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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe uma análise do quão eficaz pode ser o uso da 
Contextualização do Ensino de Física no aprendizado dos alunos, apoiando-se nos 
pilares da experimentação e dos recursos computacionais. Tivemos como objetivo 
primário verificar que a utilização de abordagens metodológicas não tradicionais 
contribuía significativamente para um maior interesse, participação e protagonismo 
no aprendizado dos estudantes frente à temática escolhida nesse projeto: Óptica 
Geométrica. Isto possibilita, inclusive, desenvolver um ensino crítico, proporcionando 
aos estudantes a alfabetização científica para que os mesmos consigam se 
posicionar diante das diferentes situações na sociedade. Essa pesquisa foi realizada 
em duas instituições de ensino – uma pública e outra privada. Levamos em 
consideração as concepções prévias dos estudantes, aplicando um Pré-teste; 
realizamos a sequência didática com aulas contextualizadas e, por fim, aplicamos 
um Pós-teste para avaliar o desempenho e a evolução que os alunos tiveram ao 
longo desse processo. Também foi estabelecido como objetivo secundário verificar 
se existe alguma diferença relevante entre as conclusões finais obtidas acerca do 
uso da contextualização no ensino de Física quando empregada em escolas 
distintas. Nossos resultados preliminares indicam que não há. 

 

Palavras chave: Contextualização. Aulas Contextualizadas. Experimentação. 
Recursos Computacionais. 

 

 

 

 

  



9 
 

ABSTRACT 

 

The present work proposes an analysis of how effective the use of Contextualization 
can be made, in Physics teaching, to students’ learning, based on the pillars of 
experiments and computational resources. We had as primary objective verify if the 
use of non traditional methodological approaches significantly contribute to a greater 
interest, participation and protagonism of students in learning the chosen theme of 
this Project: Geometrical Optics. It makes possible the development of a critical 
teaching, providing the students the scientific literacy so that they construct their own 
opinion on different social situations. This research took place in two distinct kinds of 
school – a public and a private one. We considered the students’ preconceptions by 
applying a previous test; then, the contextualized classes were taught through a 
didatic sequence; and finally we applied a post test to assess the students’ 
performance and progress during the learning process. It was also established a 
secondary objective: to check if there was any relevant difference between the 
students’ performance, after the contextualized Physics classes, when applied in the 
two distinct kinds of school. Our preliminary results indicate that there is not. 

 

Key words: Contextualization; Contextualized classes; Experiments; Computational 
resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Por que tantos estudantes do ensino médio não conseguem identificar a 

Física ensinada em sala de aula no seu cotidiano?  Uma possível resposta para esta 

pergunta fundamenta-se no fato de que os conceitos físicos ministrados bebem, 

majoritariamente, de fontes da escola tradicional brasileira, isto é, têm como eixo 

principal o uso do livro didático e aulas expositivas, privilegiando o pincel e o quadro 

branco como ferramenta única e suficiente para o ensino. Por esta razão, é comum 

perceber o desinteresse e indiferença dos estudantes quando o assunto tratado em 

sala de aula é aprender Física. 

Desse modo, o nosso objetivo principal é averiguar que o uso de aulas 

contextualizadas funciona como um divisor de águas no ensino de conceitos de 

Física, cuja ideia é aumentar o interesse e a participação ativa dos estudantes 

durante o processo de ensino aprendizagem; buscamos evitar aulas somente 

expositivas e oferecer aos educandos aulas dinâmicas e prazerosas. 

Este trabalho é baseado na aplicação de uma sequência didática abordando 

conceitos físicos da óptica geométrica articulado à experimentação e aos recursos 

computacionais, considerando também as concepções prévias dos alunos, 

estimulando a atuação do estudante com observações, investigações, indagações e 

manipulações de materiais durante o estudo dos fenômenos de reflexão e refração 

da luz. 

A literatura revela inúmeros estudos sobre a importância da contextualização 

no ensino de Física com o intuito de promover uma aprendizagem significativa aos 

alunos (MACEDO; SILVA, 2010; ANDRADE et al., 2014;BONADIMAN; 

NOMENMACHER, 2007; DINIZ, 2015; SANTOS, 2007). 

Mediante esse cenário, elaboramos e aplicamos esse trabalho em duas 

escolas – uma pública e uma privada – com o intuito de proporcionar aos alunos do 

2º ano do Ensino Médio um ensino diferenciado de alguns conceitos da Óptica 

Geométrica, isto é, fugindo dos padrões tradicionais, no qual os estudantes tivessem 

a oportunidade de relacionar os conteúdos explorados experimentalmente e 

computacionalmente com situações observadas em seu dia a dia. 

Além disso, temos, também, como objetivo secundário verificar se existe 

alguma diferença relevante entre as conclusões finais obtidas acerca do uso da 
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contextualização no ensino de Física quando empregada em uma escola pública e 

em uma particular. 

Procuramos, em nossa proposta de ensino, instigar os estudantes a 

pesquisar e construir argumentos que justifiquem os fenômenos observados, bem 

como propiciar uma educação crítica que os estimulem a pensar, refletir e 

interpretar os fenômenos físicos que acontecem em seu cotidiano, e dessa maneira 

estabelecer relações diretas com o que aprendem no ambiente escolar, vivenciando 

o ensino de Física de forma contextualizada.  

Este trabalho foi dividido em capítulos. No capítulo 2, realizamos um estudo 

sobre os fundamentos teórico-metodológicos, considerando a importância da 

contextualização, da experimentação e dos recursos computacionais no processo de 

ensino-aprendizagem da disciplina de Física.  

Além disso, no terceiro capítulo realizamos uma descrição das escolas – 

pública e privada – e das turmas cujas aulas contextualizadas foram ministradas. 

Ainda nessa seção, explicitamos as abordagens metodológicas adotadas, bem como 

os instrumentos de pesquisa utilizados durante a sequência didática. 

Já no capítulo 4, fizemos o tratamento dos dados obtidos durante o período 

em que estivemos nas escolas: confrontamos os resultados proporcionados pelo Pré-

teste com os do Pós-teste e verificamos possíveis semelhanças entre as instituições 

de ensino. 

No quinto capítulo, refletimos e fizemos a conclusão sobre todo o nosso 

projeto. Neste momento, verificamos se os objetivos – primário e secundário – 

traçados e as expectativas prévias sobre o trabalho proposto foram cumpridos. 

 Por fim, no capítulo 6 foram listadas as obras citadas ao longo da monografia 

e, no capítulo 7, organizamos os apêndices, constando os métodos de avaliação 

utilizados durante nossa sequência didática. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

2.1 Contextualização 

 

Conforme preveem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), existe a necessidade de correlacionar o 

conhecimento com assuntos educacionais, éticos, sociais, políticos, ambientais, 

possibilitando ao aluno desenvolver seu senso crítico, dando-lhe ferramentas para 

que pense, reflita e participe ativamente das situações que ocorrem na sociedade. 

 Diante disso, a contextualização se apresenta como uma ferramenta 

importante. Como já sugere o nome, contextualizar é a ação de inserir o objeto a ser 

analisado em um contexto que proporciona um receptor a compreender determinada 

informação mais facilmente. Ou seja, contextualizar permite que um emissor aborde 

de infinitas maneiras distintas um mesmo tema. 

