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Resumo:

Considerando as várias formas de aprendizagem, este trabalho aborda sobre a utilização de experimentos
empregando apontador laser, que podem ser executados na sala de aula, para o ensino de óptica e de física quântica.
Este tipo de laser é bastante popular devido ao fato de ter baixo custo, boa disponibilidade e um pequeno tamanho, o
que facilita o seu transporte. Essas características tornam essa ferramenta bastante acessível para que o professor da
educação básica utilize para aprimorar suas aulas de Física. Aqui, são apresentados resultados de consultas
bibliográficas sobre experimentos com apontador laser e suas contribuições para uma melhor compreensão dos
alunos acerca dos conteúdos de Física. É válido salientar o fato de que foram encontrados poucos trabalhos recentes
sobre experimentos que utilizam laser como instrumento de ensino tanto da óptica quanto da física quântica.
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Abstract:

Considering the various forms of learning, the aim of this study is about the use of experiments using laser pointers,
which can be performed in the classroom, for the teaching of optics and quantum physics. This type of laser is quite
popular due to the your low cost, good availability and a small size, which facilitates its transport. These characteristics
make this tool very accessible for the elementary school teacher to use to improve their physics classes. Are shown in
here, results of bibliographic research about experiments with laser pointers and their contributions to a better
understanding of the students about the contents of Physics. It is worth mentioning that was found few recent works on
experiments using laser as an instrument of teaching for both optics and quantum physics.

Keywords: laser pointer, high school, Physics

1 Introdução

A Física é apresentada aos alunos no último ano do ensino fundamental, mas é durante o ensino médio que seus
conhecimentos são estudados de maneira mais acentuada. O professor, a fim de buscar um diálogo profícuo com os
alunos acerca do conteúdo desta matéria, deve atentar-se ao fato de que o ensino da Física, tanto a Clássica quanto a
Quântica, deve ter uma abordagem ampla, considerando os mais diversos possíveis aspectos do ensino (PINTO e
ZANETIC, 1999). Assim, ele deve ponderar o fato de que o aluno nesta fase do ensino já possui uma história de vida,
incluindo a vida escolar, trazendo consigo diversas aptidões e vocações (PINTO e ZANETIC, 1999). Segundo PINTO
e ZANETIC (1999), “O formalismo matemático, a observação, a experimentação, os conceitos, as leis, as teorias, a
filosofia, a história, a epistemologia, a tecnologia, são exemplos de formas do conhecimento físico que podem possuir
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afinidades com diferentes alunos”.

Considerando as diversas formas de aprendizagem, o presente trabalho discorrerá sobre a execução da atividade
experimental para este fim, tendo como foco o uso do laser como ferramenta de ensino tanto da óptica quanto de
alguns conceitos da física quântica. Para isto, serão apresentados exemplos de experimentos com apontador laser,
que é um objeto comumente utilizado em apresentações, sendo de fácil aquisição. Os experimentos com apontador
laser podem ser desenvolvidos em sala de aula com segurança.

O laser faz parte do cotidiano da sociedade moderna, seja na indústria, em aplicações médicas ou em aparelhos
eletrônicos e opto-eletrônicos. Para a abordagem da física envolvida na emissão desse tipo de luz é, portanto,
necessário o estudo de princípios da física quântica no ensino médio, para que seja possível uma maior compreensão
do aluno sobre os fundamentos dessa tecnologia atual (VALADARES e MOREIRA, 1998; CAVALCANTE et al., 2006).

No ensino de óptica, para algumas demonstrações, é interessante uso de laser devido a algumas de suas qualidades,
como o fato de esta fonte de luz ser intensa, colimada, monocromática e coerente, o que leva a ser uma boa
alternativa para demonstração de conceitos que envolvem raios luminosos, como as leis de reflexão e refração, e o
funcionamento de espelhos, lentes, fibras e outros componentes ópticos (VISCOVINI, 2000; CATELLI e VICENZI,
2002).

