posicionarmos atrás de uma dessas
montanhas não muito distante da igreja, não será possível ver
o sino, pois o mesmo será coberto pelo topo da montanha, mas
ainda sim será possível ouvi-lo tocar, como se o pulso sonoro
tivesse contornado a montanha, algo que a luz não consegue
fazer. Se em um quarto escuro for feito um pequeno orifício
na janela ou no teto de modo a entrar a luz do sol, o quarto não
ficará totalmente iluminado, mas será apenas observado um
pequeno círculo de luz, equivalente ao diâmetro aparente do
Sol (MARTINS; SILVA, 1996, p. 324), evidenciando uma

tendência da luz de se propagar em linhas retas. Se esse
círculo de luz for direcionado para um prisma numa posição
conveniente, será observada uma faixa alongada e colorida.
Isso não acontece, por exemplo, com os pulsos propagados na
água de um lago. Se um ou mais pulsos em um líquido forem
interceptados por um anteparo com um orifício, o resultado
não será uma propagação retilínea, mas um conjunto de pulsos
que tomarão todo o espaço ao redor da fenda, como na figura
4.
Nas palavras do próprio Newton em duas obras
distintas, os Principia, em que discute a mecânica e o Óptica:
“Uma pressão não se propaga através de um fluido em
direções retilíneas, exceto quando as partículas do fluido estão
em linhas retas11”. Como a luz aparenta sempre se propagar
em linhas retas, ela não pode consistir apenas em ação, ou
seja, diferente do som, que é constituído de compressões e
distensões sucessivas das camadas de ar (COHEN;
WESTFALL, 2002, p. 34), a luz deve ter outro tipo de
constituição. No Óptica, ele ainda complementa:
Questão 28. Não são errôneas
todas as hipóteses segundo as
quais a luz consistiria em pressão
ou movimento propagado através
de um meio fluido? ... Se
consistisse num movimento
propagado a todas as distâncias
num instante, requereria uma
força infinita a todo momento,
em toda partícula brilhante, para
gerar esse movimento. E se
consistisse em pressão ou
movimento propagado ou num
instante ou no tempo, ela se
curvaria para a sombra. Pois
pressão ou movimento não
podem ser propagados em um
fluido em linhas retas além de um
obstáculo que intercepta parte do
movimento, mas se curvarão e se
espalharão em todas as direções
do meio quiescente12 que está
além do obstáculo. ... Mas nunca
se soube da luz seguir passagens
curvas nem se curvar para a
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sombra13 (NEWTON, 2002, p.
265).
Além de se posicionar contrário à ideia de que a luz
é constituída apenas por uma sucessão de pulsos, Newton
ainda deixa implícito que a luz deveria ter materialidade, ou
seja, ter algum componente, como partículas ou
corpúsculos14, responsáveis por suas propriedades. Observase ainda como a estrutura de sua argumentação está ligada aos
dados experimentais: “Mas nunca se soube da luz seguir
passagens curvas nem se curvar para a sombra”. Ou seja,
conforme as observações, todos os relatos contrários deveriam
estar incorretos. Partindo da concepção corpuscular da luz, o
problema da incapacidade de contornar objetos e a formação
de sombras seria resolvido pelas colisões dos corpúsculos
luminosos com os materiais sólidos. Acontece que surgem
outros problemas, uma vez que a luz atravessa o vidro, reflete
nos metais e aparenta ser absorvida pelos corpos escuros,
como o asfalto. Se a luz fosse realmente composta por
corpúsculos, eles não deveriam fazer distinção entre os
materiais. Uma esfera de metal ou borracha, por exemplo, se
for atirada contra uma chapa de metal polida, como um
espelho, terá seu movimento refletido e será atirada de volta
de um modo similar ao que seria se fosse lançada contra o
chão. Nesse aspecto, Newton sugere outros elementos, que
serão vistos a seguir.
No começo da citação do Óptica, Newton aponta a
existência de outras hipóteses formuladas para a luz. Outro
cientista inglês, Robert Hooke (o mesmo que apresentou a
expressão da força elástica diretamente proporcional à
distensão de uma mola), contemporâneo a Newton, entre
diversos outros trabalhos, compreendia a luz como uma
sucessão de pulsos, que se propagariam no éter, um meio que
preencheria os espaços vazios da matéria, inclusive do ar15. Os
experimentos e teorias de Hooke, além de algumas referências
ao seu livro Micrographia, um conjunto de descrições
fisiológicas feitas em microscópios e lentes de aumento, são
citados no Óptica. No Micrographia, Hooke traz algumas
considerações sobre a natureza da luz:
... em um meio homogêneo este
movimento é propagado em
todos os sentidos com a mesma
velocidade,
de
onde
necessariamente cada pulso ou
vibração do corpo luminoso irá
gerar uma Esfera, que irá
aumentar continuamente, e
crescer mais, logo depois da
mesma
maneira
(embora
indefinidamente rápido) como o
ondas ou anéis na superfície da
água crescem em círculos cada
vez maiores sobre um ponto da
mesma, onde, pelo afundamento
de uma Pedra o movimento foi
iniciado, de onde segue-se