 Quando o assunto é contextualização no ensino de Física a ideia central é 

estabelecer um elo entre conhecimento científico ministrado em sala de aula com a 

realidade vivenciada pelo aluno no cotidiano. 

 Para Wharta; Alário (2005), 

 

[...] contextualizar é construir significados e significados não são neutros, 
incorporam valores porque explicitam o cotidiano, constroem compreensão 
de problemas do entorno social e cultural, ou facilitam viver o processo de 
descoberta (p. 43). 

 

A metodologia baseia-se em aproveitar as inúmeras vivências dos estudantes 

no dia a dia para promover um sentido ao ensino, tornando significativo o objeto de 

estudo e estimulando os alunos a aprender Ciências. Essa abordagem gera um 

leque de situações que servem como exemplos concretos que 

 

[...] utilizam contextos da vida dos estudantes tanto para despertar o 
interesse, como para construir atividades que facilitem o processo de 
ensino-aprendizagem, com o objetivo de superar a excessiva aridez da 
abstração científica (WHARTA; ALÁRIO, 2005, p. 46). 
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Segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006), é de suma importância o uso da contextualização como alicerce 

quanto ao nível organizacional e prático durante o processo de ensino aprendizagem 

das disciplinas. Entretanto, ainda em muitas escolas é possível observar um ensino 

descontextualizado, resultando num distanciamento entre o conteúdo ensinado e a 

realidade vivida. Isso gera uma barreira, pois os 

 

[...] alunos não conseguem identificar a relação entre o que estudam em 
ciência e o seu cotidiano e, por isso, entendem que o estudo de ciências se 
resume a memorização de nomes complexos, classificações de fenômenos 
e resolução de problemas por meio de algoritmos (SANTOS, 2007, p. 4). 

 

A Física é uma ciência que representa a leitura de mundo, e sendo assim o 

seu estudo deveria ser prazeroso e de fácil entendimento. Todavia, quando 

determinado conceito ministrado em sala de aula não possui um sentido, isto é, um 

significado para o aluno, dificilmente o estudante encontrará estímulos para estudar 

aquele conteúdo desconexo com sua realidade. E, esse sentimento de indiferença tem 

como consequência o processo de mecanização da Física, resumido em 

memorizações de fórmulas. 

Segundo Andrade et al (2014),  

 

[...] o ensino não deve ser tratado de forma isolada, onde o que ocorre são 
transmissões de conhecimentos soltos, como os conteúdos importantes do 
currículo escolar que são muitas vezes fáceis de serem visualizados e 
exemplificados em situações do cotidiano, são normalmente abordados 
desconsiderando estes aspectos (p. 5). 

 

David Ausubel1 (1982, apud ANDRADE et al, 2014, p. 5) afirma que a 

aprendizagem significativa ocorre somente quando o aluno é capaz de perceber que 

os conhecimentos escolares são úteis para a vida fora da escola. Portanto, o ato de 

transformar o processo de ensino aprendizagem estudantil numa atividade prazerosa 

de se realizar, facilita o caminho do aluno em seu desenvolvimento crítico.  

Todavia, vale também ressaltar uma forma de contextualização que muitas 

vezes é utilizada de maneira errada: a ilustração ou exemplificação dos conceitos 

científicos. Ao contrário da contextualização pelo cotidiano, dificilmente há uma 

                                                           
1
AUSUBEL, David. A aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel. São Paulo: Moraes, 1982. 
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tentativa de problematizar as situações oriundas da Ciência, servindo simplesmente 

como ilustrações apresentadas ao final de um conteúdo ministrado. 

Para Ricardo (2005), esse tipo de contextualização é figurativo, 

 

[...] ou seja, máscaras práticas educacionais antigas com rápidas ilustrações 
que pretendem justificar o ensino de determinados conteúdos. É uma 
tentativa de responder a frequente pergunta dos alunos: para que serve isso 
que você está me ensinando? (p. 123). 

 

Uma terceira vertente de contextualização pode ser denominada como 

histórica e sociocultural. A ideia central dessa perspectiva se baseia em que o aluno 

tenha um conhecimento dos aspectos políticos, religiosos, geográficos, econômicos, 

entre outros aspectos da época em que determinada teoria científica foi desenvolvida. 

Sabemos que não existe neutralidade na Ciência, pois inúmeros fatores influenciaram 

a forma com que foi desencadeada. 

Além disso, segundo Ricardo, 

 

[...] os significados dos problemas e questões que levaram a elaboração dos 
saberes científicos não serão os mesmos para alunos e cientistas, portanto, 
uma localização histórica da formulação teórica de determinado fenômeno 
estudado terá sentido dentro do modelo teórico e não necessariamente para 
o educando (2005, p. 215). 

 

Dessa forma, é importante que o professor possua o mínimo de 

conhecimento histórico para contextualizar baseando-se nessa abordagem para que 

não exista o risco de comprometer a formação do conhecimento científico do aluno. 

Outro modo de contextualização está relacionado com o mundo do trabalho. 

De acordo com as Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), o trabalho é 

considerado como o contexto mais relevante da experiência curricular do Ensino 

Médio. 

Todavia, Lopes2 (2002) ressalta que essa vertente de contextualização – 

voltada ao mundo produtivo – apresenta o risco de assumir como objetivo único a 

preparação do aluno para o ambiente de trabalho, deixando de lado sua formação 

cidadã: “a vida assume uma dimensão especialmente produtiva do ponto de vista 

                                                           
2
LOPES, A. C. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e a submissão ao Mundo Produtivo: o 

acaso do conceito da Contextualização. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 23, n. 80, set/2002, p. 386 – 400. 
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econômico, em detrimento de sua dimensão cultural mais ampla” (p. 390, apud 

MACEDO; SILVA, 2010, p. 5) 

Outra perspectiva de contextualização está relacionada com a necessidade 

de englobar temáticas sociais, promovendo situações problemas que possibilitem 

diálogos entre os alunos, relacionando Ciência, Tecnologia e a forma que ambas 

aparecem na sociedade. Esse tipo de abordagem pode proporcionar discussões 

acerca da política, economia, questões éticas e ambientais durante a aula de Física, 

concedendo, assim, a oportunidade do aluno gerar uma leitura mais crítica do 

mundo em que vive. 

É uma necessidade prevista pelos documentos oficiais brasileiros que o 

indivíduo consiga examinar e refletir os temas importantes que ocorrem na 

sociedade. Para Santos (2007), isso significa ser crítico 

 

[...] ou seja, ter habilidade intelectual de examinar os prós e contras do 
desenvolvimento tecnológico, examinar seus benefícios e seus custos e 
perceber o que está por trás das forças políticas sociais que orientam esse 
desenvolvimento. Isso vai além do conhecimento técnico específico sobre o 
uso da tecnologia que também se torna importante no mundo atual 
dominado por tantos aparatos tecnológicos (p. 7). 

