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RESUMO 

 

O uso das atividades experimentais como recurso didático para complemento das aulas teóricas 

está sendo usado cada vez menos. Assim, busca-se mais estratégias para que essa prática seja 

inserida no planejamento do professor, dando destaque no desenvolvimento da aprendizagem 

significativa, sedimentando e concretizando um tema abstrato para a maioria dos alunos. 

Partindo desse princípio, o nosso trabalho monográfico consiste em propor alternativas de 

experimentos como ferramenta no desenvolvimento de atividades investigativas e/ou 

expositivas, com a finalidade de se obter uma aprendizagem significativa dos principais 

conteúdos de Óptica Geométrica nas aulas regulares do nono ano do ensino fundamental e 

ensino médio. Assim, buscamos nas linhas de referencial teórico da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, e nas Atividades Investigativas de Borges, a elaboração de uma caixa 

com diversos experimentos de baixo custo, que auxiliará a aula do professor ao tratar de temas 

como reflexão de espelhos planos e esféricos, câmara escura, refração, dentre outros. O 

professor terá uma excelente ferramenta de auxílio na construção da sua autonomia, além de 

fazer com que o aluno se interesse pelo conhecimento científico. Com o uso de materiais 

simples, objetos do cotidiano, acessíveis a qualquer nível financeiro, o desenvolvimento dos 

experimentos se aproximam da realidade do aluno, dando condições para ele manipular, 

controlar e interagir. Ao aguçar seu interesse, cria uma facilitação e otimização do aprendizado, 

desenvolvendo o raciocínio crítico por parte do estudante. 

 

Palavras chaves: Óptica Física, Atividades Experimentais, Experimentos de Óptica, Ensino 

de Física, Ensino de Óptica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 

L’utilisation des activités expérimentales comme des ressources pédagogiques en complément 

des cours théoriques devient de moins en moins explorée actuellement. De cette façon, des 

stratégies sont de plus en plus recherchées pour que cette pratique soit insérée dans la 

planification pédagogique du professeur. Ces stratégies ont comme objectif mettre en valeur le 

développement de l’apprentissage significatif tout en consolidant un thème plus abstrait pour 

la plupart des élèves. En partant de ce principe, le travail ici développé consiste en promouvoir 

des alternatives expérimentales comme des outils au développement des activités 

investigatrices et/ou expositoires, ayant comme objectif, l’obtention d’un apprentissage 

significatif des principaux contenus d’optique géométrique aux cours de la classes troisième et 

jusqu’au lycée. Ce faisant, il est recherché dans le référentiel théorique d’apprentissage 

significatif d’Ausubel ainsi que dans les activités investigatrices de Borges, l’élaboration d’une 

boîte comprenant plusieurs expériences à coût réduit qui servira de support aux cours du 

professeur, traitant des thèmes tels que la réflexion de miroirs plans et convexes, la chambre 

noire, la réfraction de la lumière, entre autres. Le professeur disposera d’un excellent outil 

d’aide à la construction de son autonomie en cours en plus de stimuler les élèves à s’intéresser 

au domaine des sciences. En utilisant des matériels simples et accessibles à tous les niveaux 

sociaux, il est possible de stimuler le sens critique de l’élève à travers l’utilisation et la 

manipulation de ces matériels pendant des expériences en cours, tout en créant des analogies à 

des objets du quotidien.  

Mots-Clés : Optique physique, activités expérimentales, expériences d’optique, enseignement 

de physique, enseignement d’optique. 
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1. INTRODUÇÃO. 

A escola vem sendo sucateada ano após ano, por isso, a baixa qualidade 

no ensino faz com que a instituição de ensino seja constante alvo de duras críticas, 

uma vez que afirmam não possui capacidade para formar alunos aptos para o 

mercado de trabalho e muito menos a entrar para uma universidade. 

O conhecimento adquirido pelos alunos nesse sistema falido é raso e 

fragmentado; poucos possuem pensamento crítico, tomam decisões ou avaliam 

alternativas de forma independente. Para ter uma educação formadora, devemos nos 

atentar a medidas necessárias para que a dinâmica escolar aconteça; dentre elas, 

temos a formação continuada do professor, a valorização dos espaços educacionais, 

valorização da função do educador e programas de aperfeiçoamento de gestão 

escolar, dentre outros tão importantes quanto os citados. Sem essas medidas de 

obrigação do governo, o ensino público continuará em “coma”. 

Estamos em um processo de mudança política, econômica, social, cultural 

e principalmente educacional, por isso, é pertinente discutir o papel da escola em um 

mundo globalizado, no qual os processos de manipulação e dominação por parte dos 

governos estão cada vez mais notórios, descredibilizando o papel do professor e 

colocando-o como doutrinador; mas este não tem tempo para realizar a chamada da 

turma e resolver três exercícios, o que mostra uma preocupação com o controle de 

massas. É extremamente importante adequar as políticas educacionais de forma que 

não sejam incoerentes, muito menos mecanismos de manipulação. 

As políticas educacionais deveriam servir para atender as demandas do 

mercado de trabalho e melhorar a qualidade do ensino, utilizando-se de métodos 

avaliativos eficazes das instituições de ensino e dos alunos; a partir do resultado 

desses testes, deveriam criar parâmetros para traçar um perfil educacional e 

estrutural, mostrando as fortalezas e deficiências e assim produzindo ações de 

melhorias. 
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Devemos ter sempre em mente que o ensino é uma atividade complexa e 

torna-se problemático quando não se baseia numa cultura de práticas sociais (de 

ensino) que possam ser compartilhadas, não devendo ser resistente as mudanças no 

âmbito sociocultural da escola, mas estar aberta às mudanças provocadas por novos 

valores em professores e alunos. O professor deve estar sempre atento as mudanças 

do conhecimento, crenças e percepções, em si próprio, nos alunos, colegas e 

ambiente de trabalho, estando preparado para modificar sua atuação em resposta às 

mudanças percebidas, e principalmente, refletindo sobre sua ação docente. 

É muito comum, entre os professores de ciências, acreditar que a melhoria 

do ensino está em introduzir aulas práticas no currículo. Como dito no início deste 

trabalho, muitas escolas possuem espaço físico para um laboratório de ciências, 

porém os equipamentos e o espaço não são utilizados por falta de estrutura. A falta 

de material, falta de recursos financeiros para compra e a falta de tempo para 

planejamento das atividades experimentais pelo professor, são fatores que dificultam 

essa melhoria. Porém, com toda essa dificuldade, muitos docentes conseguem levar 

atividades experimentais para a sala de aula, agregando mais valor ao ensino de 

física. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Introdução 

 

2.2. Uma nova ótica para o laboratório escolar de ciências. 

A escola pública brasileira está inserida nas mais diversas localidades e 

realidades, é notória a falta de oportunidade de entrar e usar um laboratório de 

ciências equipado. Isto leva o professor a questionar o valor das aulas práticas. 

A falta dessa atividade, muitas vezes, leva ao desaconselhamento do uso 

do laboratório, a metodologia utilizada não é atrativa, gerando um impacto negativo 

nos estudantes. Quando nos referimos ao laboratório tradicional, a autonomia do 

estudante não é considerada, os alunos trabalham em pequenos grupos, seguindo 

instruções de um roteiro. O objetivo é amplo, podendo ser o teste de uma lei cientifica, 

uso de um aparelho especifico, ilustração de um conceito visto previamente em aula, 
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ver na pratica o que é descrito na teoria. Observando com pouca atenção, não existe 

muita complexidade, mas devemos reconhecer alguns méritos como a interação em 

pequenos grupos, o manuseio de instrumentos que estimularão a curiosidade pelo 

novo, a divisão de responsabilidades e a troca de ideias pelo que deve ser feito, dentre 

outros. 

A maioria dos estudantes, esse tipo de pratica não parece relevante, uma 

vez que consome muito tempo no processo de montagem dos equipamentos, coleta 

dos dados e cálculos para chegar na resposta, dessa forma não sobra tempo para 

análise e interpretação dos resultados. Não nos surpreende a pouca atração por ele 

ser pouco efetivo em provocar mudanças nos modelos previstos dos estudantes. Uma 

outra crítica é quanto ao custo para se montar um laboratório de ciências: os 

equipamentos são caros, ficando distante dos alunos pelo medo da quebra, criando 

uma barreira na compreensão de ideias e conceitos envolvidos na atividade pratica. 

Muitos alunos possuem a ideia de que o conhecimento cientifico é a 

verdade provada a partir de um método também chamado de cientifico; para chegar 

a generalizações cientificas válidas o “método cientifico” se torna um modelo infalível 

e sem erros, capaz de produzir conhecimento “cientificamente provado”. Essa 

concepção do processo cientifico, sugerida por professores e alunos pode se a 

mesma de uma atividade experimental escolar, mas isso é falacioso, pois a atividade 

prática e os experimentos científicos são de naturezas distintas e objetivos diferentes. 

O cientista, antes de fazer seu experimento, passa anos (estudando) um 

determinado tema ou área para buscar uma possível solução de um problema que 

possa vir a despertar seu interesse. Antes de ir para o laboratório, é preciso muito 

estudo, reflexão, planejamento e preparação; toma-se uma série de decisões para 

definir o que será medido ou observado e quais os bons critério para uma melhor 

precisão e confiabilidade nos resultados. Assim o fazer experimental do cientista é 

muito mais complexo que o do estudante.  

Alguns pensadores criticam essa visão primitiva das práticas 

experimentais, colocando-as em um “patamar de superficialidade”, podendo ser 

descartadas para o “bem dos professores e alunos”; porém, o laboratório possui um 
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caráter relevante para a aprendizagem ao sugerir maneiras novas e criativas de usar 

as atividades experimentais, tornando-as eficientes e com propostas bem definidas. 