Embora os apontadores lasers sejam populares há quase três décadas, sendo facilmente adquiridos em lojas e feiras
populares para usos em geral e até para brincadeiras, a física envolvida na sua constituição é pouco abordada na
escola básica. Uma razão para essa abordagem pouco evidente é o formalismo matemático que fundamenta a física
envolvida neste tipo de emissão de luz. Normalmente, os professores encontram dificuldades em abordar esse
formalismo e em desenvolver experimentos que envolvam temas quânticos. Por isso, nas aulas de Física os
apontadores laser ocupam o lugar de meros auxiliares, servindo somente para apontar o quadro em que são
projetadas as apresentações preparadas por professores e estudantes (PINTO e ZANETIC, 1999).

No início da década de 1990, alguns pesquisadores brasileiros já chamavam a atenção sobre a ausência de materiais
apropriados para a realização de atividades experimentais nos laboratórios de ensino de Física das escolas de
educação básica brasileiras, a exemplo de KALINOWSKI (1990) e COLOMBO e JAÉN (1991). Em seus artigos, esses
pesquisadores consideravam que tal ausência era particularmente preocupante na área de óptica pela sofisticação
requerida para a observação ou mensuração de alguns fenômenos, que exigem componentes ópticos específicos. Ao
longo dessa mesma década, vários artefatos tecnológicos fundamentados na física quântica foram popularizados,
entre eles os apontadores, os compact discs (CD). A partir de então, passaram a ser publicados mais e mais textos
sobre possibilidades de uso de ferramentas tecnológicas acessíveis ao grande público que pudessem auxiliar nas
aulas de física. Mesmo assim, percebe-se que o laser, embora seja muito utilizado, continua sendo pouco abordado
do ponto de vista fenomenológico.

Já na década atual, década de 2010, pesquisas continuam apontando para a urgência da abordagem de temas que
envolvam física quântica (SILVA e ALMEIDA, 2011). Quase sempre, os relatos dessas pesquisas pontuam que a
formação inicial do professor deve capacitar para o ensinar tópicos que necessitem de abordagem de física quântica
no ensino médio, visto que se conceitos quânticos não são abordados nesse nível de ensino é porque os professores
de Física, principalmente, não se sentem preparados para fazê-lo.

Ciente da importância do uso de experimentos para o ensino de Física e da formação docente sobre conteúdos que
envolvam física quântica, neste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico sobre experimentos envolvendo
apontador laser utilizados tanto para o ensino de óptica quanto de física quântica. A divulgação deste levantamento
tem como objetivo compilar alguns desses experimentos, para divulgar informações básicas, de forma simples, que
possibilitem o uso mais amplo desta tecnologia para o entendimento de princípios de Física Quântica.

Uma das causas do déficit de aprendizagem dos conteúdos de Física deve-se a insuficiência ou até a inexistência de
atividades experimentais. Mas não basta que o aluno da educação básica assista apresentações sobre atividades
experimentais, pois isso limita a sua interação e, consequentemente, seu aprendizado. Segundo MOURA e ALMEIRA
(2014),
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A construção de instrumentos pelo próprio aluno favorece a compreensão dos princípios
físicos envolvidos e as limitações do aparato experimental utilizado. A solução de
problemas inerentes à construção de arranjos experimentais é eficaz na fixação de
conteúdos e a discussão de temas teóricos correlatos ao problema físico investigado,
explicitando o valor da experiência pessoal no desenvolvimento cognitivo [...].

1.1 O que é Laser

Mas o que é laser Embora foneticamente seja semelhante a lazer, a palavra laser representa a sigla para a expressão
em inglês Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que, traduzindo para o português, significa:
Amplificação de Luz por Emissão Estimulada de Radiação (SILVA NETO e FREIRE JÚNIOR, 2017).