necessariamente, que todas as
partes destas Esferas que
ondulavam através de um meio
homogêneo cortam os raios em
ângulos retos (HOOKE, 1665,
Observação 9).
Hooke compara a propagação da luz ao movimento
causado pela queda de uma pedra na água. Para ele, a
propagação se dá por meio de esferas crescentes cujas
superfícies são perpendiculares aos raios de luz, mesmo que
esses pulsos não sejam visíveis. Esses pulsos, segundo Hooke,
poderiam entrar em conflito, alterando a percepção da luz.
Newton aceitava a ideia do éter como meio
suporte16 para a propagação da luz (COHEN; WESTFALL,
2002, p. 31), uma vez que era preciso explicar a transparência
dos materiais e outros fenômenos que apenas a atribuição do
caráter material não resolviam. Para Newton, algumas
substâncias ou regiões do espaço têm uma concentração maior
ou menor de poros de éter, logo são responsáveis por
diferentes comportamentos da luz (COHEN; WESTFALL,
2002, p. 35). O éter iria interagir com a matéria dos corpos em
toda sua dimensão, como em toda a área de um espelho
retangular, agindo à distância nos raios de luz17. Os raios de
luz ou os corpúsculos luminosos por sua vez, interagiriam no
éter, produzindo vibrações. Tais conceitos constituem
hipóteses, que o próprio Newton não admitia como legítimos
verificadores de uma teoria, mas compõe alguns de seus
artigos e estão presentes em parte no Óptica. Como nenhuma
dessas hipóteses pode ser demonstrada experimentalmente,
Newton direcionou o foco de seu livro na descrição dos
fenômenos, evitando fazer proposições nesse sentido.
Newton teve acesso aos estudos de diversos
pesquisadores, desde a base da teoria geométrica da luz até a
proposta vibracional de Huygens e Hooke, permitindo a
proposição de seu modelo. Sobre a composição da luz branca,
a partir de uma série de experimentos e utilizando um termo
proveniente de Francis Bacon e Hooke, o experimentum
crucis (MARTINS; SILVA, 1996, p. 318)18, Newton
demonstra que a luz branca do Sol é composta por diversas
cores, associadas a diferentes propriedades imutáveis e que a
soma de todas as cores separadas por um prisma novamente
retorna a “brancura” da luz do Sol (COHEN; WESTFALL,
2002, p. 179). Observa-se, ainda, que essa conclusão de
Newton não é exclusivamente experimental. Para Newton,
essa solução é logicamente mais simples do que assumir que
os corpos modifiquem os raios de luz ou que a reunião de
todas as cores formasse um segundo branco diferente do
branco da luz do Sol (MARTINS; SILVA, 2003, p. 60).
Hooke não era favorável à ideia de que uma infinidade de
raios imutáveis compõe a luz, pois a luz do Sol naturalmente,
ou seja, sem passar por algum meio material não se mostra
colorida. Nota-se como os resultados experimentais podem
ser interpretados de diferentes formas, levando os cientistas a
fazer escolhas, muitas vezes subjetivas.
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O conflito entre o modelo vibracional e o modelo
material da luz persistiu até depois da publicação do Óptica,
que curiosamente, só acontece em 1704, um ano após a morte
de Hooke. Aliado a um grande respeito atribuído a Newton
por seus demais trabalhos, sua teoria material ou corpuscular
para a luz teve maior aceitação e recebeu maiores atenções ao
ser relacionada com a mecânica em geral, embora
determinados conceitos tenham sido ignorados (SILVA;
MOURA, 2012, p. 1324) (MOURA; SILVA, 2008, p. 16024). No decorrer do tempo, novas pesquisas em Óptica
mostraram alguns problemas não observados por Newton.
5.2.3 Críticas ao
corpuscular da luz