Dessa forma teremos um ensino mais efetivo e completo, pois ao integrar o ensino 

prático ao ensino teórico, obteremos uma aprendizagem mais significativa. Não 

oportunizar ao aluno a vivencia em um laboratório é negligenciar a importância dessa 

estrutura no ensino e destituir o conhecimento cientifico do seu contexto, mantendo o 

conhecimento na esfera do abstrato, focando apenas em definições, leis e formulas. 

Esta dinâmica é encontrada em quase todas as aulas de Física. Não queremos 

fomentar uma polarização entre o ensino dito teórico e o experimental, mas encontrar 

meios que evitem essa divisão, tornando a aprendizagem mais atrativa, interessante, 

acessível e motivadora. 

As atividades práticas podem gerar um grande impacto na vida escolar de 

um aluno, uma vez que as imagens vividas ficarão marcadas para sempre em sua 

memória; fenômenos interessantes e importantes para a compreensão dos conceitos 

científicos ganham destaque, fazendo com que essas informações sejam 

internalizadas e revistas como memória afetiva na fase adulta. Para que isso ocorra, 

é necessário um planejamento sistemático das atividades, levando sempre em 

consideração o objetivo, as habilidades necessárias e habilidades a serem adquiridas. 

Muitas vezes o professor acredita que a atividade experimental possui apenas o 

objetivo de comparar leis ou teorias, e não o fundamento que levou até um 

determinado fenômeno, ou seja, o resultado dos dados é mais importante do que o 

processo da análise. Dessa forma o estudante se permite pensar que a experiência 

deve produzir o resultado previsto pela teoria, quando ele não consegue atingir esse 

resultado, o aluno o manipula de forma a chegar próximo ou igual ao esperado, pela 

simples razão de sua nota está ligada a atividade, porém não é levado em 

consideração que a proposta feita pelo professor pode conter erros não previstos 

durante seu planejamento, gerando resultados diferentes do teórico. Com isso, os 

próprios professores não investigam o erro por falta de tempo e perdem uma 

importante situação de análise e aprendizado para si, perdendo-se no processo, e 

mais uma vez o resultado se torna mais importante que o processo, em detrimento da 

aprendizagem (Borges,2002). 
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Nas series iniciais, muito se fala do método cientifico e como a ciência se 

constrói, gera-se uma fantasia em torno desse método indutivo de fazer invenções. 

Assume-se neste momento que existe um único método que pode ser representado 

por uma sequência de etapas, como um algoritmo.  

                                                                                            “A atividade 

experimental é essencial a ciência, e que a observação e a experimentação oferecem 

dados puros, verdadeiros e objetivos, sendo totalmente confiáveis, em vista de sua 

independência de quaisquer ideias teóricas do observador. (Borges,2002) ” 

A descoberta faz parte de um processo, no qual teoria e pratica se unem 

em um objetivo final. Existem sim, métodos, mas não um especifico, o método 

cientifico que vai determinar exatamente como produzir o conhecimento. Uma 

excelente oportunidade para os estudantes testarem suas hipóteses sobre um 

determinado fenômeno é através do laboratório. É no aprender fazendo que os alunos 

planejarão suas ações para executar de forma eficiente e apresentar resultados 

satisfatórios ou até mesmo absurdos, mas que ajudem o estudante a ter confiança em 

seus resultados. 

As pesquisas sobre ensino-aprendizagem de ciência, mostram que 

crianças trazem para a escola uma vivencia de mundo (BISSOLI, 2014), aspectos 

vivenciados ou observados sem qualquer introdução a ciência. Estas definições são 

adquiridas a partir da inserção na cultura cotidiana levando a observação de 

fenômenos e eventos. Muito se pesquisa sobre como ensinar, e que tipos de 

contribuição são necessários para a aprendizagem escolar, e a ideia da concepção 

construtivista vai de encontro à proposta do trabalho, pois o aluno, segundo a ideia 

construtivista: “a criança constrói seu próprio conhecimento através da ação, os 

processos educacionais devem respeitar e favorecer a atividade do estudante, 

devendo este ser o centro do processo de aprendizagem, uma vez que a atividade 

pedagógica só tem valor se tiver origem no aprendiz e se este detiver pleno controle 

das ações. (Borges, 2002)” 

Assim como o planejamento das aulas “teóricas”, o laboratório didático 

pode ser planejado de várias maneiras, indo desde demonstrações até atividades 
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dirigidas diretamente ou indiretamente pelo professor ou roteiro. Contudo, 

dependendo do objetivo direcionado pelo professor, todas as atividades podem ser 

úteis. Uma estrutura tem comumente sido aplicada com efetividade nas escolas, e 

esta consiste em um laboratório de investigação ou problemas práticos abertos; os 

alunos devem resolver a atividade proposta sem o direcionamento do professor ou 

roteiro. O problema aplicado é uma situação na qual não existe uma solução imediata 

aplicando uma fórmula, nesse tipo de proposta pode não existir uma solução 

conhecida. Para resolver é necessário recorrer a idealizações, criatividade e muita 

imaginação, tornando-se totalmente diferente de um exercício. O exercício é uma 

situação incompleta, mas pode ser resolvido com base no conhecimento de quem o 

resolve. (BORGES, 2002) 

O docente deve estar sempre atento para o fato de que os alunos podem 

entender o mesmo problema de formas diferentes, e isso é um desafio proposto para 

o aluno, dessa forma ele não fica preso ao uso de fórmulas, já que não existe uma 

maneira certa de encontrar a solução; esse tipo de atividade pode ser expresso em 

diversos níveis, saindo de um problema fechado, até um problema totalmente aberto 

(Garret,1988). Para isso, no primeiro caso, o professor (ou roteiro) guia todo o 

procedimento, o aluno só precisa colher os dados e concluir. Já na investigação aberta 

o aluno fica livre para realizar todo o processo de investigação, ele precisa planejar, 

estruturar e até escolher o equipamento necessário. A figura.1 representa as 

atividades investigativas e o laboratório tradicional, possuindo três aspectos de grande 

contraste: grau de abertura, objetivo da atividade e a atitude do estudante em relação 

a atividade. (BORGES, 2002) 

Aspectos Laboratório tradicional Atividades investigativas 

Quanto ao grau de abertura 

Roteiro pré-definido 

 

Restrito grau de abertura 

Variado grau de abertura 

 

Liberdade total de planejamento 

Objetivo da atividade Comprovar leis Explorar fenômenos 

Atitude do estudante Compromisso com o resultado Responsabilidade na investigação 

Fig.1 – Contínuo problema – exercício. 
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Quando falamos sobre o aspecto da abertura, existem dois extremos, como 

citado anteriormente, de um lado seriam os exercícios fechados e abertos do outro, 

no meio fica um grande número de possibilidades, com divisão dessas tarefas entre o 

professor e os estudantes. Para [Tamir,1991], as atividades investigativas são 

divididas em três níveis. O nível 0 corresponde ao extremo relacionado ao problema 

“fechado”, no qual é dado o problema, procedimentos, e o aluno se encarrega de 

coletar os dados e concluir, no nível 1, o problema e o procedimento é definido através 

de um roteiro pelo professor, cabe ao aluno coletar os dados e fazer a conclusão, já 

no nível 2, é dado apenas o problema, o estudante decide como será realizado o 

experimento, a coleta de dados, a medição e conclusão, por fim, o nível 3, que fica no 

outro extremo, sendo este o mais aberto, o estudante faz todo o processo, desde a 

formulação do problema até a conclusão. 

Nível de 

investigação 
Problemas Procedimentos Conclusões 

Nível 0 Dados Dados Dados 

Nível 1 Dados Dados Em aberto 

Nível 2 Dados Em aberto Em aberto 

Nível 3 Em aberto Em aberto Em aberto 

Fig. 2: níveis de investigação no laboratório de ciências. 

Na figura 2 apresentamos um quadro com um resumo da classificação feita 

por Tamir. Ele nos guia para o pensamento ligado na dificuldade de uma atividade 

aberta, esta pode ser muito difícil, mas não impossível para os estudantes da rede 

pública de ensino, pois é necessário conhecimento do conteúdo e sem experiência 

previa com laboratório, muitas vezes os professores não conseguem concluir o 

currículo mínimo, contudo, mesmo sem o conhecimento especifico pode-se formular 

problemas mais simples e não menos efetivos. Esse tipo de atividade exige muito do 

aluno, demanda auxilio do professor, pois a construção ao longo das atividades não é 
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linear devido ao processo de formulação, planejamento e solução. Entretanto essa 

forma de organizar a atividade experimental atrai a atenção dos alunos e os envolve 

ainda mais na atmosfera da mesma. 

Chamemos esse tipo de construção do conhecimento de etapas, e elas 

acontecem concomitantemente ao processo e de forma repetida. A figura a seguir, 

nos ajuda a entender como é feita a resolução de problemas pelos alunos, não é nítido 

o reconhecimento dessas etapas, menos ainda o progresso rápido, desempenho 

espetacular e a autonomia, isso demanda tempo e trabalho árduo, mas não devemos 

nos decepcionar como educadores, pois ensinar e aprender a pensar criticamente é 

difícil e requer tempo. A melhor forma de trabalhar nessa estrutura de atividade é com 

pequenos grupos, com um sentido claro de progressão de cada grupo e da trajetória 

escolar. 

Cabe ao professor monitorar a progressão de cada grupo, intervindo nos 

momentos de indecisão, deixando o grupo livre para assumir o controle da atividade, 

ficando para o professor apenas a função de monitoramento. 

Por fim, o laboratório de ciências fornece uma interação maior com os 

fenômenos e eventos que se contrapõem a uma percepção desordenada do cotidiano. 

As atividades práticas não resolvem as dificuldades de aprendizado, mas facilitam o 

aprender, não podendo ser tratadas como fatos que carecem de memorização. 