Simplificadamente, o laser funciona como um amplificador ótico que utiliza o efeito de emissão estimulada de radiação
(VALADARES e MOREIRA, 1998; SILVA NETO e FREIRE JÚNIOR, 2017). Para um melhor entendimento sobre laser,
apresentaremos algumas definições a seguir sobre átomos e radiações. Basicamente, um átomo é constituído por um
núcleo, que pode ser ocupado por prótons e nêutrons, e por elétrons que circundam o núcleo em orbitais. Um elétron
pode ocupar em um átomo somente determinados orbitais associados com níveis de energia bem definidos (SILVA
NETO e FREIRE JÚNIOR, 2017). Quando o elétron se encontra no seu nível mais estável, ele está em seu estado
fundamental; quando está localizado em uma órbita mais externa a esta, diz-se que ele está em um de seus estados
excitados, o qual é considerado instável (BAGNATO, 2001; SILVA NETO e FREIRE JÚNIOR, 2017).

Quando um elétron se encontra no seu estado fundamental não há emissão de energia; mas, para mudar de um
orbital para o outro, é necessário que o elétron emita ou absorva uma determinada quantidade de energia para que
seja possível realizar o salto quântico, uma vez que a região existente entre os níveis de energia trata-se de um
território proibido (BAGNATO, 2001; SILVA NETO e FREIRE JÚNIOR, 2017).

A quantidade de energia emitida ou absorvida pelo elétron quando este transita entre as órbitas é denominada de
fóton; o valor dessa energia é dado pela expressão &8710;E = h.f, sendo h a constante de Planck, e f a frequência da
radiação (BAGNATO, 2001). Portanto, além de apresentar um comportamento ondulatório, a luz também se comporta
como uma forma de energia transmitida por partículas, que são os fótons (VALADARES e MOREIRA, 1998). Segundo
VALADARES e MOREIRA (1998), “Quanto mais intenso for um feixe de luz, maior é o número de fótons nele
presente. Quando o feixe incide sobre a superfície, cada elétron preso tem uma certa probabilidade de interagir com
um fóton”.

Quando estão em um estado excitado no átomo, os elétrons podem mudar para um estado de menor energia por duas
maneiras: emitindo energia espontaneamente ou sendo estimulados a emitir aquela quantidade de radiação
necessária (SILVA NETO e FREIRE JÚNIOR, 2017).

Emissão espontânea ocorre naturalmente, porque o estado excitado é instável, e depois de
um tempo, chamado tempo e relaxação, o elétron decai espontaneamente, emitindo um
fóton de radiação. Em algumas situações, entretanto, o tempo de relaxação é
demasiadamente longo e é necessário estimular a emissão recorrendo ao efeito de
emissão estimulada. A forma mais simples de fazer isso é irradiando o elétron com
radiação de frequência equivalente à transição desejada.

O fóton é o agente externo que possibilita a transição do elétron para um estado de energia mais baixa. Quando
ocorre este processo, há uma emissão de outro fóton que emerge do sistema simultaneamente com aquele que
provocou tal transição. Ambos possuem a mesma energia e propagam-se na mesma direção; estando, dessa forma,
em fase, e sendo considerados praticamente indistinguíveis (BAGNATO, 2001). Estes fótons induzirão os demais
átomos com elétrons em seus estados excitados a emitirem novos fótons, os quais serão idênticos aos primeiros, e
que se juntam aos iniciais, gerando um processo em cascata (VALADARES e MOREIRA, 1998; BAGNATO, 2001). A
partir deste conhecimento sobre emissão estimulada foi possível o ‘nascimento’ do laser.
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A “Eureka”, ou grande sacada, por trás da invenção do laser foi a compreensão de que se
conseguirmos obter um meio no qual a maior parte dos átomos estão no estado excitado
emissão espontânea e estimulada poderiam ser usadas para criar um feixe de luz
poderoso, no qual todos os fótons têm praticamente a mesma frequência e oscilam em
fase uns com os outros, o que os físicos chamam de um feixe de luz monocromático e
coerente (SILVA NETO e FREIRE JÚNIOR, 2017).

A constituição física de um dispositivo laser pode ser resumida como: uma camada de um material e os materiais de
tipo p e n, localizados de cada um dos lados. As extremidades do material são polidas a fim de criar superfícies
espelhadas que refletirão uma parte da onda luminosa, aumentando a intensidade do feixe. Dessa forma, ocorre a
emissão estimulada na região ativa do material (CAVALCANTE et al., 1999).