modelo

Retomando o argumento utilizado por Newton de
que “nunca se soube da luz seguir passagens curvas nem se
curvar para a sombra”, essa afirmativa pode ser interpretada
como: é impossível que a sombra de um objeto seja diferente
da projeção geométrica dos raios de luz que interceptam suas
partes opacas (que não permitem a passagem da luz), uma vez
que, se a luz sempre se propagasse em linhas retas, as sombras
não deveriam ser maiores ou menores que o previsto
geometricamente.
Realizando algumas experiências com fios de
cabelo e outros objetos delgados, Newton observou que as
sombras desses objetos apareciam maiores que deveriam, ou
seja, a luz teria se curvado a partir da sombra, figura 5. Ele
atribui esse fenômeno a uma interação repulsiva entre os raios
de luz e os objetos delgados, principalmente os de dimensão
reduzida. Acontece que em outros textos19, ele apresenta o
efeito contrário, com a luz se curvando para a sombra,
tornando as sombras dos objetos menores do que deveriam,
como se a luz tivesse contornado um obstáculo. A interação
repulsiva poderia então ser substituída por uma interação
atrativa, mas esse efeito não é mencionado no Óptica, o que
poderia entrar em contradição com seus argumentos. Além
disso, até mesmo no século XVII, já fora observado por outros
pesquisadores que a luz se curvava para a sombra.

Atualmente, esse fenômeno é chamado difração e
realmente é observado na luz, desde que os orifícios ou
obstáculos tenham uma dimensão muito reduzida.
Naturalmente, Newton não tinha acesso a essas informações.

Utilizando outras considerações que também não são mais
aceitas atualmente, Newton apresentou juntamente com
Descartes o chamado modelo dinâmico para a refração.
Descartes propôs que a refração era análoga ao
movimento de uma bola de tênis cruzando uma fronteira que
separa meios diferentes. A componente paralela do
movimento é conservada, mas a componente perpendicular
em relação à fronteira sofre uma aceleração em direção ao
meio mais refringente (DARRIGOL, 2010b, p. 208), figura 6.
Descartes compreendia a luz como um movimento ou ação
recebida na matéria sutil (éter) que preenche os poros dos
objetos, propagando-se de forma instantânea, muito rápida
para ser detectada pelos sentidos, porém com velocidade finita
(DESCARTES, 2004, p. 82-3) (LAUGINIE, 2013, p. 1542).
Segundo Newton, quando um raio de luz muda de
meio, ou atravessa um material, ele tem sua velocidade
alterada, mais precisamente, se um raio de luz20 sai do ar e
entra num copo com água, por exemplo, como a luz aparenta
se afastar da interface ar/água, sua velocidade na água deve
ser maior do que no ar. Newton não dispunha de uma maneira
eficiente de medir a velocidade da luz21, tendo que assumir
como verdadeira essa afirmação com base apenas em suas
considerações. Outra velocidade maior que a da luz proposta
por Newton no texto “A Hipótese da luz” é a das vibrações do
éter que seriam causadas pela passagem dos raios de luz. Para
Newton, essas vibrações ultrapassariam os raios de luz que as
produziram, sendo responsáveis por alguns fenômenos
ópticos22, mas novamente sem demonstração experimental
(COHEN; WESTFALL, 2002, p. 48).
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Depois de Newton, pesquisadores como Thomas
Young apontaram outros problemas na teoria corpuscular,
como a dificuldade de explicar o fenômeno da difração.
Apesar do modelo dinâmico para a refração representar uma
diferença significativa para o valor da velocidade da luz com
relação ao que é aceito atualmente, ao afirmar que a
velocidade da luz nos meios mais refringentes deve ser maior
do que nos meios menos refringentes, o índice de refração
relativo entre os meios ainda pode ser mantido (MARTINS;
SILVA, 1996, p. 316) (NEWTON, 2002, p. 85-6). Dessa
forma, os resultados experimentais obtidos por Newton
representam corretamente o fenômeno da refração e os
desvios obtidos quando se incide um feixe de luz do Sol em
um prisma de vidro, figura 7.

Se construirmos um modelo23 para a refração de um
prisma com base nas ideias de Newton e em algumas
propriedades da geometria plana, não é necessário fazer
considerações acerca da velocidade da luz, apenas das
dimensões do prisma, da cor da luz (que influencia no índice
de refração) e da direção do ângulo de incidência. Na figura
8, podemos ver um conjunto de curvas de nível que
representam diferentes ângulos de emergência. Considerando
um prisma triangular regular, a expressão para o ângulo de
emergência será:

( (

θe (θi ,n)= arcsin n ∗ cos

( )))

sin (θi )
π
+arcsin
6
n

; 0≤ θi ≤

π
,n>1
2

(1)
onde θe é o ângulo de emergência, θi é o ângulo de incidência
e n é o índice de refração relativo entre o prisma e o ar.
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Por esse modelo, observamos que se um feixe de
luz de índice de refração 1,4 atingir o prisma num ângulo de
1,0 radiano (57,3°), este deixará o prisma num ângulo de 0,58
radianos (33,2°). Se o índice de refração passar para 1,5, o
mesmo raio deixaria o prisma num ângulo de 0,71 radianos
(40.9°). Dessa forma, os raios mais refringentes emergem do
prisma em ângulos maiores, o que explica a separação das
cores que compõem a luz do Sol e é compatível com um
modelo geométrico para a luz, como o proposto por Newton.
Na figura 8, a ausência de valores de θe maiores que π/2 é
consequência da função sin-1. Fisicamente, este resultado está
associado à reflexão total mais expressiva em ângulos θi
pequenos.
Deve ser dado o devido mérito a Newton pela
discussão de diversos fenômenos da luz de um modo inédito,
além da sistematização de diversos conceitos existentes e a
utilização de uma vasta experimentação com grande precisão
nas medidas, usadas inclusive por Young. Por outro lado, o
método estritamente indutivo não é uma maneira apropriada
de se desenvolver pesquisas. As teorias científicas estão
sempre sujeitas a contribuições e estão limitadas a condições
de contorno e seus contextos históricos, que devem ser
analisados apropriadamente. Atualmente, a luz é tratada como
tendo um comportamento dual, somente compreendido a
partir da teoria quântica, diferente da proposta material de
Newton e da proposta vibracional de Hooke, mas o resultado
de uma série de pesquisas nas diversas áreas da Física, o que
por sua vez, não descarta a possibilidade de haver erros ou que
um dia esse modelo seja substituído. O próprio Newton, no
final do Óptica, antes de apresentar as questões, afirma: “E,
como não terminei essa parte do meu projeto, concluirei
propondo apenas algumas questões, na expectativa de que
uma pesquisa adicional seja feita por outros” (NEWTON,
2002, p. 250).

6. Experimentos
6.1 Considerações gerais
Com base na discussão histórica desenvolvida na
seção anterior, apresentamos um conjunto de cinco
experimentos com materiais alternativos, sendo quatro
experimentos extraídos da obra Óptica de Newton e um
experimento de difração luminosa, famoso por seu papel na
corroboração da teoria ondulatória. Experimentos com
difração são facilmente realizados com lasers, por possuírem
luz monocromática, coerente e colimada, o que favorece a
observação das linhas de difração.
6.2 Experimentos
acessíveis

com

materiais

6.2.1 Experimento 1: Refração
desigual em uma cartolina
Materiais utilizados:









01 Folha de cartolina preta
01 Prisma regular de vidro de abertura 60°
01 Frasco de tinta guache azul
01 Frasco de tinta guache vermelha
01 Pincel médio
01 Lápis
01 Régua de 30 cm
01 Tesoura

Este experimento é uma adaptação da primeira
experiência descrita por Newton no seu livro Óptica
(NEWTON, 2002, p. 51-2). A experiência consiste em
observar a imagem de um cartão pintado de vermelho e azul
através de um prisma de vidro, conforme a figura 9(a).
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Seguindo os procedimentos de Newton, recortouse uma tira de papel preto (cartolina) de 10x5 cm e a mesma
foi dividida por uma linha perpendicular de um lado a outro,
em duas partes iguais. Em seguida, um lado da tira foi pintado
de tinta vermelha e o outro foi pintado de tinta azul, ambos
com tinta guache em camadas espessas. O cartão foi colocado
no interior de uma sala com uma janela bem iluminada sobre
o restante da cartolina preta, com a parte azul à esquerda e a
parte vermelha à direita. O prisma de vidro de abertura 60° foi
ordenado de forma que os lados do papel ficassem paralelos
ao prisma e esses dois lados e o prisma ficassem paralelos ao
horizonte, figura 9(b).
Uma vez preparado o aparato, quando o cartão é
observado através do prisma, a parte vermelha e azul do cartão
aparentam estar separadas. Quando o ângulo de abertura do
prisma é girado para cima, figura 9(c), a parte azul aparece
mais elevada que a parte vermelha e quando o ângulo de
abertura é girado para baixo, figura 9(d), o lado azul aparece
mais baixo que o lado vermelho. Conclui-se que a metade azul
do papel sofre uma refração maior do que a parte vermelha
nas mesmas condições, desviando-se mais, conforme o
observado por Newton.