 

É importante ressaltar que aprender Ciências vai além de aprender conteúdos 

conceituais. Nesse panorama, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) salienta a 

importância da contextualização do ensino, favorecendo e estimulando o 

protagonismo dos estudantes, como também que 

 
 
[...] evidencie a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade ou 
outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes 
específicos, contemplando vivências, práticas e vinculando a educação 
escolar ao mundo do trabalho e à prática social e possibilitando o 
aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas 
experiências sociais e do trabalho (BRASIL, 2018). 

 

2.2 Experimentação 

 

Infelizmente, no atual ensino de Física, o professor é visto como o ator 

detentor de todo o conhecimento e os alunos como esponjas prontas para absorver 

tudo o que o professor transmite; prioriza um amontoado de informações, muitas 
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vezes desconexas e o aperfeiçoamento de técnicas matemáticas mecanizadas, 

causando prejuízo no processo de contextualização do ensino previsto pelos 

documentos oficiais brasileiros. 

Dentro desse contexto, as atividades experimentais funcionam como uma 

forma de estudo alternativa que muitas vezes possibilita que o aluno enxergue na 

prática o conceito físico e a importância que ele tem no dia a dia. 

Segundo Guimarães (2009), 

 

[...] No ensino de ciência, a experimentação pode ser uma estratégia 
eficiente para a criação de problemas reais que permitam a 
contextualização e o estímulo de questionamento de investigação. Nesta 
perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos 
questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o 
contexto criado (p. 198). 

 

As práticas experimentais também merecem destaque nesse cenário. De 

acordo com a BNCC, a dimensão investigativa das Ciências da Natureza deve ser 

enfatizada no Ensino Médio, aproximando os estudantes dos procedimentos e 

instrumentos de investigação, tais como: 

 

[...] identificar problemas, formular questões, identificar informações ou 
variáveis relevantes, propor e testar hipóteses, elaborar argumentos e 
explicações, escolher e utilizar instrumentos de medida, planejar e realizar 
atividades experimentais e pesquisas de campo, relatar, avaliar e comunicar 
conclusões e desenvolver ações de intervenção, a partir da análise de dados 
e informações sobre as temáticas da área (BRASIL, 2018, p. 550). 
 

A atividade experimental tem como uma das grandes características instigar a 

curiosidade dos alunos e desenvolver o hábito de argumentar, evitando 

 

[...] que as ciências sejam interpretadas como algo inerte e inquestionável, 
sendo indispensável para o desenvolvimento das competências em física e 
proporcionando ao aluno uma garantia de construção do conhecimento 
(PREUSSLER; COSTA; MAHLMANN; 2017, p. 3) 

 

Assim, a ideia central é trabalhar alguns conceitos utilizando-se atividades 

experimentais, procurando dar um significado concreto aos conceitos trabalhados, 

de maneira motivadora, aguçando a curiosidade e promovendo articulações de 

fenômenos do cotidiano com experimentos de fácil realização em sala de aula.  

Muitas escolas ainda não possuem laboratório de ciências ou recursos para 
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financiar alguns experimentos. No entanto, é possível o professor elaborar aparatos 

experimentais de baixo custo e de fácil manuseio. Segundo Valadares3 (2001, p. 

38): 

 

[...] Embora a falta de recursos financeiros e o pouco tempo que os 
educadores dispõem para conceber aulas mais atraentes e motivadoras 
sejam fatores que contribuem para o cenário dominante nas escolas, talvez 
o obstáculo mais decisivo seja de natureza cultural. Neste contexto, 
propomos uma metodologia de ensino de ciências simples, factível e de 
baixo custo e, mais importante ainda, que leve em conta a participação dos 
alunos no processo de aprendizagem (apud PREUSSLER; COSTA; 
MAHLMANN, 2017, p. 3). 

 

Amaral (1997) salienta que as atividades experimentais trabalhadas em 

ressonância com outras abordagens metodológicas possibilitam uma melhor 

compreensão dos fenômenos físicos, oportunizando um melhor entendimento dessa 

disciplina. Essa metodologia permite 

 

[...] ajudar a compreender as possibilidades e os limites do raciocínio e 
procedimento científico, bem como suas relações com outras formas de 
conhecimento; criar situações que agucem os conflitos cognitivos no aluno, 
colocando em questão suas formas prévias de compreensão dos 
fenômenos estudados; representar sempre que possível uma extensão dos 
estudos ambientais quando se mostrarem esgotadas as possibilidades de 
compreensão de um fenômeno em suas manifestações naturais, 
constituindo-se em uma ponte entre o estudo ambiental e o conhecimento 
formal (p. 14). 

 

Portanto, a contextualização através dos tratamentos experimentais, seja 

dentro de um laboratório estruturado ou com experimentos simples em sala de aula, 

proporciona um ambiente propício para a coletividade entre os alunos, interação 

interpessoal e discussões sobre o conceito físico estudado. 

De acordo com Leiria; Mataruco (2015), 

 

[...] essas atividades experimentais têm a possibilidade de funcionar como 
uma estratégia de aquisição de conhecimentos, mas que é preciso 
primeiramente fundamentá-las de forma adequada com as perspectivas 
pedagógicas-epistemológicas, para que então possam proporcionar aos 
estudantes a percepção da relação existente entre os aspectos naturais e 
os artificiais do fenômeno que está sendo estudado, favorecendo assim 
para o espírito investigativo dos estudantes, fazendo com que os mesmos 
busquem o desenvolvimento de seu conhecimento em relação ao conceito 
físico abordado (p. 32218). 

                                                           
3
VALADARES, E. C. Propostas de experimentos de baixo custo centradas no aluno e na comunidade. Revista 

Química Nova na Escola, n. 13, maio 2001. 
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Entretanto, os mesmos autores salientam um antagonismo metodológico. Se 

por um lado os professores utilizam as atividades experimentais como fixação dos 

conteúdos já trabalhados, reproduzindo um processo tradicional de ensino, por outro, 

acreditam que uma metodologia construtivista está associada à indução do 

conhecimento através do experimento (LEIRIA; MATARUCO, 2015). Ou seja, o aluno 

necessariamente deverá obter uma determinada interpretação ou resultado de um 

problema físico específico para aquela situação, excluindo as interpretações “erradas”. 

Essa inflexibilidade muitas vezes pode resumir toda a abordagem experimental numa 

“receita de bolo” a seguir durante o processo de ensino aprendizagem. 

Baseadas nesse pensamento, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica 

do Estado do Paraná4 (2008, p. 71) ressaltam a importância do professor entender 

qual é o propósito e como será aplicada a atividade experimental em sala de aula: 

 

[...] Essa compreensão determina necessidade (ou não) das atividades 
experimentais nas aulas de física. Um experimento deve ser planejado após 
uma análise teórica. A ideia ingênua de que devemos ir para o laboratório 
com a ‘mente vazia’ ou que ‘os experimentos falam por si’ é um velho mito 
científico (ESTADO DO PARANÁ, 2008, p. 71, apud LEIRIA; MATARUCO, 
2015, p. 32210). 