Entretanto, são eventos que necessitam de explicação, já que existem muitas 

investigações, observações e vivências acerca do conhecimento científico. 

2.3. Aprendizagem significativa de Ausubel 

                   Assim que nascemos, entramos em um infinito processo de 

aprendizagem. A todo momento somos estimulados por nossa família até darmos os 

primeiros passos, em seguida as primeiras palavras, depois não paramos mais de 

aprender, eis que chega o momento de ir para a escola e um mundo novo passa a 

fazer parte do nosso cotidiano. 

 De modo geral, segundo Ausubel (1968), podemos citar três tipos de 

aprendizagem: A cognitiva, é resultado de um organizado armazenamento de 

informação na mente do aluno, sendo chamado de estrutura cognitiva. A afetiva, 
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relacionada a sinais ligados ao psiquismo de cada pessoa, sendo estimulada pelo 

físico e emocional. Como exemplo podemos citar sentir dor, prazer, alegria e até 

mesmo ansiedade. Dessa forma a experiência afetiva vem acompanhada das 

experiências cognitivas. E por último, a aprendizagem psicomotora. Esta envolve 

respostas musculares à estímulos realizados através de treino e prática. Entretanto, 

algumas habilidades psicomotoras só são efetivas quando acompanhadas de alguma 

aprendizagem cognitiva. 

 Para Ausubel(1968), o foco de sua teoria encontra-se na aprendizagem 

cognitiva realizada em sala de aula. Considerando o conhecimento prévio que o aluno 

possui, este último funciona como ponto de partida para um novo conhecimento. Mas, 

para isso ocorrer, deve haver uma integração que o liga a uma estrutura chamada de 

- Estrutura Cognitiva – que é o conjunto total de ideias de um indivíduo ao longo do 

seu desenvolver. Já na sala de aula, cabe ao professor identificar aquilo que o aluno 

já sabe. Os conceitos relevantes e novas ideias serão aprendidos a partir do momento 

que estejam claras, disponíveis e funcionando na estrutura cognitiva do aluno, 

tornando-se um ponto de ancoragem de novos conceitos. Para isso ocorrer, os 

conceitos mais relevantes devem interagir com os novos conteúdos, integrando-se e 

modificando- se em função dessa ancoragem. 

 A aprendizagem significativa é um processo na qual uma nova informação 

interage com uma vertente especificamente relevante da estrutura do conhecimento 

do aluno, ou seja, esse recurso liga o conhecimento especifico já internalizado com a 

nova informação, sendo este recurso chamado de subsunçor (facilitador). A nova 

informação será ancorada nos conceitos preexistentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz, a partir disso, o armazenamento da informação no cérebro ocorrerá de 

forma hierárquica, no qual, elementos mais específicos do conhecimento são ligados 

a conceitos mais gerais e representando experiências sensoriais de cada indivíduo. 

A fim de exemplificar, tomemos a disciplina de Física como parâmetro. 

Quando falamos sobre os conceitos de força e campo, e estes conceitos já estão 

internalizados na estrutura cognitiva do aluno, esses assuntos servirão como 

subsunçores para novas informações. Posteriormente, ao aprender os conceitos de 

força e campo magnéticos, a ancoragem será mais efetiva e a nova informação 

resultara na modificação do conceito subsunçor. 
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Os subsunsçores dependem da maneira como é feita a frequência da 

aprendizagem significativa, podendo ser abrangentes e bem desenvolvidos ou 

limitados e pouco desenvolvidos. (MOREIRA, 1995) 

Pensemos que os subsunçores são como escadas, na medida que subimos 

um degrau, ou seja, aprendemos um novo conceito de forma significativa, eles ficam 

mais elaborados, agora servem de subsunçores para novas informações. Em 

contrapartida, temos a aprendizagem mecânica que possui pouca ou nenhuma 

interação com conceitos relevantes na estrutura cognitiva, não havendo ligação entre 

a nova informação e a armazenada. Este tipo de aprendizagem é caracterizado pela 

memorização de fórmulas, leis e conceitos. 

No processo de aprendizagem o aluno irá recorrer inicialmente à 

aprendizagem mecânica sempre que ele estiver em uma área de conhecimento nova. 

Isso irá ocorrer até o momento que haja informações relevantes na estrutura cognitiva 

para servir de subsunçor, mesmo sendo algo primitivo, de pouca elaboração. A 

medida que o aprendizado se torna elaborado, os subsunçores ficam mais 

estruturados e capazes de ancorar as novas informações. Podemos facilitar essa 

etapa com o uso de organizadores prévios para ancorar o novo assunto a ser 

aprendido levando ao desenvolvimento de conceito subsunsçores. Estes 

organizadores podem ser materiais introdutórios apresentados antes do conteúdo a 

ser aprendido, servindo de elo entre o que o aluno já sabe e o que ele vai saber, 

funcionando como “pontes cognitivas” que facilitam a aprendizagem a medida que ela 

se torna significativa. 

“A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias 

simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não literal) e 

não de forma ilógica ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua 

estrutura cognitiva especialmente relevante para a aprendizagem dessas ideias. Este 

aspecto especificamente relevante pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, 

um conceito ou uma proposição, já significativos (Ausubel,1978, p.41) ” 

 

Um material é dito potencialmente significativo quando o conteúdo a ser 

aprendido estiver relacionado à estrutura cognitiva de maneira não arbitraria e não 

literal, disponibilizando subsunçores adequados. Toda essa estrutura é uma condição 

para a ocorrência da aprendizagem significativa, porém uma outra condição fica a 

cargo do aluno, a disposição de aprender, ele pode simplesmente querer memorizar 
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passando a ter uma aprendizagem mecânica/ automática, e isso independe da 

potencialidade significativa do conteúdo. 

Como saber se a aprendizagem está sendo significativa?  

Quais evidencias podemos ter acerca disso? 

Para o aluno compreender de fato um conceito ou uma proposição, ele 

deve ter posse de significados claros, precisos, diferenciados e transferíveis. Todavia, 

ao testarmos essa compreensão, pedindo para que ele conceitue um teorema ou diga 

os elementos essenciais de uma proposição, podemos receber respostas 

memorizadas, habito comum nas aulas, uma vez que os alunos decoram teoremas, 

conceitos, até mesmo exemplos para responder no momento de aplicação de uma 

avaliação. A melhor forma de evitar “simulação da aprendizagem significativa” é 

desenvolver questões e problemas de uma forma nova e não tradicional, fazer de uma 

maneira que faça ter uma transformação máxima do conceito adquirido, para isso, 

testes de compreensão devem ser elaborados com textos e contextos diferentes 

daqueles encontrados nos materiais da escola. 

 A Aprendizagem Significativa é dividida em três tipos: a primeira é a 

aprendizagem representacional, esta é o tipo mais básico, pois atribui o significado a 

algum símbolo(palavra), os referentes passam a ter o mesmo significado do símbolo; 

o segundo tipo é a aprendizagem de conceitos, é um aprimoramento da primeira, os 

conceitos continuam representados por símbolos particulares, contudo são genéricos, 

representam abstrações dos atributos essenciais dos referentes; por último, o terceiro 

tipo é a aprendizagem proposicional, tem como objetivo aprender o significado de 

ideias em forma de proposição, e não aprender o significado do conceito( mesmo 

sendo pré-requisito), mas fazer com que o aluno aprenda o significado das ideias 

expressadas verbalmente através de conceitos sob o viés de uma proposição. “A ideia 

é aprender o significado que está além da soma dos significados das palavras ou 

conceitos que compõem a proposição. ” (MOREIRA, 1995) 

 

Para Ausubel, o professor deve fazer quatro tarefas fundamentais para 

facilitar a aprendizagem significativa: 

1-Identificar a estrutura conceitual a ser ensinada, que significa, identificar 

conceitos e identificadores inclusivos, classifica-los hierarquicamente e quanto a sua 

progressão, abrangendo os unificadores do menos inclusivo até chegar aos exemplos 

e dados específicos. 
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2- Identificar os subsunçores (conceitos, proposições, ideias claras, 

precisas e estáveis) relevantes a aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, 

conteúdos prévios que o aluno deveria ter em sua estrutura cognitiva para aprender 

significativamente os conteúdos. 

3- Diagnosticar aquilo que o aluno já sabe, dentre os subsunçores 

relevantes (previamente identificados no mapeamento e organizado na matéria de 

ensino, quais os que estão disponíveis na estrutura cognitiva do aluno). 

4- Ensinar utilizando princípios e recursos que facilitem a aquisição da 

estrutura conceitual da matéria de ensino de uma maneira significativa. Auxiliar o 

aluno a assimilar a estrutura da matéria e organizar sua própria estrutura cognitiva 

nessa área de conhecimento, por meio de significados claros, estáveis e transferíveis. 

 

No dizer de Ausubel “...O fator isolado mais importante que influencia a 

aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, descubra isso e ensine-o de acordo. ” 

(1968, 78,80) 

Por conseguinte, Ausubel considera a linguagem verbal como importante 

facilitador da aprendizagem significativa. O significado emerge quando é estabelecida 

uma relação entre entidade e o signo verbal a partir de uma linguagem que clareia o 

significado, tornando-o mais precioso e transferível, possuindo um papel integral e 

operacional na teoria e não meramente comunicativo. Podemos enfatizar que o ensino 

em sala de aula é meramente uma aprendizagem receptiva e o aluno não precisa 

descobrir princípios, conceitos e proposições, cabe ao professor mudar essa estrutura 

de ensino e fazer com que o conteúdo seja relevante e de fácil assimilação. 