6.2.2 Experimento 2: Dispersão
luminosa
Materiais utilizados:





01 Folha de cartolina preta
01 Prisma regular de vidro de abertura 60°
01 Tesoura
01 Suporte de borracha ou espuma

Este experimento é uma adaptação da terceira
experiência descrita por Newton no seu livro Óptica
(NEWTON, 2002, p. 54-5). A experiência consiste em
observar a faixa colorida que se forma quando a luz do Sol
passa por um prisma de vidro.
O prisma foi colocado sobre um suporte de
borracha de maneira que fosse possível ajustar sua posição em
relação ao Sol, figura 10(a). Em seguida, fez-se incidir sobre
o prisma um feixe de raios do Sol em uma de suas faces, sendo
observado um espectro colorido na parede, figura 10(b),
partindo do violeta até o vermelho. Para ajustar o prisma numa
posição próxima ao desvio mínimo, foi adotada a sugestão
dada por Newton:
Do mesmo modo, também nas
outras experiências, sempre que
obtive refrações iguais em ambos
os lados do prisma, anotei
sempre o lugar em que a imagem
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do sol formada pela luz refratada
se mantinha imóvel entre seus
dois movimentos contrários, no
período comum de avanço e de
regresso; e quando a imagem
incidia sobre esse lugar eu fixava
o prisma. E nessa posição, por ser
a mais conveniente, deve-se
entender que todos os prismas
são colocados nas experiências
seguintes, a não ser quando
alguma outra posição é descrita
(NEWTON, 2002, p. 55)
Mesmo sem restringir à luz do Sol por um pequeno
orifício, como Newton fez em suas experiências, a faixa
colorida é observada (com menor nitidez e maior intensidade).
Também foi utilizado um pedaço de cartolina preta com sete
furos para isolar as diferentes cores do espectro. Para isso,
foram feitos sete furos, separados por cerca de 1 cm e o
espectro foi projetado na cartolina, figura 10(d).

O experimento confirma os resultados do ensaio
anterior, uma vez que as diferentes cores sofrem diferentes
refrações. Como o vermelho e o azul são cores bastante
separadas da faixa colorida, estas devem ser as escolhidas para
pintar a tira de cartolina, facilitando a visualização da
separação das cores. Observa-se também como a faixa
colorida é alongada, o que não é explicado se todas as cores
tivessem o mesmo índice de refração (em linguagem atual).

6.2.3 Experimento 3: Refração
da luz em dois prismas
Materiais utilizados:



02 Prismas regulares de vidro de abertura 60°
01 Suporte de borracha ou espuma

Este experimento é uma adaptação da quinta
experiência descrita por Newton no seu livro Óptica
(NEWTON, 2002, p. 59-60). A experiência consiste em
observar a faixa colorida que se forma quando a luz do Sol
que passa por um prisma de vidro é interceptada por outro
prisma, situado em uma posição cruzada em relação ao
primeiro.
O objetivo de Newton com esse experimento é
verificar se a dilatação que ocorre da imagem do Sol e a
consequente separação em diferentes cores que acontece no
primeiro prisma são devidas à dilatação de cada raio. Se essa
hipótese fosse verdadeira, era esperado que a faixa de luz

colorida obtida pelo primeiro prisma também aparecesse
alongada ao passar pelo segundo, formando um quadrado em
que todas as cores seriam vistas tanto na vertical quanto na
horizontal. O que é observado, por outro lado, é que a faixa
interceptada aparece inclinada, figura 11(b), evidenciando que
cada cor presente na luz do Sol sofre uma refração diferente e
não adquire as demais cores.
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6.2.4 Experimento 4: Reflexão
total em um prisma
Materiais utilizados:







Folhas de papel ofício
01 Caneta laser
01 Prisma regular de vidro de abertura 60°
01 Lápis
01 Transferidor
01 Compasso

Este experimento é uma adaptação de uma
experiência descrita por Newton no artigo “A Hipótese da luz”
(COHEN; WESTFALL, 2002, p. 41-2) e no livro Óptica. A
experiência consiste em observar a reflexão total que ocorre
quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio
menos refringente em um prisma. Nesse experimento, será
dada uma ênfase quantitativa, no sentido de verificar os
resultados experimentais por meio de modelos matemáticos.
Por outro lado, serão traçados paralelos entre as medidas
realizadas e as considerações de Newton quanto às causas da
reflexão total.