 

Logo, essa abordagem metodológica deve levar em consideração as 

concepções prévias dos alunos. Para que isso ocorra, o educador precisa adotar uma 

postura didática distinta da postura tradicional, procedendo como um mediador entre o 

conhecimento científico e o manuseio dos aparatos experimentais. Assim, a 

experimentação poderá contribuir grandemente para 

 

[...] a interdisciplinaridade, a postura de desmistificação da ciência moderna; 
o respeito às características do pensamento do aluno e às suas concepções 
prévias; o oferecimento de condições para que o aluno elabore o seu 
próprio conhecimento; a adoção de critérios baseados na relevância não só 
científica, mas também social e cultural, na seleção e na exploração dos 
conteúdos programáticos; flexibilidade curricular; educação ambiental. 
(AMARAL, 1997, p. 13). 

 

Portanto, essa abordagem apresenta-se apenas como mais uma ferramenta 

                                                           
4
ESTADO do PARANÁ. Diretrizes Curriculares de Física para a Educação Básica. Curitiba – PR, 2008. 

Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_fis.pdf. Acesso 
em: 20 nov. 2018. 
 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_fis.pdf
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de contextualização presente no arsenal de ensino disponível para todos os 

professores, promovendo um ambiente leve e aumentando o interesse dos alunos 

pelos conteúdos científicos através da experimentação. 

Particularmente na Óptica Geométrica, os alunos não compreendem de 

forma correta como alguns conceitos físicos comuns à vida aparecem no cotidiano. 

Dúvidas como: Por que nós enxergamos? É possível enxergar no escuro? Como 

funciona o Olho Humano? O que é a luz? A luz sempre anda em linha reta? É 

possível existir um objeto invisível? são recorrentes durante as aulas. Ainda 

poderíamos mencionar questões sobre espelhos planos e esféricos e lentes que 

muitas vezes não são abordadas de uma maneira que criem um ambiente de 

aprendizado atrativo e interessante para os alunos.  

Também podemos dizer que o estudo da Óptica Geométrica está diante de 

uma enorme barreira que impede o aluno de enxergar os fenômenos físicos no 

cotidiano: a abstração do conhecimento. É possível notar que majoritariamente os 

esquemas gráficos feitos nos livros didáticos e no quadro negro/branco passam 

uma ideia abstrata e irreal dos fenômenos ópticos. Para mais, muitas vezes o aluno 

não consegue compreender um desenho repleto de feixes luminosos que 

atravessam um meio. 

Portanto, é possível observar que a experimentação pode transpor a 

barreira da abstração. Segundo Seré; Coelho; Nunes5, 

 

[...] Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não 
permanecer no mundo dos conceitos e no mundo das ‘linguagens’, tendo a 
oportunidade de relacionar esses dois mundos com o mundo empírico. 
Compreende-se, então, como as atividades experimentais são 
enriquecedoras para o aluno, uma vez que elas dão um verdadeiro sentido 
ao mundo abstrato e formal das linguagens. (2003, p. 39, apud LEIRIA; 
MATARUCO, 2005, p. 32218). 

 

2.3 Recursos computacionais 

 Com a evolução da tecnologia, atividades que demandavam muito tempo e 

esforço físico passaram a ser realizadas de forma mais prática, fácil e rápida. 

Atualmente é possível ver máquinas, aplicativos, sistemas operacionais, entre outros 

                                                           
5
SERÉ, M. G. ; COELHO,S. M. ; NUNES, A. D. O Papel da Experimentação no Ensino de Física. Caderno Brasileiro de 

Ensino de Física. Florianópolis. V. 20, n. 1, p. 31-42, 2003.  
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recursos realizando tarefas que há poucos anos atrás parecia algo muito distante da 

nossa realidade. 

 Inúmeros setores da sociedade já aderiram ao uso da tecnologia para facilitar 

determinadas atividades, entretanto, ainda é possível perceber uma discreta 

utilização da tecnologia no processo de ensino de Ciências. 

 Segundo as ideias de Muzio; Heinz; Mundell6 (2001, apud ANTONIO JUNIOR, 

p. 55, 2016), objetos virtuais de aprendizagem (OVA) podem ser definidos como 

elementos de um novo tipo de instrução baseada no uso do computador, permitindo a 

criação e utilização repetidas vezes deste recurso como o caso dos vídeos, por 

exemplo. Apesar de a literatura definir o vídeo como um OVA, neste trabalho ele foi 

considerado como um Recurso Computacional. 

  

 Segundo Silva e Silva (2016), 

 

[...] No contexto da sala de aula, os recursos computacionais como 
instrumento pedagógico têm como o poder de motivar o aluno a superar 
barreiras devido a seus atrativos dinâmicos, pela condição de multimídia de 
imagens, cores e sons, fatores que estabelecem um convite exigente ao seu 
manuseio (p. 3). 

 

 

 De acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), a utilização dos recursos 

computacionais é de grande importância, pois além de promover estímulos à 

aprendizagem, também proporciona velocidade de comunicação e propagação das 

informações.  

[...] Tudo isto é fundamental para que os estudantes possam entender, 
avaliar, comunicar, divulgar o conhecimento científico, além de lhes permitir 
uma maior autonomia em discussões, analisando, argumentando e 
posicionando-se criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia (p. 
552). 

 

                                                           
6
 MUZIO, J. ; HEINS, T.; MUNDELL, R. Experiences with reusable & learning objects: from theory to practice. 

Victoria, Canada, 2001. 
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Spinelli7 (2007) classifica essa ferramenta como “objetos virtuais” e salienta a 

importância da utilização da mesma como mais uma opção no leque das 

abordagens metodológicas: 

 

[...] Um objeto virtual de aprendizagem é um recurso digital reutilizável que 
auxilie na aprendizagem de algum conceito e, ao mesmo tempo, estimule o 
desenvolvimento de capacidades pessoais, como, por exemplo, a 
imaginação e criatividade. Dessa forma, um objeto virtual de aprendizagem 
pode tanto contemplar um único conceito quanto englobar todo o corpo de 
uma teoria. Pode ainda compor um percurso didático, envolvendo um 
conjunto de atividades, focalizando apenas determinado aspecto do 
conteúdo envolvido, ou formando, com exclusividade, a metodologia 
adotada para determinado trabalho (p. 7 apud AUDINO; NASCIMENTO, 
2010, p. 131). 

 

Os computadores, aplicativos, jogos, vídeos, imagens, simuladores, entre 

outros recursos computacionais estão disponíveis como mais uma abordagem 

metodológica com alto índice de dinamismo a ser utilizada. Todavia, Camargo e 

Bellini8(1995, p. 10 apud SILVA; SILVA, 2016, p. 4) salientam que “o computador 

não melhora o ensino apenas por estar ali. É necessário saber que a informatização 

de uma escola só dará bons resultados se conduzida por professores que saibam 

exatamente o que querem”. Para que o ensino seja eficaz, o professor precisa 

compreender determinado recurso e o objetivo em utilizá-lo.  

 Essa ideia é ressaltada pelo pensamento de Valente9. Segundo o autor, 

 

[...] Para a implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na 
educação são necessários quatro ingredientes básicos: o computador, o 
software educativo, o professor capacitado para usar o computador como 
meio educacional e o aluno, sendo que nenhum sobressai ao outro. O autor 
acentua que o computador não é mais o instrumento que ensina e, portanto, 
o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por 
intermédio do computador (1993, p. 13, apud SILVA; SILVA, 2016, p. 5). 