 

3. HISTÓRIA DA ÓPTICA 

3.1.  Introdução 

 

A dificuldade de muitos docentes em contextualizar a história da óptica nos 

levou a fazer um paralelo entre a história geral e a história da ciência, assim a 

localização temporal fica mais clara e o aluno não fica com blocos históricos soltos. 



14 
 

Começamos a cronologia com a idade antiga, com o surgimento da escrita 

e contribuição dos egípcios, gregos e romanos. Passamos para a Idade Média, 

período extenso, aproximadamente mil anos, compreendido entre a queda de Roma 

e a tomada de Constantinopla. Esta era dividida em alta e baixa Idade Média; a 

primeira caracterizada pelo colapso do Império Romano do ocidente e ascensão do 

Império Romano do Oriente até a queda do Império Bizantino, já a segunda, estava 

ligada à grande ascensão na busca da expansão territorial, desencadeando na queda 

do feudalismo.  

Por fim chegamos ao Renascimento, período de grandes descobertas. 

Período do Iluminismo, a Burguesia começa a questionar o poder absolutista dos reis 

e o movimento iluminista ganha ainda mais força devido a três filósofos: Voltaire, 

Montesquieu e Rousseau.  

A estrutura da linha do tempo é linear, apesar dos acontecimentos 

históricos terem ocorrido em regiões diferentes do mapa geográfico. Porém os 

eventos científicos ficaram basicamente concentrados na Europa após o 

renascimento. 

 

3.1.1.  Idade Antiga 

 

A existência da escrita mostra o nível de sofisticação de um povo, apesar 

de somente um determinado nível social possuir seu domínio. Quando dispomos de 

achados arqueológicos de objetos onde a escrita é preservada, ela nos permite 

conhecer detalhes da vida dos povos do passado. A partir de documentos escritos 

que tenham produzido, é possível ter uma boa ideia como pensavam, em que 

acreditavam, como era a estrutura político social. 

Nesse período, o Egito foi uma região importante e estratégica, por poder 

oferecer para os europeus, passagem terrestre para a Ásia. Possuíam uma economia 

apoiada na servidão coletiva. Sua contribuição não se resumia apenas na construção 

de canais para melhoria do cultivo agrícola, mas também na arquitetura e engenharia, 



15 
 

com grande avanço na construção de templos religiosos, palácios e monumentos 

funerários (Pirâmides). 

Em seguida, as Civilizações Grega e Romana são consideradas a base 

histórica e cultural do chamado Ocidente. A produção cultural da Grécia e de Roma 

influenciou culturas posteriores de maneira significativa. 

Do período, entre os séculos XII e VIII a.C, restam poucas informações, 

apenas as concentradas nos poemas Ilíada (Descrição da Guerra de Tróia) e Odisseia 

(Aventura de Ulisses, herói Grego), atribuídos a Homero. Essas obras foram tão 

importantes que esse período ficou conhecido como Homérico.  

A Grécia passa por grandes períodos de transformação e reestruturação 

chegando ao período Helenístico (séculos III a.C e II a.C), sob o domínio da 

Macedônia, que conquistou outros territórios do oriente, sobre o comando de 

Alexandre, o Grande.  

O movimento de expansão promovido por Alexandre, o Grande foi 

responsável pela difusão da cultura Grega pelo Oriente. Famosa por suas discussões 

filosóficas, buscavam explicações racionais para o universo, para a vida e para o 

homem. Era a verdadeira ciência da época, e a razão constituía a fonte do 

conhecimento universal. A filosofia seguiu pelo período arcaico com a Escola de 

Mileto, destacando Tales (624 - 546 a.C), Anaxímenes(588 - 524a.C) e 

Anaximandro(610 - 546 a.C). 

Essa escola dizia que tudo na natureza era formado a partir de alguns 

elementos básicos, água, ar, terra e fogo. Já se pensava também sobre a propagação 

da luz, e os questionamentos quanto ao processo de visão eram foco de estudo. Por 

possuírem este senso filosófico aflorado, tinham uma forma diferente de perceber o 

mundo. 

Os Gregos Empédocles de Akragas (490-430 A.C) e Aristóteles de 

Estagira(384 – 322 a.C), já tinha elaborado um modelo de visão, na qual raios 

luminosos, partindo dos olhos e atingindo o objeto observado, ele acreditava na 
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formação da luz por corpúsculo, sendo raios sequencias de partículas. Já nessa época 

era rascunhado o conceito corpuscular da luz, que foi adotado posteriormente por 

Newton. 

Tales de Mileto (624 - 546 a.C) também deu sua contribuição para a 

humanidade: fez descobertas astronômicas, como previsão de eclipses lunares, 

descobriu a constelação de Ursa Maior, de grande utilidade para os navegadores da 

época. Porém, como os demais membros da Escola de Mileto, ele seria hilozista, 

acreditava que a água é a “alma motora do Kosmos”. Tales de Mileto se destacou com 

os estudos de atração e repulsão da pedra de magnetita, um dos primeiros registros 

sobre magnetismo. 

Depois da Escola de Mileto, destacaram-se os Pitagóricos, favorecendo o 

desenvolvimento da matemática. Pitágoras de Samos (560 a 480 a.C) se opõe ao 

modelo Grego dizendo que no processo de visão os raios luminosos saem dos 

objetos. Contudo acredita na natureza corpuscular da luz do mesmo modo que os 

Gregos. Pitágoras influencia outros filósofos com seu modelo de visão. E entre eles 

estão Demócrito de Abdera (460 a 370 a.C) e Epícuro de Samos (341 a 270 a.C) 

Por fim, um terceiro modelo foi o criado por Platão de Atenas (437 a 347 

a.C), afirma que o processo de visão era devido a três jatos de partículas: a primeira 

parte dos olhos, o segundo do objeto e o terceiro de fontes luminosas, se encontrando 

e retornando aos olhos formando a visão. 

3.1.2.  Idade Média 

 

A chamada Idade Média é um período aproximadamente de mil anos, que 

está no meio da história, entre a idade Antiga e a Idade Moderna, sendo pontuado do 

momento da queda de Roma até a tomada de Constantinopla pelos Turcos-

Otomanos. 
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Durante o século XIV e XVI, houve na Europa uma série de movimentos 

artísticos e científicos que tinham em comum o rompimento com os valores do período 

anterior e a recuperação de outros inspirados na Grécia e Roma antigas. Esse 

movimento recebe o nome de Renascimento, mostrando que a ciência e as artes 

haviam praticamente sucumbido durante a Idade Média. 

Os Renascentistas foram vistos como continuadores dos ideais científicos, 

artísticos e estéticos das civilizações clássicas, a sensação era que houvesse um 

enorme intervalo entre os antigos gregos e romanos e os renascentistas. 

Estima-se que durante esse período e o posterior não há registros 

históricos sobre o estudo da óptica; teria sido um momento de estagnação. 

 

 

 

3.1.3.  Alta idade Média 

 

Esta era ficou nitidamente caracterizada pelo colapso do Império Romano 

do Ocidente, que não foi acompanhado pelo do Oriente. Em contrapartida, o império 

estabelecido em Constantinopla sobreviveu as invasões Bárbaras e perduraria por 

todo período Medieval. A partir da cidade de Constantinopla (atual Istambul), o Império 

Romano do Oriente obtinha lucros nas relações com o ocidente. 

O principal imperador Bizantino foi Justiniano (527-565), reconquistando 

grande parte do Império Romano, incluindo a cidade de Roma. Ao auge de seu 

governo seguiu-se um longo período de decadência, com poucos intervalos de 

recuperação, culminando na queda definitiva do Império Bizantino. 
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Por volta do século VI, mais de 300 tribos Semitas habitavam a área da 

península Arábica, ocupavando a faixa costeira do mar vermelho e o sul, uma vez que 

possuíam melhores condições climáticas e maior fertilidade do solo. Sua 

concentração maior era em Meca na principal cidade da região. 

Essa região foi comandada por Maomé, líder religioso, nascido em 570. Ele 

divulgou ter tido uma visão do Anjo Gabriel, no qual lhe foi revelada a existência de 

um único Deus, Alá, começando a pregar o Islamismo. Após sua morte, Maomé foi 

substituído pelos Califas - “Sucessores do profeta”- que eram chefes religiosos e 

políticos. Iniciou-se com os Califas a expansão da civilização mulçumana. Motivada 

pela necessidade de terras férteis, fez com que avançassem para a Europa. 

A conquista de novos povos permitiu aos Árabes atingir um grande 

progresso econômico e cultural. Utilizavam-se de elementos da própria cultura e da 

cultura do outro, podemos citar como exemplo o uso da bússola, produção de papel e 

uso da pólvora, todos elementos da cultura chinesa. A matemática também teve 

importante contribuição desse povo, como a álgebra, geometria, trigonometria e 

astronomia. Nesse momento o estudo da óptica volta a ganhar forças com o filosofo 

iraquiano Abu-Ali-Hasan Al Haythan (Al Hazen), ele afirmava que o raio incidente, raio 

refletido e a normal estão no mesmo plano, descobrindo a lei da reflexão de forma 

empírica. 

AL Hazen não concorda com os raios visuais dos Gregos, ele dizia que: 

“Se a visão tivesse efeito quando a luz saísse do olho como uma vela, por 

que não seria igualmente possível ver no escuro? ” (Al-Hazen,965) 

A medicina avançava e Al Hazen pode fazer estudos detalhados e 

descritivos sobre o olho humano. Também se dedicava ao estudo de espelhos 

esféricos e lentes, chegando a construir sistemas ópticos com lentes e espelhos. 

Durante esses estudos, o filósofo descobriu o fenômeno da “aberração esférica” 

provocada por lentes e espelhos esféricos. Hoje é sabido que essa “aberração” é 

causada pela refração ou reflexão dos raios luminosos com muita intensidade, a partir 

do momento que distanciam do centro óptico. Isso significa, que o raio luminoso que 
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atravessa o centro da lente não é refratado, independente da capacidade de refração 

dessa lente, enquanto os raios que atingem a extremidade da lente são mais 

refratados. 