Em um semicondutor existem duas camadas diferentes. A camada p possui um excesso de cargas positivas, as
lacunas; já a camada n tem excesso de cargas negativas, os elétrons. A área onde há a junção dos dois materiais é
chamada de zona de depleção (CAVALCANTE et al., 1999).

Ao ser aplicada uma diferença de potencial na zona de depleção, há uma troca de cargas entre as camadas p e n,
dando origem a uma corrente de lacunas e uma de elétrons, havendo recombinação entre as duas cargas. Para que
esta recombinação seja possível, é preciso que um elétron caia para a banda de valência - última camada da
distribuição eletrônica -; como consequência, há a liberação de um fóton (CAVALCANTE et al., 1999). De acordo com
CAVALCANTE et al. (1999),

A queda de um elétron para preencher uma lacuna na banda de valência, com a emissão
de um fóton, tem uma grande semelhança com a queda de elétrons nas transições entre os
estados atômicos.

Existe uma importante aplicação baseada nesta semelhança: injetando-se elétrons na
banda de condução e lacunas na banda de valência é possível criar uma inversão de
população.

3. Exemplos de Experimentos com uso de Laser

Aqui estão apresentados alguns experimentos utilizando apontador laser para discussão de princípios da Física na
educação básica empregando esse tipo de dispositivo eletrônico. Para dar ênfase ao apontador laser, o informaremos
com iniciais maiúsculas: Apontador Laser.

3.1 Interferência

Quando duas ou mais ondas se encontram, ocorre uma superposição, em que elas se reforçam em alguns pontos -
interferência construtiva - ou se atenuam em alguns pontos -interferência destrutiva. Na interferência construtiva, as
ondas se encontram deslocadas de uma distância igual a um múltiplo inteiro do comprimento de onda; quando o
encontro ocorre quando elas estão deslocadas de uma distância igual a um múltiplo semi-inteiro do comprimento de
onda, ocorre a interferência destrutiva (CAVALCANTE e TAVOLARO, 2001).

CATELLI e VICENZI (2001) apresentam uma versão de mais baixo custo do interferômetro de Michelson - o qual será
descrito a seguir-, assim como as dificuldades experimentais desse equipamento, que são consideradas facilmente
superáveis. O ‘truque’ do interferômetro de Michelson trata-se da divisão de um feixe de luz em dois, seguida da sua
recombinação, que resultará em um tipo de interferência.

Uma lâmina espessa de material transparente pode ser utilizada como um divisor de feixe; a recombinação dos feixes
é efetuada ao se utilizar dois espelhos para reenviar os feixes para o divisor. Após atravessá-lo, os feixes são
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convergidos para uma lente, que pode ser convergente ou divergente, e que gerarão as “franjas de interferência” ao
se sobreporem, as quais serão visualizadas em um anteparo.

O Apontador Laser é utilizado como fonte de luz; uma lâmina de vidro ou acrílico funcionará como divisor de feixe; e
as lentes espelhadas de um par de óculos de sol barato servirão como espelhos de primeira face, pois as lentes
desses tipos de óculos possuem grau zero. Neste caso, os feixes que se originam no divisor serão refletidos pela
parte convexa das lentes, que também irá expandir o feixe, eliminando a necessidade de uma lente expansora. Uma
parede branca poderá funcionar como anteparo do experimento.

Além de permitir o estudo da interferência, com este trabalho também é possível detectar vibrações, medir pequenos
deslocamentos, e medir o índice de refração dos gases. Esta versão adaptada do experimento é simples e pode ser
desenvolvida até pelos próprios alunos, tornando-se um experimento altamente viável para a sala de aula.

3.2 Dualidade onda-partícula

Resumidamente, CAVALCANTE e TAVOLARO (2001) explicam que “[...] a luz e, por extensão, todas as ondas
eletromagnéticas comportam-se como ondas em fenômenos como interferência e difração e como partículas em
fenômenos como o efeito fotoelétrico, isto é, a radiação eletromagnética apresenta um caráter dual”.

Para explicar a dualidade onda-partícula, durante uma aula, PINTO e ZANETIC, (1999) realizaram um experimento
simples: colocou diversos objetos entre o Apontador Laser e o aparato. Antes de cada observação os alunos
levantavam hipóteses para prever o resultado do experimento.