 

 Portanto, os recursos computacionais podem servir como ferramentas 

significativas e multifuncionais para o ensino de Ciências. Para isso, o professor 

                                                           
7
AUDINO, D.F.; NASCIMENTO, R. da S. Objetos de aprendizagem – diálogos entre conceitos e uma nova 

proposição aplicada à educação. Revista Contemporânea de Educação, v. 5, n. 10, 2010. 
8
CAMARGO, P.; BELLINI, N. Computador – o que você precisa aprender para ensinar com ele. Nova Escola, n. 

86, p. 8-12, ago. 1995. 
9
 VALENTE, J. A. Computadores e conhecimento: represando a educação. Campinas: Editora da 

Unicamp, 1993. 
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deve aproveitar o potencial que essas ferramentas proporcionam, propondo 

atividades que estimulem os alunos a pensar e refletir sobre os conteúdos 

ministrados, desenvolvendo seu senso crítico. 

De acordo com Silva e Silva (2016), as mudanças que decorrem do processo 

de virtualização interferem praticamente em todos os setores do ambiente de ensino 

e de aprendizagem. Desse modo, Zulian; Freitas (2001) completam a ideia 

afirmando que: 

 

[...] os ambientes de aprendizagem baseados nas tecnologias da 
informação e da comunicação, que compreendem o uso da informática, do 
computador, da internet, das ferramentas para a Educação à distância e de 
outros recursos de linguagens digitais, proporcionam atividades com 
propósitos educacionais, interessantes e desafiadoras, favorecendo a 
construção do conhecimento, no qual o aluno busca, explora, questiona, 
tem curiosidade, procura e propõe soluções [...] pois à medida que ele tem 
contato com este equipamento, consegue abstrair e verificar a aplicabilidade 
do que esta sendo estudado, sem medo de errar, construindo o 
conhecimento pela tentativa de ensaio e erro (p. 5). 

 

 Assim, o advento da tecnologia disponibiliza novas ferramentas para que 

docentes e discentes possam transpor possíveis obstáculos que existam entre o 

conceito científico e o aprender. Portanto, para Moran; Masetto; Behrens10 (1995) 

 

[...] As tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas 
modificam algumas de suas funções. A tarefa de passar informações pode 
ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O 
professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno por 
querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais relevante. 
Num segundo momento, coordena o processo de apresentação dos 
resultados dos alunos. Depois, questiona alguns dos dados apresentados, 
contextualiza os resultados, os adapta à realidade dos alunos, questiona os 
dados apresentados. Transforma informação em conhecimento e 
conhecimento em saber, em vida, em sabedoria, o conhecimento com ética 
(p. 25 apud JARDIM; CECÍLIO, 2013, p. 5141). 

 

 Também é fundamental que a escola esteja disposta a ouvir e tentar modificar 

as abordagens metodológicas utilizadas em sua instituição. Pinto11 (2004) 

acrescenta, ressaltando que: 

                                                           
10

 MORAN, M. J. ; MASETTO, M. ; BEHRENS, M. Novas tecnologias e Mediação Pedagógica. 16. Ed. 
Campinas: Papirus, 1995, p. 12-17. 
11

 PINTO, M. L. S. Práticas educativas numa sociedade global. Porto: Edições ASA, 2004. 
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[...] A escola deve estar predisposta a aceitar, sem dramas, os desafios de 
modernidade que continuamente se lhe deparam predisposição essa mais 
do que nunca necessária porquanto ‘é hoje universalmente aceite a ideia de 
que uma sociedade em mutação permanente só pode aceitar uma escola 
em mutação também permanente’ (p. 14, apud JARDIM; CECÍLIO, 2013, p. 
5142). 
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3. METODOLOGIAS 

 

3.1 Descrições das escolas e das turmas 

 

 Nossa atividade foi planejada para ser realizada em instituições de ensino 

cujos projetos político pedagógicos são diferentes; uma com proposta educacional 

focada em concursos públicos para ingresso no Ensino Superior e outra com o 

enfoque apenas na formação geral. 

 A primeira escola – Sistema Elite de Ensino – é privada e sua localização é na 

rua Ewbank da Câmara, 85 – Madureira, Rio de Janeiro – RJ, 21310-150. A 

sequência didática foi aplicada à turma de 2ª Série do Ensino Médio, contendo 11 

alunos. 

 Já a segunda escola – Colégio Estadual Dom Helder Câmara – é pública e 

seu endereço é Rua Henrique Scheid, 580 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – 

RJ, 20770-060. Nossas aulas contextualizadas foram desenvolvidas com uma turma 

de 2ª Série do Ensino Médio, composta por 26 alunos. 

 Dois motivos foram determinantes para a escolha dessas escolas: 1) 

proximidade da casa do autor, tornando mais fácil o transporte dos materiais para os 

experimentos nas  aulas; 2) facilidade no acesso às escolas – a privada por ser o 

local de trabalho do autor desta monografia e a pública por ser aonde foi realizado o 

estágio supervisionado da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) também 

pelo autor. 

 As aulas contextualizadas foram ministradas no contra turno dos estudantes, 

sem obrigatoriedade de participação, não afetando o planejamento que cada 

professor havia feito para suas aulas em sua respectiva escola. Entretanto, vale 

ressaltar que: todos os estudantes que optaram em participar do projeto 

compareceram a todas as aulas; a carga horária utilizada foi disponibilizada pela 

coordenação pedagógica de cada escola; o autor aplicou a sequência didática para 

alunos com quem nunca havia tido contato anteriormente. 

Foi possível perceber uma grande variedade cultural dos estudantes em 

ambas as turmas quanto: à linguagem; à vestimenta; à tradição; aos costumes, entre 

outros aspectos. 
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3.2 Tipo e instrumentos da pesquisa 

 

Pretendemos verificar a eficácia do uso de aulas contextualizadas no ensino 

de Óptica Geométrica. O objetivo primário é constatar que a contextualização do 

Ensino de Física consegue promover um maior interesse dos alunos em estudar 

Ciências – mais precisamente a Física –, proporcionando um ensino significativo ao 

estudante e desenvolvendo seu senso crítico de uma forma diferenciada. 

 Assim, investigamos se obtemos um ensino mais eficiente quando damos 

oportunidade às aulas contextualizadas, deixando o uso excessivo das aulas 

expositivas de lado. Além disso, por realizarmos esse trabalho em duas escolas – 

uma pública e uma privada –, estabelecemos como objetivo secundário analisar os 

resultados obtidos e verificar se existem diferenças relevantes perceptíveis quando 

utilizadas abordagens contextualizadas em ambientes escolares diferentes. 

Entretanto, pelo fato de o professor de Física da escola pública ter informado que 

abordaria apenas o conceito de reflexão luminosa dentro do universo da Óptica 

Geométrica, a comparação entre as escolas foi feita apenas levando em 

consideração espelhos planos e esféricos.  

Assim, dividimos esse trabalho da seguinte forma: 1) pré-teste; 2) aulas 

contextualizadas; 3) folhas de atividades; 4) pós-teste. O pré-teste foi aplicado aos 

alunos do 2º ano do Ensino Médio antes das turmas terem participado das aulas 

expositivas ministradas em seus respectivos colégios. Queremos levar em 

consideração as concepções prévias dos estudantes antes de aplicarmos nossa 

sequência didática, para conseguirmos traçar um plano de aula alicerçado sobre as 

dúvidas mais frequentes. Os pré-testes aplicados nas Escolas Privada e Pública 

estão disponíveis nos Apêndices 1 e 4, respectivamente. 