Ainda nesse período, o cientista Roger Bacon (1215 – 1294) ganha mais 

notoriedade, considerado o primeiro cientista no sentido moderno da palavra. Bacon 

utiliza-se de lentes para compensar defeitos visuais e a combinação dessas lentes lhe 

rendeu a ideia de construir um telescópio com características rudimentares. Em 

nenhum momento de sua trajetória científica foi registrado algum questionamento 

sobre a natureza da luz. 

Por volta de 1274, Silesiano Wetelo (1225-1275) apresenta uma nova linha 

de pesquisa sobre refração. Ele fundamenta suas ideias baseado nos trabalhos de 

Ptolomeu e Hazen, descreve experiências com a refração da luz no ar-água, ar-vidro 

e água-vidro, além da dispersão da luz branca em um prisma hexagonal e esferas de 

vidro cheias com água. Podemos observar que o trabalho de Witelo é a primeira 

indicação de um trabalho sistemático sobre a refração da luz. 

Já no estudo de cor, o físico persa Ibn Morud Al Schirazi (metade do século 

XIII) estuda o fenômeno do arco-íris, afirmando que o efeito é causado pela dupla 

refração e reflexão dos raios solares nas gotículas de água que compõe a nuvem.  

Nesse período, da Alta Idade Média, é curioso notar o uso tecnológico da 

óptica na construção de objetos que se utilizam da combinação de espelhos, lentes e 

espelhos-lentes. Isso demonstra uma grande evolução e sofisticação científica – 

tecnológica comparado ao período anterior.  

 

3.1.4.  Baixa Idade Média 
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Chegando ao período da Baixa Idade Média, encontramos uma Europa 

cada vez mais ofensiva, buscando a expansão territorial. Inicialmente com as 

cruzadas, mais tarde com a expansão marítima e pôr fim a colonização de locais como 

Ásia, África e América. Este período vai do século X ao XV marcado pelo surgimento 

de elementos que desencadeariam a decadência do feudalismo. 

O sistema feudal encontra-se no esgotamento, abalado pelas 

transformações em curso na Europa com o aumento demográfico gerado a partir de 

condições mais estáveis de vida. A expansão demográfica choca-se com o imobilismo 

do sistema feudal, baseado em unidades produtivas autossuficientes. Cada feudo 

produzia o bastante para seu próprio consumo, não ocorrendo aumento da 

produtividade devido a limitações técnicas da época. A servidão feudal não possuía 

intensa inovação tecnológica. Diante desse cenário de crise, o expansionismo torna-

se crescente na conquista de novas terras e riquezas para fazer frente ao quadro de 

dificuldade que marcaram os primeiros séculos da Baixa Idade Média. 

Período com poucos registros científicos, caracterizado como sem 

descobertas consideráveis. 

 

3.1.5.  Cruzadas  

 

A igreja também teve um movimento de expansão. Ela montou expedições, 

principalmente militares, com objetivo de reconquistar o Santo Sepulcro do domínio 

dos mulçumanos. Esse avanço já era desejado pelos Imperadores Bizantinos, que 

esperavam o auxílio do Ocidente no combate a vários povos vizinhos orientais. Assim 

a expansão fica conhecida como Cruzadas. 

Expedições cruzadistas não conseguiram resolver as dificuldades 

europeias decorrentes do aumento populacional, dos entraves feudais e da ambição 
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por novas terras, e no campo foi necessário aprimorar a produtividade agrícola para 

alimentar a crescente população. 

Não foram somente as expedições ocorridas ao longo de 200 anos que 

levaram ao renascimento comercial na Europa, mas certamente contribuíram para sua 

dinamização. As cruzadas tiveram um papel significativo na mentalidade europeia, 

pouco a pouco as cidades medievais foram assumindo o papel de interseção de rotas 

comerciais. Ao longo das novas rotas, multiplicavam-se os Burgos (cidades), que 

muitas vezes eram antigas cidades romanas abandonadas que foram ocupadas e 

voltaram a prosperar. Conforme as cidades iam obtendo sua autonomia, as atividades 

mercantis cresciam, dando origem a instituições como as corporações de mercadores 

e as de ofício. 

Apesar de todo dinamismo urbano, existia uma limitação cultural da época 

que dificultava o desenvolvimento dos negócios. Essa limitação estava diretamente 

ligada ao pensamento cristão, que condenava o lucro e a pratica da usura, 

considerados pecados capitais. 

O crescente número de descobertas para melhorar a produção também 

levou ao estudo de outras áreas. Durante o século XVI e XVII, o estudo da óptica tem 

um desenvolvimento acelerado, e as propriedades da luz como entidade física, 

começam a ser estudadas e compreendidas com mais efetividade. 

 

3.1.6.  Renascimento  

 

No período renascentista, o filósofo italiano Giovani Battiste Della Porta 

(1535-1615) se destaca. Este aborda questões relacionadas a espelhos, combinação 

de lentes, descrição da visão binocular e do telescópio, tudo registrado em seu livro 

Magia Natural. Della Porta descreveu maneiras de obter imagens em câmaras 

escuras, descobriu que espelhos esféricos côncavos possuíam a propriedade de 
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inverter a imagem, e surpreendeu–se ao observar efeito incandescente de raios 

solares incidindo nesse tipo de espelho (espelho Ustório). 

Abade Francisco Maurolico (1494-1575), italiano, astrônomo e matemático, 

foi grande referência na época. Teve em seus escritos descrições sobre o fenômeno 

de projeção de sombras, reflexão da luz, estruturação do olho humano, criação de 

vários tipos de óculos relatando suas funções. Maurolico organizou em um livro todos 

os seus escritos. Esta obra possuía com riqueza de detalhes métodos de medição da 

intensidade da luz. Continha também uma explicação sobre o calor radiante, e por fim, 

foi o primeiro a mostrar o deslocamento de um feixe paralelo da luz ao atravessas 

uma lâmina de faces paralelas. (SILVA, 2006) 

O maior feito realizado neste período foi a invenção do telescópio, além do 

intuito de sempre aperfeiçoa - lo. A busca por lentes mais perfeitas, leva a sociedade 

científica da época a uma corrida tecnológica. Mesmo não conhecendo o real inventor 

do telescópio dióptrico, existe um registro de patente datado em 2 de outubro de 1608, 

pelo S.r. Hans Lisppershey (1587-1619), na cidade de Haia. Hans era um holandês, 

fabricante de óculos, que já trabalhava muito bem com lentes côncavas e apenas uma 

convexa de baixo poder de ampliação, ele arranjou de tal forma essas lentes que 

conseguiu observar objetos muito pequenos, especula-se que ele tenha sido o 

inventor do primeiro microscópio composto. 

Já em 1609, um outro cientista se aprofundava cada vez mais no 

conhecimento dos instrumentos ópticos holandeses, este era Galileu Galilei(1564-

1642). Seu desenvolvimento era tão grande que ele confeccionou seu próprio 

telescópio. Este aparelho era feito a partir de duas lentes de óculos, uma convergente 

e outra divergente, acopladas em tubos metálicos deslizantes, tendo uma ampliação 

da imagem equivalente a três diâmetros. Esse instrumento foi muito utilizado por 

Galileu. (SILVA, 2006) 

Pensando sempre na ideia de aprimorar o telescópio, Galileu passa a 

produzir suas próprias lentes, cada uma com polimento superior a anterior, chegando 

a construir telescópios mais precisos, alcançando um diâmetro de 4,4cm e um 

aumento significativo. Esse aprimoramento levou a grandes descobertas 
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astronômicas a partir de 1610. Contudo, em 1612, Galileu, utiliza o telescópio ao 

contrário e consegue descrever a textura de folhas e olhos de grande complexidade 

de insetos. Hoje agradecemos a este cientista por uma das maiores contribuições para 

a tecnologia atual que a ótica pode oferecer a ciência. 

As contribuições não param. Cada vez mais cientistas buscam entender 

melhor sobre o telescópio, abrindo novas e aperfeiçoadas linhas de estudo do céu. O 

astrônomo alemão Johannes Kepler (1571-1630) não ficou fora dessa. Ele pegou 

emprestado um telescópio do Duque Ernesto de Colônia para realizar seus estudos 

teóricos das lentes, e entender o funcionamento do aparelho. Não contente, o 

astrônomo decide registrar seus axiomas, definições, problemas e proposições 

escrevendo seu próprio livro, intitulado Dioptrice, desenvolvendo uma teoria óptica, 

dedicando parte de seus capítulos a descrição de um telescópio e um microscópio 

composto. (SILVA, 2006) 

A produção do astrônomo era muito farta, que o tornou necessário, em 

1604, um novo livro intitulado Suplemento á Óptica de Vittello, no qual ele explica 

como funcionam óculos para míopes e presbitas, e conta como é o processo da visão, 

a partir do estímulo da retina quando é atingida pela luz até este estímulo chegar ao 

cérebro. Conta também a teoria envolvida na câmara escura, e por fim seu principal 

viés na afirmação da intensidade da luz, dizendo que ela varia com o inverso do 

quadrado da distância, sendo o precursor da fotometria. (SILVA, 2006) 

Kepler e Galileu tenham pensamentos contrários sobre a definição da luz. 