Além de atrair a atenção dos alunos e instigá-los a refletir sobre as características da luz, o experimento trouxe
conjunções muito proveitosas para o desenvolvimento do raciocínio. Ao colocar uma folha entre a fonte laser e o
aparato, por exemplo, foi observado que era possível ver a luz do outro lado do papel. Neste caso, uma aluna fez uma
relevante observação; segundo ela, assim como os pingos de chuva molham uma folha de papel, mas perdem sua
trajetória retilínea, a luz também ‘molha’ o papel e é absorvida por ele. Isto, de acordo com a aluna, explicaria a teoria
corpuscular da luz.

Uma questão interessante também surgiu ao utilizar um pedaço de vidro como obstáculo para a luz. Neste caso, o
vidro foi explicado como uma estrutura com buracos, e foi usada uma analogia de minhocas atravessando a terra para
explicar como a luz atravessa o vidro.

Os casos de comportamento ondulatório da luz foram observados ao colocar um CD e também um fio de cabelo como
obstáculos. Este comportamento é explicado pela difração, que será discutida no próximo subtópico.

3.3 Difração

Este fenômeno é verificado quando uma onda contorna um ou mais obstáculos separados por aberturas (fendas).
Quando sofrem difração, as ondas luminosas, após contornarem os obstáculos, invadem a zona da sombra
geométrica daquele objeto. Então, quando atingem um anteparo são produzidas interferências construtivas e
destrutivas (CAVALCANTE e TAVOLARO, 2001). A difração foi o fenômeno com maior número de trabalhos sobre
seus experimentos encontrados durante esta pesquisa.

Em seu trabalho, (CATELLI e VICENZI, 2002) apresentou diversos experimentos que mostram como ocorre o
fenômeno da difração. O presente trabalho apresentará o experimento em que (CATELLI e VICENZI, 2002) mostrou
como pode ser possível calcular o diâmetro de um fio, seja de cabelo, nylon, cobre ou outro desejado. No entanto, no
caso de uma análise quantitativa, é interessante que o fio possua menos do que 0,5 mm de diâmetro, uma vez que os
fios mais espessos são mais difíceis de analisar.

Posiciona-se o Apontador Laser de maneira que o feixe incida no fio escolhido, paralelamente ao pano da mesa, a
qual será usada como suporte neste experimento. Serão observados diversos pontos claros na parede - que servirá
como anteparo -, são os máximos; os mínimos são as regiões escuras entre dois máximos. (CATELLI e VICENZI,
2002) explica com detalhes como deve ser realizada a medida:
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Faremos uso novamente da equação m λ = a sem θ ; com a diferença que agora
marcaremos os mínimos ao invés dos máximos. Escolha um mínimo bem visível, por
exemplo, o terceiro (neste caso, m=3). A metade da distância entre o terceiro mínimo à
esquerda e o terceiro mínimo à direita será o cateto oposto (Y) de um triângulo retângulo.
O cateto adjacente (X) é medido do fio de cabelo até o centro do máximo central. Desta
vez, no lugar de uma leitura direta no transferidor, o ângulo será calculado a partir das
medidas do cateto oposto e do cateto adjacente: = arctan (Y/X). É claro que, para que o
triângulo seja realmente retângulo, o feixe principal deverá formar com o anteparo um
ângulo de 90º. O ajuste pode ser feito posicionando um espelho plano encostado no
anteparo e forçando o raio refletido a retornar na mesma direção do raio incidente (um CD
servirá como um excelente espelho plano improvisado para este fim). Nestas condições, o
anteparo estará a 90° em relação ao feixe de laser.

O valor do diâmetro calculado dos fios pode ser confrontado a uma medida feita com um instrumento, como por
exemplo, um micrômetro. No caso da utilização de um fio de cabelo, como o uso do micrômetro pode levar a um
esmagamento do fio, o valor encontrado com a medida feita pelo experimento será menor. Porém, como não há este
esmagamento no caso do cálculo feito utilizando o feixe de laser, o valor encontrado no experimento será o mais
próximo do valor real do diâmetro do fio de cabelo.