Ao final da 2ª aula contextualizada, aplicamos na Escola Privada a Folha de 

Atividades referente aos vídeos das lentes convergente e divergente trabalhados em 

sala. Esse material está apresentado no Apêndice 2. 

 Por fim, os pós-testes (Apêndices 3 e 5) foram aplicados ao final das aulas 

contextualizadas nas Escolas Privada e Pública, respectivamente, para colher os 

dados finais. Com base nos resultados obtidos ao longo do processo, fizemos uma 

análise de como foi a evolução do aprendizado dos estudantes ao ser realizada uma 

abordagem diferenciada nas aulas de Física.  
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 Nossa sequência didática proposta para a Escola Particular com o uso das 

aulas contextualizadas computacionalmente e experimentalmente foi da seguinte 

forma, como mostra o Quadro I: 

Quadro I – Distribuição das atividades da Escola Particular em aulas de 3 horas de duração.  

1ª aula 2ª aula 3ª aula 

Pré-teste Espelhos Esféricos: 
Convexo 

Estudo do Olho Humano 

Caixa Escura Formação de imagens: 
Espelho Convexo 

Comparação entre o 
Olho Humano e a 
Máquina fotográfica 

Reflexão luminosa e 
Espelhos Planos 

Refração luminosa Efeito da Invisibilidade 

Espelhos Esféricos: 
Côncavo 

Lentes Convergentes e 
Divergentes 

Fibra Óptica 

Formação de imagens: 
Espelho Côncavo 

Instrumentos Ópticos: 
Lupa e Microscópio 

Pós-teste 

 Folha de atividades  

 

Já a sequência didática proposta para a Escola Pública com o uso das aulas 

contextualizadas computacionalmente e experimentalmente foi organizada da 

seguinte forma, como mostra o Quadro II: 

Quadro II – Distribuição das atividades em aulas de 100 minutos de duração. 

1ª aula 2ª aula 3ª aula 

Pré-teste Espelhos Esféricos: 
Côncavo 

Espelhos Esféricos: 
Convexo 

Caixa Escura Formação de imagens: 
Espelho Côncavo 

Formação de imagens: 
Espelho Convexo 

Reflexão luminosa e 
Espelhos Planos 

 Pós-teste 

 

Apresentamos os conteúdos das aulas em ambas escolas pelos seus títulos 

nos tópicos a seguir: 

 

 Pré-teste 

 

 Experimento “Caixa escura”: 
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O aparato mostrado nas Figuras 1 e 2 consiste em uma caixa lacrada, 

contendo apenas um pequeno furo por onde os alunos enxergam o interior e uma 

janela que permite o bloqueio e a passagem de luz.  

A ideia central do experimento da “Caixa escura” é problematizar a seguinte 

pergunta: é possível enxergar no escuro? A maioria dos alunos, apoiados em suas 

concepções prévias, afirma que é possível enxergar no escuro. Todavia, só é 

possível enxergar qualquer objeto pelo fato de uma luz, depois de incidida sobre ele, 

refletir em direção aos nossos olhos. 

O objetivo dessa atividade experimental é que os alunos consigam concluir 

que não será possível enxergar os bonecos do Pokémon dentro da caixa, caso ela 

esteja completamente fechada e não entre luz. 

 
                 Figura 1 – Caixa escura                Figura 2 – Interior da Caixa Escura 

               Fonte: Fotografia do autor                    Fonte: Fotografia do autor 

 

O aparato experimental mostrado nas Figuras 1 e 2 foram produzidos nas 

aulas da disciplina Produção de Material Didático e Estratégias para o Ensino de 

Física II (PMDEEF II), ministrada pela prof.ª Lúcia Almeida no 1º semestre de 2019. 

 

 Experimento Reflexão e Espelhos Planos: 

 

O material experimental utilizado é: laser vermelho, bebedouro de passarinho 

(a parte plana), um objeto com superfície espelhada e uma cópia de um transferidor 

que permite medir os ângulos de incidência e de reflexão. 

Na escola tradicional, é comum ver o professor de Física desenhando raios 

luminosos no quadro negro/branco para mostrar a 2ª Lei da Reflexão: o ângulo de 

incidência é igual ao ângulo de reflexão. Entretanto, esboçar figuras na lousa não é 

suficiente para confirmar uma lei. Desse modo, a nossa proposta é dividir a turma 

em 5 ou 6 grupos e distribuir um kit da “Reflexão Luminosa” para cada grupo. O 

objetivo é que cada grupo, como ilustrado nas Figuras 3 e 4, faça incidir o laser 

vermelho na superfície espelhada com diferentes ângulos e observe na prática que 
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independentemente do ângulo de incidência, o ângulo de reflexão assumirá o 

mesmo valor. 

 

a) Lasers e bebedouro de passarinho (Parte da Reflexão): 

  

     Figura 3 – Reflexão luminosa                         Figura 4 – Reflexão luminosa                            
      ângulo de incidência = 20º                                ângulo de incidência = 40º 
       Fonte: Fotografia do autor                               Fonte: Fotografia do autor 

b) Formação de imagens geradas por um espelho plano: 

 

Esse aparato (Figuras 5 e 6) constitui-se por uma placa de vidro, 

desempenhando o papel de um espelho plano; uma lanterna; uma corneta verde, 

exercendo o papel do objeto e uma folha de papel milimetrado, permitindo medir as 

distâncias do objeto e de sua imagem até o espelho e dois prendedores com a 

função de suportes para a placa de vidro. 

Com essa atividade experimental poderemos trabalhar a questão de formação 

de imagens em espelhos planos: distância do objeto até o espelho, distância da 

imagem até o espelho, tamanho do objeto e tamanho da imagem. Pretendemos 

alcançar dois objetivos com esse experimento: 1) os alunos perceberem que a 

distância da imagem até o espelho é sempre igual à distância do objeto até o 

espelho, independentemente da posição que é colocado o objeto; 2) os alunos 

perceberem que o tamanho (a altura) da imagem é sempre igual ao tamanho do 

objeto, independentemente de quão longe ou perto o objeto esteja em relação ao 

espelho. 
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Figura 5 – Formação de imagem          Figura 6 – Distância da imagem                                         
Fonte: Fotografia do autor                    Fonte: Fotografia do autor 

O aparato experimental mostrado nas Figuras 5 e 6 foram produzidos nas 

aulas da disciplina Produção de Material Didático e Estratégias para o Ensino de 

Física II (PMDEEF II), ministrada pela prof.ª Lúcia Almeida no 1º semestre de 2019. 

 

 Recursos computacionais e experimentais para Espelhos Esféricos: 

 

a) Vídeo do prédio com espelhos côncavos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh9g5L0zKAs 

 

Esse vídeo aborda os problemas causados por um prédio com fachada curva 

revestida de vidros espelhados, pretendemos usa-lo para criar uma situação 

problema apoiando a discussão na má projeção de um edifício. Construído em 

Londres, esse prédio, por estar revestido por espelhos e ser curvado, assemelhou-

se a um grande espelho côncavo e, na presença da luz solar, os raios luminosos 

refletiam em direção às casas, lojas e estabelecimentos em torno da construção. 