O primeiro defendia a ideia de Aristóteles sobre a infinidade da velocidade da luz, já o 

segundo, acreditava na possibilidade da medição da velocidade da luz, sendo 

considerada finita, embora não conseguissem medi-la por ser muito grande. Então, 

Galileu elabora o primeiro experimento de medição da velocidade da luz, a partir de 

dois homens encima de duas colinas separadas por um quilometro, ambos enviariam 

luz através de lanternas. A velocidade da luz pode ser conhecida a partir do tempo 

gasto para percorrer o trajeto em um determinado período de tempo, mas esse tipo 

de medição não é preciso, pois varia de acordo com a percepção da pessoa que verá 

o feixe de luz. 
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O astrônomo dinamarquês Olaus Roemer (1644-1710), observa com 

estranhamento um atraso no eclipse que ocorria durante o afastamento da lua planeta 

Júpiter e a Terra. Enquanto observava uma das luas de Júpiter, percebeu que os 

tempos dos eclipses pareciam depender das posições relativas daquele planeta e da 

Terra. Se a Terra estava perto de Júpiter, a órbita daquela lua parecia acelerar. 

Se a Terra estava longe de Júpiter, ela parecia desacelerar. Raciocinando 

que a velocidade orbital daquela lua não deveria ser afetada pelo seu distanciamento, 

ele deduziu que a aparente mudança se originava do tempo extra em que a luz viajava 

quando a Terra estava mais distante de Júpiter. 

Após essa observação, Römer também percebeu que, à medida que a 

Terra orbitava o Sol e se afastava de Júpiter, o tempo que a lua levava para ser vista 

era maior que o esperado, segundo suas anotações. Ele então teorizou que isso 

acontecia porque a luz refletida daquela lua não viajava instantaneamente. 

Ele chegou à conclusão que levava cerca de 22 minutos para a luz 

atravessar a distância da órbita da Terra ao redor do Sol, e que ela devia ter viajado 

a 200.000 km/s. O astrônomo anunciou o resultado de suas pesquisas, oficialmente, 

no dia 22 de agosto de 1676. Este pensamento era muito avançado para a época, já 

que a teoria aristotélica era muito forte, e mudar a crença de que a velocidade da luz 

era infinita é extremamente complicado. Contudo, posteriormente esse novo 

pensamento permitiu a outros cientistas estimar a velocidade da luz, alguns chegaram 

a dizer que era de aproximadamente 220.000km/s. Roemer publica seu tratado 

intitulado Demonstração Concernente ao movimento da Luz, no dia 2 de dezembro de 

1676, após os astrônomos de Paris observarem o eclipse do primeiro satélite de 

Júpiter. (SILVA, 2006) 

A observação da interação da luz com o meio e seus possíveis efeitos, 

levou a necessidade de entender mais sobre o que causava esse comportamento. 

Kepler tentou sem sucesso obter uma lei que descrevesse o fenômeno da refração, 

similar ao que os gregos já haviam proposto para a reflexão. Somente em 1621, foi 

observado experimentalmente a mudança do raio refratado em relação a direção do 

raio incidente. Esse mérito fica para o matemático Holandês Willebrord Van Roijen 

Snell (1591-1626). Ao descobrir essa lei o cenário muda completamente para a óptica 

aplicada contemporânea, pois agora havia uma lei que realmente descrevia o 

fenômeno. (SILVA, 2006) 
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  Em 1637 foi apresentado para a comunidade cientifica da época a 

Dióptrica, como suplemento do discurso sobre o “Método”, um tratamento matemático 

da lei da refração da Luz, proposto pelo matemático francês René Du Peron 

Descartes. Ele utiliza a analogia mecânica de um feixe de luz, comparando com o 

movimento de uma bola para compreender o movimento da luz, esse tratamento 

demonstra que o dobro da reta secante do ângulo de incidência e de refração que 

permanecem constantes quando a luz atravessa a superfície de separação entre dois 

meios transparentes. (RAMOS, 2010) Então descartes conclui que a velocidade da 

luz é maior nos meios mais refringentes (densos), e menos nos meios menos 

refringentes, usando assim, a teoria corpuscular da luz de maneira errada. (SILVA, 

2006) 

Figura 3:Analogia de Descartes 

              Descartes também abordou projetos de produção de lentes para 

microscópios e telescópios, porém, seu gasto maior de energia e neurônios foi na 

produção do seu segundo livro “A Geometria” (1637). Nele estava contido o 

questionamento de encontrar, uma superfície, que pudesse separar dois meios e 

refratar os raios luminosos que saem de um mesmo ponto e convergissem em um 

outro ponto. Voilà, Descartes chegou a conclusão sobre a curva que gera a tal 

superfície é uma superfície oval – Oval de Descartes. Dessa forma ele se preocupou 

em formular uma teoria que pudesse definir a luz, uma vez que para o cientista a luz 

era uma espécie de perturbação em um meio, algo que preenche todo espaço, uma 

pré concepção do éter. A partir desse contexto, a natureza da luz é colocada como 

algo acessível à experimentação, tornando-se um marco histórico no estudo da óptica. 

(SILVA, 2006) 
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3.1.7.  A Lei de Snell sob uma nova vertente. 

 

Podemos demonstrar a equação de Snell partindo de um princípio 

variacional (LINDSAY, 1951). O texto a seguir é uma tradução do autor. 

Durante séculos, os cientistas estavam cada vez mais fascinados pela 

minimização de efeitos, ou seja, certas quantidades importantes, ligadas a um 

determinado conceito físico assumem valores extremos (máximo ou mínimo). Uma 

forma de visualizar isto é voltar ao período de Heron de Alexandria. Naquela época, 

acreditava-se que a luz podia percorrer linhas retas ao sair de um ponto A e ir até um 

ponto B nas condições da Figura 1, sendo este trajeto realizado da forma mais curta 

possível. 

 

Na figura, podemos observar vários caminhos, por onde a luz pode ir de A 

até B após tocar a superfície espelhada MM’.  Entre todos os trajetos, apenas ABC é 

o mais curto, e é aquele em que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Esta é 

a forma da natureza “escolher” o caminho que a luz percorrerá, contudo, isso não se 

aplica ao caso da luz mudar o meio. Heron estabelece uma dedução da lei da reflexão 

da luz, passando a ser tratada como um fenômeno de propagação linear através do 

caminho mínimo.  

 

                                       Figura 4 

Durante o século XVII, Fermat introduz o postulado referente ao verdadeiro 

caminho percorrido pela luz, de um ponto qualquer até outro, independente do meio 

que foi atravessado pela última vez, levando a lei da refração de Snell. O cientista 

demonstra também corretamente a lei de reflexão da luz, em um único meio, no qual 

a velocidade é constante, pode-se considerar igual ao princípio do caminho mínimo. 

Esse conceito é refletido também na matemática, sendo de grande interesse sua 
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demonstração, como acontece nos estudos de Bernoulli e Leibniz, entre os séculos 

XVII e XVIII. A braquistócrona, curva construída a partir de uma partícula que cai sob 

influência da gravidade descendo até um determinado ponto, é um exemplo. Esse tipo 

de problema levou a criação do cálculo de várias variáveis. 

Em 1665, um novo comportamento da luz é observado por um monge 

chamado Francesco Grimaldi (1618-1663), ele vê pela primeira vez o fenômeno da 

difração, a luz passa a sofrer um desvio quando esta se propaga de forma retilínea 

através de um objeto que tenha orifícios muito estreitos. A luz ao atingir um anteparo 

branco mostra uma iluminação diferente da que deveria ocorrer ao se propagar em 

linha reta. No mesmo ano, um pesquisador da Royal Society, Robert Hook (1635 – 

1703), descreve em seu livro “Micrografia”, a presença de cores produzidas a partir 

de uma lamina transparente iluminada por luz branca. Ele mostra também luz na 

sombra geométrica de um objeto iluminado.  

3.1.8. O Iluminismo 

 

A partir do final do século XVIII, a burguesia começa a questionar o poder 

dos reis absolutistas, e cria uma nova ordem política. Aos poucos a ideia do Iluminismo 

foi sendo incorporada pela burguesia. Sua ideologia foi desenvolvida a partir das lutas 

revolucionarias do início do século XVIII. O francês René Descartes (1596-1650), 

lança as bases do racionalismo como sendo a única fonte de conhecimento, 

acreditando em uma verdade absoluta e incontestável. Com o passar do tempo, 

percebeu que a única verdade possível era a capacidade de duvidar da sua 

capacidade de pensar. Logo, a verdade absoluta está concentrada na palavra “Eu 

penso”, com conclusão gerada a partir da sua própria existência. Resumindo, sua 

teoria ficou conhecida através da frase “penso, logo existo” (Cogito Ergo Sum). 

O Iluminismo teve como pilar três grandes pensadores. O primeiro foi o 

francês François Marie Arouet, com pseudônimo Voltaire (1694-1778), crítico da igreja 

e o clero, acreditava na presença de Deus na natureza e no homem, acreditava 
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também na livre expressão como direito natural do homem, condenado a censura, 

com sua celebre frase. 

“Posso não concordar com uma única palavra do que dizeis, mas 

defenderei até a morte o direito de dize-la”. 

Sua incansável critica a guerra e a rejeição da ideia de revolução o levou a 

se aproximar de monarcas absolutistas europeus sugerindo reformas. Esse 

movimento ficou conhecido como despotismo esclarecido. 

O segundo pilar é do barão de Montesquieu (1689-1755). Ele propôs a 

divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Assim o governante seria 

um executor da vontade da sociedade, de acordo com as leis dos legisladores e 

julgamento pelos tribunais, limitando o poder dor reis. Por fim, Jean Jacques Russau 

(1712-1788) acreditava na liberdade dos homens, na medida que nasciam todos 

iguais, organizavam a cidade, criavam leis, tudo por livre vontade. Defensor da 

democracia como vontade geral da população de uma nação, suas ideias sempre 

foram rejeitadas pela alta burguesia devido ao cunho crítico ao racionalismo, elitismo 

governamental e opulência, mas foi muito aceita pelos setores médios e populares, 

causando impacto direto nos momentos mais radicais da Revolução Francesa. 