4. Conclusões

É fato a importância do uso de experimentos com apontador laser como ferramentas para o ensino de conteúdos de
óptica e de física quântica. O laser utilizado nesse tipo de apontador é do tipo diodo - semicondutor - e tem como
vantagens o baixo custo, a facilidade para encontrar, e seu tamanho, que permite transportá-lo facilmente para
qualquer lugar. Os experimentos apresentados aqui foram resultado de consultas a periódicos científicos voltados
para o ensino de Física na Educação Básica. É importante ressaltar a dificuldade em encontrar artigos mais recentes
sobre experimentos com o uso de laser, uma vez que a maioria dos trabalhos encontrados era datada dos anos 2000.
Embora, isso seja de se esperar, visto que os Apontares Laser passaram a ser comercializados livremente somente a
partir dos primeiros anos deste século. Assim, é relevante que mais trabalhos sejam divulgados sobre tal ferramenta,
de forma que ela, de mero instrumento auxiliar em apresentações, passe a ser fonte de conhecimento, motivando
novos saberes.

REFERÊNCIAS

BAGNATO, V. F. Os fundamentos da luz laser. Física na Escola, v.2, n.2, 2001.

CATELLI, F.; VICENZI, S. Laboratório caseiro: Interferômetro de Michelson. Caderno Catarinense do Ensino de
Física, v.18, n.1: p. 108-116, abr. 2001.

______; ______. Laboratório caseiro: transformando um laser de diodo para experimento de óptica física.
Caderno Brasileiro do Ensino de Física, v.19, n.3: p. 393-406, dez. 2002.

CAVALCANTE, M. A. et al. Inserção de física moderna no ensino médio: difração de um feixe laser. Caderno
Catarinense do Ensino de Física, v.16, n.2: p. 154-169, ago. 1999.

______; TAVOLARO, C. R. C. Uma oficina de Física Moderna que vise a inserção no Ensino Médio. Caderno
Catarinense do Ensino de Física, v.18, n.3: p. 298-316, dez. 2001.

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_uso_do_apontador_laser_como_instrumento_para_o_ensino_de_fisica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



______; ______; GUIMARÃES, D. A luz laser é polarizada Física na escola, v.7, n.2, 2006.

COLOMBO, E. JAÉN. M. Polarização da luz: uma proposta de experiências simples. Caderno Catarinense do
Ensino de Física, v. 8, n. 1: p. 37-55, abr. 1991.

KALINOWSKI, H. J. Laboratório caseiro: uma alternativa econômica para redes de difração no laboratório de ensino.
Caderno Catarinense do Ensino de Física, 7 (1): 64-72, abr. 1990.

MOURA, P. R. de; ALMEIRA, D. Refrigerador termoelétrico de Peltier usado para estabilizar um feixe laser em
experimentos didáticos. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.36, n.1, e1308, 2014.

PINTO, A. C.; ZANETIC, J. É possível levar a Física Quântica para o ensino médio Caderno Catarinense do
Ensino de Física, v.16, n.1: p. 7-34, abr. 1999.

SILVA NETO, C. P. de; FREIRE JÚNIOR, O. Um presente de Apolo: lasers, histórias e aplicações. Revista Brasileira
de Ensino de Física, v.39, n.1, e1502, 2017.

SILVA, A. C.; ALMEIDA, M. J. P. M. Física quântica no ensino médio: o que dizem as pesquisas. Caderno Brasileiro
de Ensino de Física v. 28, n. 3: p. 624-652, dez. 2 624 011.

VALADARES, E. C.; MOREIRA, A. M. Ensinando Física Moderna no ensino médio: efeito fotoelétrico, laser e
emissão de corpo negro. Caderno Catarinense do Ensino de Física, v.15, n.2, ago. 1998.

VISCOVINI, R. C. Kit de experimentos ópticos com apontador laser. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.22,
n.1, Março, 2000.

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/o_uso_do_apontador_laser_como_instrumento_para_o_ensino_de_fisica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.7-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