 

b) Experimento do porquinho – demonstração de imagem real: 

 

Sabemos que é muito difícil um aluno entender o significado de uma imagem 

real, levando-se em conta que no cotidiano as imagens com essa natureza, 

geralmente, estão associadas a situações em que as mesmas aparecem projetadas 

e, nem sempre, os estudantes têm oportunidade de reconhece-las como de natureza 

real. Por essa razão, com o “experimento do porquinho” (Figura 7), gostaríamos de 

mostrar na prática o que seria uma imagem real. A finalidade é que o aluno perceba 

que a imagem real é aquela que não aparece dentro de um instrumento óptico; 

todavia é refletida em um plano fora do espelho côncavo, dando a impressão que 

essa imagem pode ser tocada. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh9g5L0zKAs
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                     Figura 7 – Formação de imagem real no Espelho Côncavo                            

Fonte:https://www.google.com/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+de+imagem+real+experimento+

do+porquinho&tbm=isch&tbs=rimg:CRdLd_1RDgMdrIjjyox181d3sAHWxE4TPtxAB42ux4kiKaehaavcT

yXNqnzIGN6j6SBz3uoQY5rjDBfXyUGvCIOSbDSoSCfKjHXzV3ewAER3Zd_1-xSaNMKhIJdbEThM-

3EAERkKscOIjYdQcqEgnja7HiSIpp6BFT6wkJHid2kyoSCVpq9xPJc2qfEbe4NB9R5RC0KhIJMgY3qP

pIHPcRyop_1HynVYm4qEgm6hBjmuMMF9RFoKQ1aoqv-

0yoSCfJQa8Ig5JsNEZbPHTgVqiJZ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjcx6aetNrjAhVOI7kGHY1uCAoQ9C

96BAgBEBs&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=ouDwbjrbLGlFPM:&imgrc=8lBrwiDkmw0jeM: 

 

 

c) Espelho de maquiagem ou de aumento:  

 

 Algo muito utilizado no mundo feminino é o espelho que aumenta a imagem. 

Esse espelho de maquiagem é uma das aplicações do espelho côncavo no 

cotidiano. Entretanto, muitas pessoas não conseguem relacionar a física aprendida 

em sala de aula com a física vivida no dia a dia, mitificando, assim, como se essa 

Ciência fosse uma área separada da realidade. 

 O nosso intuito com esse espelho esférico é que o aluno perceba que quando 

um objeto está bem próximo de um espelho côncavo, mais precisamente entre o 

foco e o vértice, é possível obter uma imagem direita e maior. 

 

 

           Figura 8 – Imagem formada por um                  Figura 9 – Imagem formada por um    
                         espelho plano                                                    espelho côncavo                                                        

  Fonte: Fotografia do autor                                   Fonte: Fotografia do autor 

 

 Recursos computacionais e experimentais para Espelhos Esféricos: 

https://www.google.com/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+de+imagem+real+experimento+do+porquinho&tbm=isch&tbs=rimg:CRdLd_1RDgMdrIjjyox181d3sAHWxE4TPtxAB42ux4kiKaehaavcTyXNqnzIGN6j6SBz3uoQY5rjDBfXyUGvCIOSbDSoSCfKjHXzV3ewAER3Zd_1-xSaNMKhIJdbEThM-3EAERkKscOIjYdQcqEgnja7HiSIpp6BFT6wkJHid2kyoSCVpq9xPJc2qfEbe4NB9R5RC0KhIJMgY3qPpIHPcRyop_1HynVYm4qEgm6hBjmuMMF9RFoKQ1aoqv-0yoSCfJQa8Ig5JsNEZbPHTgVqiJZ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjcx6aetNrjAhVOI7kGHY1uCAoQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=ouDwbjrbLGlFPM:&imgrc=8lBrwiDkmw0jeM:
https://www.google.com/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+de+imagem+real+experimento+do+porquinho&tbm=isch&tbs=rimg:CRdLd_1RDgMdrIjjyox181d3sAHWxE4TPtxAB42ux4kiKaehaavcTyXNqnzIGN6j6SBz3uoQY5rjDBfXyUGvCIOSbDSoSCfKjHXzV3ewAER3Zd_1-xSaNMKhIJdbEThM-3EAERkKscOIjYdQcqEgnja7HiSIpp6BFT6wkJHid2kyoSCVpq9xPJc2qfEbe4NB9R5RC0KhIJMgY3qPpIHPcRyop_1HynVYm4qEgm6hBjmuMMF9RFoKQ1aoqv-0yoSCfJQa8Ig5JsNEZbPHTgVqiJZ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjcx6aetNrjAhVOI7kGHY1uCAoQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=ouDwbjrbLGlFPM:&imgrc=8lBrwiDkmw0jeM:
https://www.google.com/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+de+imagem+real+experimento+do+porquinho&tbm=isch&tbs=rimg:CRdLd_1RDgMdrIjjyox181d3sAHWxE4TPtxAB42ux4kiKaehaavcTyXNqnzIGN6j6SBz3uoQY5rjDBfXyUGvCIOSbDSoSCfKjHXzV3ewAER3Zd_1-xSaNMKhIJdbEThM-3EAERkKscOIjYdQcqEgnja7HiSIpp6BFT6wkJHid2kyoSCVpq9xPJc2qfEbe4NB9R5RC0KhIJMgY3qPpIHPcRyop_1HynVYm4qEgm6hBjmuMMF9RFoKQ1aoqv-0yoSCfJQa8Ig5JsNEZbPHTgVqiJZ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjcx6aetNrjAhVOI7kGHY1uCAoQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=ouDwbjrbLGlFPM:&imgrc=8lBrwiDkmw0jeM:
https://www.google.com/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+de+imagem+real+experimento+do+porquinho&tbm=isch&tbs=rimg:CRdLd_1RDgMdrIjjyox181d3sAHWxE4TPtxAB42ux4kiKaehaavcTyXNqnzIGN6j6SBz3uoQY5rjDBfXyUGvCIOSbDSoSCfKjHXzV3ewAER3Zd_1-xSaNMKhIJdbEThM-3EAERkKscOIjYdQcqEgnja7HiSIpp6BFT6wkJHid2kyoSCVpq9xPJc2qfEbe4NB9R5RC0KhIJMgY3qPpIHPcRyop_1HynVYm4qEgm6hBjmuMMF9RFoKQ1aoqv-0yoSCfJQa8Ig5JsNEZbPHTgVqiJZ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjcx6aetNrjAhVOI7kGHY1uCAoQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=ouDwbjrbLGlFPM:&imgrc=8lBrwiDkmw0jeM:
https://www.google.com/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+de+imagem+real+experimento+do+porquinho&tbm=isch&tbs=rimg:CRdLd_1RDgMdrIjjyox181d3sAHWxE4TPtxAB42ux4kiKaehaavcTyXNqnzIGN6j6SBz3uoQY5rjDBfXyUGvCIOSbDSoSCfKjHXzV3ewAER3Zd_1-xSaNMKhIJdbEThM-3EAERkKscOIjYdQcqEgnja7HiSIpp6BFT6wkJHid2kyoSCVpq9xPJc2qfEbe4NB9R5RC0KhIJMgY3qPpIHPcRyop_1HynVYm4qEgm6hBjmuMMF9RFoKQ1aoqv-0yoSCfJQa8Ig5JsNEZbPHTgVqiJZ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjcx6aetNrjAhVOI7kGHY1uCAoQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=ouDwbjrbLGlFPM:&imgrc=8lBrwiDkmw0jeM:
https://www.google.com/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+de+imagem+real+experimento+do+porquinho&tbm=isch&tbs=rimg:CRdLd_1RDgMdrIjjyox181d3sAHWxE4TPtxAB42ux4kiKaehaavcTyXNqnzIGN6j6SBz3uoQY5rjDBfXyUGvCIOSbDSoSCfKjHXzV3ewAER3Zd_1-xSaNMKhIJdbEThM-3EAERkKscOIjYdQcqEgnja7HiSIpp6BFT6wkJHid2kyoSCVpq9xPJc2qfEbe4NB9R5RC0KhIJMgY3qPpIHPcRyop_1HynVYm4qEgm6hBjmuMMF9RFoKQ1aoqv-0yoSCfJQa8Ig5JsNEZbPHTgVqiJZ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjcx6aetNrjAhVOI7kGHY1uCAoQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=ouDwbjrbLGlFPM:&imgrc=8lBrwiDkmw0jeM:
https://www.google.com/search?q=forma%C3%A7%C3%A3o+de+imagem+real+experimento+do+porquinho&tbm=isch&tbs=rimg:CRdLd_1RDgMdrIjjyox181d3sAHWxE4TPtxAB42ux4kiKaehaavcTyXNqnzIGN6j6SBz3uoQY5rjDBfXyUGvCIOSbDSoSCfKjHXzV3ewAER3Zd_1-xSaNMKhIJdbEThM-3EAERkKscOIjYdQcqEgnja7HiSIpp6BFT6wkJHid2kyoSCVpq9xPJc2qfEbe4NB9R5RC0KhIJMgY3qPpIHPcRyop_1HynVYm4qEgm6hBjmuMMF9RFoKQ1aoqv-0yoSCfJQa8Ig5JsNEZbPHTgVqiJZ&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjcx6aetNrjAhVOI7kGHY1uCAoQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgdii=ouDwbjrbLGlFPM:&imgrc=8lBrwiDkmw0jeM:
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a) Vídeo sobre retrovisores e o problema do ponto cego: 