No campo da ciência, surgem os trabalhos do inglês Isaac Newton (1642-

1727). Newton começa seus estudos a partir das cores formadas em películas finas, 

descobre o fenômeno da dispersão, levando a concluir que as cores já existiam na luz 

branca original. Ele se certifica através do experimento chamado disco de Newton. 

Outra observação que chama sua atenção está relacionada com o índice de refração 

que varia de acordo com a cor da luz incidida em um prisma. Em 1668, Newton inventa 

o telescópio refletor, que concentrava luz, vinda de um astro, em um espelho 

parabólico sendo observada em seguida através de uma lente. A vantagem desse 

telescópio estava na eliminação do fenômeno da aberração cromática e eliminação 

da absorção luminosa, chegando a um aumento de 30 a 40 vezes.  
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4. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS  

4.1.  Introdução 

 

A todo momento novas práticas, métodos e propostas de ensino ganham 

cada vez mais notoriedade nos trabalhos em artigos, monografias, dissertações e 

teses. A experimentação também é fonte de estudo acadêmico e pode ser usada em 

sala de aula, sendo vista como agregadora ao sedimentar conteúdos, muitas vezes 

abstratos para o aluno. 

Estudos que fazem analise do papel da atividade experimental mostra uma 

gama de possibilidades e tendências ao usar essa estratégia para o ensino de Física. 

Esse tipo de recurso desenvolve uma educação voltada para a participação do 

indivíduo, levando a compreensão dos avanços tecnológicos e criação de um 

pensamento crítico e fundamentado, passando a ter consciência e responsabilidade 

do seu papel na sociedade, modificando o grupo social em que está inserido. 

As atividades experimentais demonstrativas são marginalizadas sob a 

alegação que elas só servem para ilustrar os aspectos de um ou vários fenômenos, 

porém podem contribuir para o aprendizado quando empregamos procedimentos que 

visam apenas a observação ou criação de situações que permite a participação do 

estudante. Dessa forma pode-se explorar conceitos alternativos aumentando a 

capacidade de reflexão e reestruturação desses conceitos. 

Para o professor de física, muitas vezes é construído um bloqueio com esse 

tipo de prática por falta de familiaridade ou preguiça com atividades experimentais 

simples, que possam ser realizadas dentro da sala de aula com materiais comuns do 

dia a dia. Um pensamento muito repetido por professores para não realizar tais 

atividades é a crença que são muito trabalhosas, exigem tempo, materiais específicos 

e espaço. Assim, o professor não se sente seguro na forma de incorporar esse recurso 

na sala de aula. 
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Ao fazermos uma caixa onde cabem todos os experimentos necessários 

para uma aula de óptica, o professor passa a se sentir mais confiante, ganha mais 

criatividade na elaboração de suas aulas, tem um olhar mais verde quanto a 

preservação do meio ambiente e por fim, tem mais satisfação e prazer ao apresentar 

uma determinada proposta com atividade experimental para seus alunos sabendo ao 

final que ela foi bem aceita. 

A experimentação é uma ação fundamental da natureza humana. No 

ensino de ciências, não poderia ser diferente. Desde o começo dos estudos sobre o 

tema, sempre houve críticas acerca das atividades experimentais desde a sua 

implementação nas escolas durante as décadas de 60 e 70, pois tratavam referenciais 

teóricos diferentes e diferentes concepções de ensino-aprendizagem. 

Podemos citar três concepções comuns nas atividades experimentais que 

trazem um desconforto sobre a ótica de sala de aula. A primeira está relacionada ao 

professor que traz a atividade como ilustração da teoria; a segunda aparece como 

uma estratégia individual de descoberta do aluno; professor e aluno constroem a 

atividade juntos, semelhante a um ambiente de pesquisa. Quando o professor se 

utiliza do primeiro caso, é nítido o modelo de transmissão e recepção do tema 

abordado em sala, separando a aula teórica da aula prática. Na aula teórica, o aluno 

não é estimulado, apenas verifica as leis e teorias, não podendo questiona-las, uma 

vez que se parte do princípio que o livro didático e o professor são verdades absolutas. 

Já no segundo caso, a experimentação é a base para a descoberta. Passando por um 

processo intuitivo o aluno traz para a sala de aula seu conhecimento de mundo, 

fazendo a reconstrução do conhecimento científico de forma individual, a partir do 

momento que ele interage com o meio. Por fim, o terceiro caso já desenvolve a 

habilidade de “fazer ciência” no estudante. Conforme ele usa o “método científico”, o 

conteúdo e a experimentação caminham lado a lado dando autonomia para o aluno 

construir o saber, desenvolvendo a escrita, construindo a capacidade de 

argumentação, desenvolvimento da leitura e consecutivamente a oralidade levando a 

um pensamento lógico e crítico, porém isso só acontecerá se o diálogo em sala de 

aula for incentivado pelo professor. 
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Nada adianta se o professor mantiver a prática tradicional de ensino. Como 

dito no início, este tipo de ação não é bem visto, por que ela não tira o professor da 

zona de conforto, fazendo com que ele busque novas alternativas, diferentes enfoques 

para um mesmo experimento, implicando em diferentes atividades para o aluno na 

sala de aula. E isso dá trabalho para o professor. 

 

4.1.1.  Metodologia 

 

A óptica é uma área da física de amplo conhecimento, seus fenômenos 

permeiam áreas como o eletromagnetismo, a física ondulatória, a mecânica clássica 

(foto estroboscópica), a relatividade e a física quântica. 

Dedicamos-nos a produzir um material que possa auxiliar e facilitar a vida 

do professor durante suas aulas, pensado em ser prático e fácil para ser transportado 

e armazenado. Pensamos em uma caixa, que dentro tivesse um kit básico de 

experimentos de Óptica para sala de aula, mas optamos em não colocar imagens para 

que o professor não fique preso a elas, ficando livre para criar seu próprio kit. As 

montagens presentes no trabalho são sugestões para serem utilizadas em um 

primeiro contato 

Batizado de “FELIX”, a caixa, foi inspirada no personagem do desenho 

GATO FELIX, este possuía uma bolsa preta que continha infinitos objetos, da qual 

retirava sempre que precisava de auxílio, e com o docente não é diferente, terá em 

mãos uma coleção de experimentos como recursos didáticos para a sua aula. 

Procuramos separa-los por temas: Natureza da Luz, Reflexão, Refração, Difração, 

Interferência e espalhamento. 
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4.1.2.  Natureza da Luz 

 

O material didático das escolas apresenta esse tema nos capítulos iniciais, 

dedicado a explicação da natureza dual da luz, em seguida os princípios de 

propagação do raio luminoso e apresentação da velocidade da luz como uma 

constante da Natureza. Dentro desse tema, pode ser abordado a formação da sombra 

e penumbra e os eclipses. 

    

Kit 1: 6 cartões vazados com circunferências de diâmetros diferentes 

(13cm, 10cm, 7cm, 0,5 cm, 0,02cm), iluminados por uma lanterna de led. 

 

O professor utilizará os cartões para mostrar que quanto menor for o 

diâmetro da circunferência a luz mudara seu comportamento ao chegar no cartão com 

um pequeno furo. 

    

Kit 2: Apontador Laser e talco. 

 

A partir das partículas do talco suspensas no ar, o professor poderá mostrar 

a trajetória retilínea da luz. 

 

Kit 3: Três cartões vasados, um com um plástico transparente, outro com 

plástico translúcido, e o terceiro com um papel opaco. 

   O professor demonstra nesse momento, em quais meios a luz se propaga 

com mais facilidade. 

 

 Kit 4: Uma lanterna e um objeto com contorno bem definido. 

  

 A proposta é apresentar o conceito de sombra e penumbra, conceituar o 

fenômeno do eclipse, demonstrar que quanto mais próximo o objeto estiver do 

anteparo, mais nítida é a sombra projetada. 
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Kit 5: Câmara escura. 

 

Demonstrar que é possível formar uma imagem a partir de um pequeno 

orifício, ao iluminar muito bem o objeto a ser visto. 

 

4.1.3.  Reflexão 

 

O tema da reflexão é geralmente separado em dois capítulos para esse 

estudo; o primeiro capitulo versa sobre a reflexão em superfícies planas, e o segundo 

é dedicado a reflexão em superfícies curvas, alguns autores costumam colocar o 

assunto em um único capítulo. Esse tema é importante, pois existe uma preocupação 

com o tema da formação da imagem real e virtual, uma vez que os alunos trocam as 

características de ambas. 

 

Kit 6: Um espelho plano, apontador laser, xerox de um transferidor de 360° 

e talco 

 

Demonstrar o fenômeno da reflexão em um espelho plano, podendo ser 

observado claramente a trajetória do feixe de luz, chamar atenção para o ângulo de 

incidência ser igual ao de reflexão. 

 

Kit 7: Espelho plano, apontador laser, borrifador com água e talco. 

   Mostrar a diferença entre a reflexão especular e a reflexão difusa, a partir 

do borrifamento de agua no espelho, com a “nuvem” de talco, mostrar a trajetória da 

luz. 

 Kit 8: Dois espelhos quadrados associados, xerox do transferidor de 360° 

e um objeto. 
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L 

Ao associar dois espelhos planos com um ângulo α entre eles o professor 

poderá mostrar o número de imagens formadas aumentará até um espelho estiver de 

frente para o outro e formar infinitas imagens. 

 Kit 9: Um espelho côncavo, 2 apontadores laser e talco. 

Determinar o foco de um espelho côncavo a partir de dois feixes de laser. 

Ki 10: Um espelho convexo, 2 apontadores laser e talco. 

Apresentar a divergência dos raios paralelos a partir de dois feixes de laser. 