No desenho de Newton, figura 12, os raios FM
saem do vidro para o ar, inclinando-se em direção à superfície
refratora à medida que o ângulo em M aumenta, até se
tornarem infinitamente oblíquos, quando todos são refletidos.
Newton propõe que a densidade do éter varia para cada
material. Nos meios mais densos como o vidro, a densidade
de éter é menor, devida a menor quantidade de poros de éter.
Dessa forma, ocorreria uma espécie de pressão em direção aos
meios de menor densidade de éter. Newton também propôs
que as vibrações no éter causadas pelos raios luminosos
também contribuem para a refração e reflexão total (SILVA;
MOURA, 2012, p. 1321-2).
A figura 13 representa um modelo do experimento. Seja α o
ângulo de incidência na face do prisma, δ o ângulo de
emergência e n o índice de refração, tem-se:

( (

δ (α ,n)= arcsin n ∗ cos

))); 0≤ α ≤ π2 ,n> 1

sin (α )
π
+ arcsin
6
n

(

(2)
de um modo análogo à equação (1), para um prisma triangular
regular, dada a simetria do problema.
Nota-se que à medida que diminuímos o ângulo de
incidência α, para um dado índice de refração, o ângulo de

30
18

emergência δ aumenta, até que acontece a reflexão total. A
mesma equação ainda pode ser resolvida para π/2,
encontrando-se o valor de αr onde passa a ocorrer reflexão
total em δ.

((

α r = − arcsin cos

)

π
1
+arccos
∗n
3
n

( ))

(3)
Com o prisma de vidro colocado verticalmente
sobre uma folha de papel ofício, foram realizadas medidas do
índice de refração do LASER da caneta a partir do método do
desvio mínimo e do ângulo de reflexão total αr, reproduzidas
na tabela 1. As retas normais à superfície do prisma foram
traçadas com régua e compasso, enquanto os ângulos foram
medidos com um transferidor simples.
Com base nos resultados da tabela 1, o índice de
refração pode ser calculado a partir do valor do ângulo de
desvio mínimo Δ e da abertura do prisma A, por meio da
equação 4, sendo obtido o valor n = (1,520±0,018). Com base
no valor do índice de refração e na equação 3, o ângulo de
incidência αr no qual passa a ocorrer a reflexão total será de
(29,43±1,36)°, que está de acordo com a medida desse ângulo
na tabela 1.

sin
n=

(A+∆
2 )

sin

A
2

(4)

Observa-se novamente a dependência entre o
índice de refração e a cor da luz incidente. Se fosse utilizado
um feixe de luz policromático, como a luz do Sol, cada
componente da luz teria um ângulo αr, de maneira que as cores

de índice de refração maiores sofreriam reflexão total em
ângulos de incidência maiores. Dessa forma, começando o
experimento com um ângulo αr grande, como 45°, por
exemplo, e girando gradualmente o prisma de modo que o
ângulo de incidência diminua, é esperado que as cores violeta
e azul sofram reflexão total primeiro enquanto as cores
vermelha e laranja ainda sofram a refração por mais tempo.
Este é o mesmo resultado observado por Newton
experimentalmente24:
E girando o prisma lentamente ao
redor de seu eixo, até que toda a
luz que atravessou um de seus
ângulos e foi refratada por ele
começou a ser refletida pela base,
onde até então ela saía do vidro,
observei que os raios que tinham
sofrido a maior refração foram
refletidos antes do restante.
Supus, portanto, que os raios da
luz refletida que eram mais
refratáveis se tornam primeiro,
por uma reflexão total, mais
abundantes nessa luz do que o
restante, e que depois o restante
também, por uma reflexão total,
tornou-se tão abundante quanto
estes (NEWTON, 2002, p. 71-2).
É importante destacar que, do ponto de vista da
“física atual”, o estudo da reflexão e transmissão de ondas
eletromagnéticas não é tão trivial, sendo necessário levar em
consideração as equações de Maxwell. Uma das

consequências não previstas pela óptica geométrica é a
presença da onda evanescente, que origina a reflexão total
frustrada quando uma segunda interface é colocada próxima à
primeira (GRIFFITHS, 1999, p. 414).
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6.2.5
Experimento
Observação da mancha
Poisson

5:
de

Materiais utilizados:




01 Caneta laser
Palitos de dente
Pedaços de filme plástico PVC ou similar




Papel alumínio
01 Folha de papel ofício

Este experimento explora a difração por um
obstáculo esférico, gerando a chamada mancha de Poisson,
descrita primeiramente por M. Maraldi (PRIESTLEY, 1772,
p. 521) (Académie des Sciences, 1723, p. 111-42). A caneta
LASER acesa é colocada em uma cadeira ou suporte qualquer
e o laser direcionado para um pedaço de papel alumínio,
distante cerca de cinco centímetros da fonte, onde é feito um
pequeno furo com o intuito de limitar o diâmetro angular do
LASER. A cerca de três metros da fonte é colocado um palito
de dente com uma bolinha de plástico na ponta com cerca de
três milímetros de diâmetro. A bolinha foi feita enrolando-se
uma tira de filme plástico similar ao PVC. Também podem
ser utilizadas bolinhas de papel alumínio, isopor ou qualquer
outro material que forme uma bolinha razoavelmente esférica
e pequena. Palitos de fósforo também atendem ao
experimento, mas a visualização da mancha de Poisson pode
ficar comprometida já que a ponta dos palitos de fósforo não
é esférica. Distante outros três metros do palito de dente com
a bolinha de borracha na ponta, foi colocada uma folha de

papel ofício, onde será projetada a sombra do palito, figura
14(a).

São observadas na sombra linhas de
difração dentro e fora da região mais escura, com
destaque para a Mancha de Poisson no centro da
sombra da bolinha de plástico, figura 14(b). As
ondas luminosas formadas na borda da bolinha de
plástico combinam-se simetricamente no centro,

gerando um ponto luminoso. Augustin Fresnel
demonstrou que o fenômeno da difração não pode
ser explicado de forma satisfatória pela teoria
corpuscular e explica o fenômeno a partir da soma
de ondas luminosas com deslocamento de fase, de
uma modo análogo à resultante de um sistema de
forças (HUYGENS; YOUNG; FRESNEL, 1900, p.
105). Na sombra do palito de dente é observada
uma linha clara no centro, análoga à mancha de
Poisson, só que para um obstáculo cilíndrico. A
utilização de diferentes materiais para compor a
bolinha na ponta do palito de dente sugere que a
reflexão da luz na superfície da bolinha não
contribui de forma decisiva para o fenômeno, assim
como a refração. Em um teste, a bolinha de
borracha foi mergulhada em tinta preta, reduzindo
a reflexão da luz na superfície. Mesmo assim, o
padrão de difração é conservado, figura 14(c).
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7. Considerações finais
Neste artigo foi descrito um conjunto experimentos
com materiais acessíveis para o ensino de óptica newtoniana.
O material foi produzido a partir de elementos discutidos na
literatura específica em Ensino de Ciências e de obras
clássicas da história da óptica. O contato dos alunos com
materiais históricos de fonte primária ou secundária pode
reduzir a divulgação dos chamados modelos híbridos de
determinados fenômenos físicos, ou seja a fusão ou mistura de
elementos de diferentes modelos históricos tratados como se
pertencessem à um mesmo corpo teórico (JUSTI; GILBERT,
1999, p. 173). No caso da Óptica, por exemplo, o
comportamento dual da luz pode ser abordado de forma
incorreta ao se atribuir ao fóton o caráter de partícula a partir
da óptica Newtoniana e de onda clássica a partir da teoria de
Maxwell. Tais modelos híbridos geralmente são presentes em
livros texto ou no discurso dos professores da educação básica
por facilitarem a compreensão dos alunos de determinados
tópicos, adicionando-se partes de diferentes modelos
históricos na medida em que eles são convenientes (JUSTI;
GILBERT, 1999, p. 174).
A discussão de situações de impasse e
controvérsias na história da óptica pode ser desenvolvida a
partir de propostas construtivistas, por exemplo, ao se levar
em conta os conhecimentos prévios dos alunos; promover
momentos de discussão e tornar os alunos responsáveis pelo
aprendizado (CARVALHO; VANNUCCHI, 2000, p. 429). O
uso da abordagem HF pode fomentar discussões calorosas
entre os alunos porque questiona as imagens ingênuas sobre a
produção do conhecimento científico por meio de exemplos
históricos, como a neutralidade dos pesquisadores e
desenvolvimento científico sempre linear e progressivo.
Dessa forma, promove-se a aprendizagem do conhecimento
conceitual científico; dos processos de construção da ciência
e permite-se o envolvimento dos alunos em atividades
similares às empregadas pelos cientistas na produção de
conhecimento científico, como o uso de experimentos.
8. Notas
1

Neste trabalho, os materiais empregados nos experimentos
são considerados como “acessíveis” ou de “baixo custo”.
2
Uma ideia comum nos alunos da educação básica é que o
desenvolvimento
científico
sempre
precede
o
desenvolvimento tecnológico. Em uma pesquisa com alunos
do Ensino Médio de escolas Israelenses, Galili e Hazan
(2001b) observaram que em um curso de Física orientado
historicamente, os alunos conseguiram identificar casos em
que o desenvolvimento tecnológico e instrumental pode
preceder o desenvolvimento científico. Por exemplo, a
utilização de lentes ópticas para correção de problemas da
visão. Outra conclusão importante é que os alunos do grupo
experimental foram capazes de identificar o caráter provisório
dos modelos científicos, a importância de se estudar a história
da ciência não apenas como curiosidades e a influência de
fatores externos na pesquisa científica.