Kit 11: espelho côncavo e uma lanterna com um círculo tampando a frente 

contendo a letra L vazada.    

Mostrar os tipos de imagem formada nesse tipo de espelho e suas 

características, a partir da projeção de uma imagem no espelho, dessa forma o aluno 

poderá observar o comportamento da imagem quando o objeto estiver além do centro 

de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro de curvatura, e o foco e por fim, 

objeto entre o foco e o vértice.  

Kit 12: espelho convexo e uma lanterna com um círculo tampando a frente 

contendo a letra L vazada. 

Nesse item será demostrado o tipo de imagem formada e suas 

características.  

 

 

 

L 
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4.1.4. Refração 

 

Ao falar de refração os livros didáticos seguem a mesma linha de divisão 

da reflexão, sendo dividido em três capítulos; o primeiro fala sobre a refração, o 

segundo é sobre lentes esféricas delgadas e por último, instrumentos ópticos. 

O estudo é bem variado, passando pelo entendimento do funcionamento 

do olho humano e seus defeitos de visão, reflexão total e construção de uma luneta 

de baixo custo. Esse assunto requer do professor um investimento um pouco maior 

na compra de alguns itens, pois precisa de instrumentos ópticos de boa qualidade, 

como prismas, lentes, já que esses objetos permitem a visualização interna do feixe 

de um laser. 

Vemos também o conceito de igualdade do índice de refração entre dois 

meios, levando a uma “invisibilidade” de um meio em relação ao outro. O ápice do 

estudo é a Lei de Snell – Decartes, que é usada para explicar a refração e reflexão 

total da luz. No campo teórico a refração também pode ser aplicada para estudo do 

Efeito Túnel, sendo uma forma de mostrar um efeito concreto para observação de um 

fenômeno teórico abstrato. 

Alguns livros didáticos apresentam de forma sucinta o olho humano como 

instrumento óptico, porém devemos tomar cuidado com essa abordagem, já que o 

olho faz parte de uma complexa estrutura dentro do processo de visão, não podendo 

ser reduzido a apenas uma lente convergente com distancia focal variada. Neste 

momento sugerimos uma aula conjunta com o professor de biologia, assim a parte 

relacionada ao professor de física não se torna restrita e solta. É pertinente ampliar a 

discussão da visão aos frequentes problemas de visão comuns a população, tema 

raramente discutido nos livros didáticos. 

 

Kit 12: Um bebedouro de passarinho semicircular, água, um apontador 

laser, uma fotocópia de um transferidor de 360°. 

 

Mostrar a refração da luz ao passar de um meio menos refringente para um 

meio mais refringente.  
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Kit 13: Um copo de vidro, um lápis e água. 

 

O lápis parcialmente mergulhado no liquido transparente dá a impressão 

de estar quebrado, a velocidade da luz varia ao mudar de meio. 

 

Kit 14: Um copo de vidro, um bastão de acrílico transparente e glicerina 

liquida. 

 

Quando dois meios apresentam o mesmo índice de refração, um é 

indistinguível em relação ao outro, existindo uma continuidade óptica. 

 

4.1.5.  Lentes e visão 

 

Kit 15: Lentes esféricas, apontador laser e talco. 

Mostrar o comportamento do feixe de luz ao incidir em uma lente esférica. 

Kit 16: lente bicôncava, copo de Guaraná natural, papel seda, bola de 

isopor, tinta e material de corte. 

Construção de um modelo de olho humano 

4.1.6. Difração 

                   No plano de aula do professor, são abordados, em sua grande 

maioria, os assuntos dedicados a óptica geométrica, muitas vezes não é visto no 

ensino de física capítulos falando sobre óptica ondulatória. Como consequência, 

temas que abordem os fenômenos da difração, interferência, polarização e 

espalhamento da luz não são comentados pelo professor. 
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Essa parte do conteúdo é bem simples e visual, validando as 

demonstrações em sala de aula, uma vez que os materiais são de fácil acesso, e a 

difração ocorre quando a luz atravessa fendas ou obstáculos de mesma ordem de 

grandeza do seu comprimento de onda. Para isso ocorrer devem ser utilizados redes 

de difração de boa qualidade, isso pode gerar um custo elevado para o professor, 

porém podemos substituir por um laser e um fio de cabelo, telas de serigrafia 

(substituto para as redes de difração), gerando o mesmo fenômeno com baixo custo. 

Kit 17: fio de cabelo e um apontador laser ou dedo 

O professor deverá mostrar que as ondas produzem um padrão de difração, 

tendo um máximo central e pontos onde a intensidade luminosa é nula. O mesmo 

pode ser feito com uma fenda de 1mm.  

Uma alternativa, caso o professor não consiga fendas estreitas, é a 

utilização da abertura entre os dedos, deve-se olhar para uma lâmpada através de um 

pequeno espaço entre os dedos de uma mesma mão. Assim, conseguirá dessa forma, 

ver as linhas de difração.  

Kit 18: Cd de música (superfície espelhada removida com fita autoadesiva, 

diferentes fontes de luz (lanterna, vela, lâmpada fluorescente, lâmpada 

incandescente...). 

Neste experimento o professor utilizará o Cd como uma rede de difração e 

produzira diferentes parâmetros de cor conforme ele muda a composição da fonte de 

luz. 

  



38 
 

 

4.2. Assuntos não abordados em sala de aula 

 

4.2.1. Interferência: 

 

Típico fenômeno ondulatório formado pela superposição de ondas em um 

determinado ponto. Poucas são as atividades experimentais pertinentes ao assunto. 

 

Kit 19: Aro circular recoberto de barbante, antepare com superfície branca, 

lanterna de luz branca e solução de agua e detergente 

 Ao molharmos o aro circular na solução, será criada uma película 

transparente de sabão, a luz refletida na película será projetada no anteparo branco.  

Conforme o líquido escorre a espessura da película fica mais fina. Se a espessura da 

película ficar na ordem dos comprimentos de onda da luz incidente haverá 

interferência entre as ondas refletidas na primeira e segunda superfície de sabão. 

Essas interferências produzem as cores projetadas na tela. Por exemplo podemos 

verificar que as faixas verdes ocorrem interferências construtivas para o comprimento 

de onda da luz verde, o mesmo ocorre para as outras cores.  

4.2.2.   Espalhamento 

Chamamos de espalhamento de Rayleigh, a interação de partículas (O2 e 

N2) de tamanho menor que o comprimento de onda da luz, esse é um importante 

fenômeno óptico, que possibilita a explicação da cor azul do céu, levando a estudos 

que desenvolvessem uma lei geral para a intensidade da luz espalhada, sendo 

aplicável a qualquer partícula que tenha um índice de refração diferente do meio à 

qual esteja imersa. Assim o resultado desse estudo é a dependência da intensidade 

de espalhamento com o inverso da quarta potência do comprimento de onda. Portanto 
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a luz azul é três vezes mais espalhável que a luz vermelha, devido as moléculas de 

nitrogênio e oxigênio da atmosfera terrestre. Assim explica-se a cor azulada do céu, a 

cor avermelhada do pôr do sol e variação da cor da lua ao longo da sua trajetória. 

Kit 20: Um refratário de vidro alto, leite desnatado, agua, lanterna com feixe 

de luz estreito 

Deve-se encher a cuba com metade de sua capacidade, adicionar com uma 

colher uma pequena quantidade de leite para que a água fique ligeiramente turva, a 

lanterna deve ser posta perpendicular à parede do refratário, a partir disso notaremos 

um leve tom azulado na água. Ao observarmos a luz do lado oposto observaremos o 

tom alaranjado, uma vez que a luz foi totalmente espalhada sobrando apenas o 

comprimento de onda da faixa do vermelho. Caso o fenômeno do espalhamento não 

seja conseguido em um primeiro momento, acrescente com conta-gotas mais leite. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Construir o conhecimento não é algo fácil, planejar uma aula de acordo com 

o currículo e os documentos que norteiam essa prática, complica mais um pouco, 

fazer com que o conteúdo faça sentido para a vida do aluno é praticamente impossível. 

Por isso, pensamos na construção desse trabalho, com objetivo de facilitar a vida do 

professor, trabalhar de forma criativa na construção da caixa como forma de expressar 

a criatividade, aliviar o estresse e a tensão, originando um momento de calma e 

tranquilidade, além de trazer um algo a mais nas aulas monótonas de óptica 

geométrica. 

Felix, a “caixa”, foi criada para ser levada para qualquer lugar de forma 

pratica e segura, já que a jornada de um professor não se baseia em apenas uma 

escola. Ela foi pensada para estar em constante mudança, novos kits podem ser 

incluídos e com isso geram-se novas perspectivas, novas motivações.  

O aluno é o grande beneficiário desse projeto, pois o laboratório didático 

não cumpre a sua função, deixando a desejar no que tange o processo de ensino-

aprendizagem, ao levar para sala de aula experimentos a aprendizagem se torna mais 
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sedimentada, tornando mais eficiente o ensino de física. A aprendizagem da física 

consiste na manipulação de leis, conceitos e teorias, e para que isso ocorra, 

precisamos colocar o aluno em primeiro plano, fazer com que ele aprenda fazendo, 

observando, tocando, pensando, criando maneiras de entender aquilo que ele 

observa, e dessa forma, com base na teoria ele aprende com mais eficácia. 

Por fim, cumprimos os objetivos traçados nessa monografia: apresentar 

uma proposta de atividades experimentais de baixo custo para auxiliar o professor no 

ensino de óptica geométrica. Fica aqui a sugestão para que os professores produzam 

seus próprios kits, com os mais variados materiais. Permitam-se criar, pensar fora da 

caixinha, deixar a criatividade fluir, sair da rotina do quadro e papel, mesmo que não 

tenha habilidade manual, use este trabalho para guia-lo. 
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