Kipnis (2007) aponta que a aprovação pela comunidade
científica pode se constituir em um mito, já que é comum que
revisores de periódicos não reproduzam os experimentos
descritos nos artigos, podendo aprovar trabalhos com
considerações incorretas. Os cientistas também tendem a
estudar somente os tópicos diretamente relacionados com seus
interesses, com o intuito de realizar novas publicações
(KIPNIS, 2007, p. 898-9).
4
McComas (2008, p. 257) apresenta uma coleção de exemplos
de episódios históricos relevantes para o estudo na Natureza
das Ciências extraídos de livros sobre Filosofia das Ciências.
Para a Física foram catalogados vinte e oito exemplos.
5
Tal atitude também é presente em obras históricas. Isaac
Newton, por exemplo, durante a escrita de seu livro Óptica,
reconstrói sua metodologia de maneira a convencer seus
leitores da verdade de sua teoria, em vez de apresentar o
processo de formulação na sequência real (RAFTOPOULOS;
KALYFOMMATOU; CONSTATINOU, 2005, p. 659).
6
Por verdadeiro entende-se um resultado que é de consenso
entre todos os grupos de alunos, um análogo à aceitação pela
comunidade científica.
7
Buscou-se também fornecedores de equipamentos de
laboratório
de
caráter
profissional
como
<https://www.thorlabs.com/>, embora tais alternativas
acarretem aumento significativo de custos para os
experimentos.
8
O processo de formular conclusões gerais a partir de
episódios singulares ou observações é chamado de indução.
9
Na verdade, a mistura de cores é diferente da mistura das
luzes. Nas diferentes tintas, existem pigmentos que quando
reunidos subtraem da luz incidente algumas cores e emitem
outras. Se as sete cores de tintas que compõem o arco-íris
forem misturadas, o resultado é uma cor escura, pois a mistura
absorverá grande parte da luz incidente (MARTINS; SILVA,
1996, p. 322).
10
A experimentação ou observação pode ser chamada de dado
empírico.
11
Principia, Livro II, proposição 41, teorema 32.
12
Quiescente: que está em repouso.
13
Essa citação não faz parte da estrutura principal do livro,
onde estão presentes os axiomas, demonstrações e
proposições, pertencendo às chamadas Questões, que trazem
problemas em aberto. Dessa forma, essa citação não deve ser
entendida como uma afirmação ou convicção de Newton.
14
Newton não defende explicitamente que a luz é composta
por um feixe de partículas dado seu caráter hipotético,
preferindo trabalhar com o conceito de raio de luz (SILVA;
MOURA, 2012, p. 1320-1)(MOURA; SILVA, 2008, p. 16023). Os raios de luz podem ser compreendidos como as
menores partes da luz que são sucessivas nas mesmas linhas e
simultâneas em várias linhas (NEWTON, 2002, p. 39). No
século XVII, por outro lado, filósofos atomistas como
Gassendi e Charleton defendiam a ideia de partículas
luminosas assim como partículas sonoras (DARRIGOL,
2010b, p. 229).
15
Christiaan Huygens também realizou trabalhos defendendo
a natureza “ondulatória” da luz. Seu trabalho mais importante
sobre o tema foi o livro Tratado sobre a Luz. Newton fez
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referências diretas aos trabalhos de Huygens, concordando
com algumas observações e medidas, mas discordando das
explicações.
16
Ou seja, a luz não se propagaria nos meios materiais como o
ar, mas no éter contido neles.
17
No caso de um espelho ou metal polido, por exemplo, a
reflexão não seria causada pelas partes do espelho em si, mas
por uma superfície etérea que se espalha uniformemente sobre
a superfície levemente irregular do espelho. (COHEN;
WESTFALL, 2002, p. 45)
18
Experiência crucial ou mais importante para se chegar a uma
conclusão, que para Newton pode ser definitiva. Na figura 2,
numerada por Newton como Fig. 18 é representado esse
experimento.
19
Principia, Livro 1, Seção XIV, proposição 96.
20
Newton sugere ainda que essa demonstração é “geral, sem
determinar o que é a luz ou por que tipo de força ela é
refratada” (NEWTON, 2002, p. 89) (RAFTOPOULOS;
KALYFOMMATOU; CONSTATINOU, 2005, p. 661).
21
Existia na época um cálculo aproximado do tempo gasto
para a luz percorrer a distância da Terra ao Sol, cerca de sete
ou oito minutos.
22
No Óptica, essas vibrações do éter são substituídas pelo
conceito de estados de fácil transmissão e reflexão (SILVA;
MOURA, 2012, p. 1323).
23
Representação matemática e gráfica do modelo Newtoniano
para uma dada condição de contorno.
24
Embora newton tenha usado um prisma de base isósceles
com cada ângulo da base igual à 45°, os resultados são
análogos para o prisma de base triangular regular usado neste
experimento.
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