 

 Nesse momento da aula, a ideia é estudar algumas das possíveis formas de 

utilizar espelhos esféricos e observar aplicações dos mesmos no dia a dia.  

Assim, iremos utilizar o vídeo que discorre sobre o ponto cego e acidentes 

entre veículos. Pretendemos promover um grande debate a respeito de acidentes no 

trânsito brasileiro, fomentando a seguinte pergunta: o que poderíamos fazer para 

reduzir o número de acidentes de trânsito que envolve o ponto cego do motorista? 

 

 

 
Figura 10 – Print do vídeo 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=2NLFayFQT-

w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OO8bD7hPIzMLBrfFpO3sN3myGkxWXof66KbsBcLW0SbXlhOR0

GBOHTdU 

 Como esclarecido anteriormente, para atender ao planejamento do professor 

da escola pública, essas atividades encerraram os conteúdos por ele previstos. 

 Experimento Refração 

 

a) Lasers e bebedouro de passarinho (Parte da Refração) 

 Com esse experimento é possível determinar o índice de refração de 

diferentes meios – seja ele: água, óleo, vinagre, glicerina, entre outros. O índice de 

refração é uma grandeza adimensional oriunda da razão entre a velocidade de 

propagação da luz no vácuo (c) e a velocidade de propagação da luz em qualquer 

meio (v). Para isso, iremos distribuir um laser vermelho, um bebedouro de 

passarinho contendo água e uma folha com um transferidor impresso (para medir os 

ângulos).  

https://www.youtube.com/watch?v=2NLFayFQT-w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OO8bD7hPIzMLBrfFpO3sN3myGkxWXof66KbsBcLW0SbXlhOR0GBOHTdU
https://www.youtube.com/watch?v=2NLFayFQT-w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OO8bD7hPIzMLBrfFpO3sN3myGkxWXof66KbsBcLW0SbXlhOR0GBOHTdU
https://www.youtube.com/watch?v=2NLFayFQT-w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OO8bD7hPIzMLBrfFpO3sN3myGkxWXof66KbsBcLW0SbXlhOR0GBOHTdU
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 A turma será dividida em grupos de 5 ou 6 componentes e a ideia é que os 

alunos façam várias medidas dos ângulos dos raios incidentes e também dos raios 

refratados (Figuras 11 e 12). Nosso objetivo é que o aluno consiga identificar algum 

valor constante que relacione o ângulo de incidência com o de refração. 

Gostaríamos de trabalhar com a lei de Snell-Descartes, também conhecida como a 

Segunda Lei da Refração: n1.sen(i) = n2.sen(r). 

 

 

 

   Figura 11 – Refração luminosa                Figura 12 – Refração luminosa                            
       ângulo de incidência = 20º                        ângulo de incidência = 60º 
       ângulo de refração = 15º                           ângulo de refração = 39º 
 

                   Fonte: Fotografia do autor                     Fonte: Fotografia do autor 

 

b) Dioptro Plano: 

 

 O dioptro plano é a superfície de separação entre dois meios homogêneos e 

translúcidos; no nosso caso iremos trabalhar com a água e o ar.  

 Supomos que um índio, ao tentar pescar um peixe com a sua lança, 

arremessa-a, porém erra o alvo. Isso acontece porque quando estamos fora da água 

e observamos um peixe dentro d’água, temos a sensação de que o peixe está a 

certa profundidade, mas existe uma diferença entre a posição real do animal e a 

posição visualizada pelo indígena (Figura 13). 

 Com esse cenário é possível trabalhar o conceito de Refração Luminosa e 

fazer um link entre a disciplina de Física e de História, envolvendo a pesca indígena, 

que por sinal era uma das principais atividades dos nativos naquela época. 

 



34 
 

 
 

Figura 13 – Refração na pesca indígena 

 

Fonte (adaptada): 

https://www.google.com/search?q=Pesca+indigena+conceito+de+refra%C3%A7%C3%A3o&tbm=isch

&tbs=rimg:CQ-

SSaC8MLJ2IjgluanH0xkWiqTccQqr7juKXHXLq2i9b8omp0Z3DrykkTkrKkm0wJFX7xofaR4eikUXvSrge

y8frCoSCSW5qcfTGRaKEYaWhkeEbU-

0KhIJpNxxCqvuO4oRz04C8wUfFUwqEglcdcuraL1vyhGnnY0JyiecEyoSCSanRncOvKSRERHv2wcx0

u5LKhIJOSsqSbTAkVcR_1URroAsSQGMqEgnvGh9pHh6KRRFWURdYyqJDHSoSCRe9KuB7Lx-

sESzESJyN97vn&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjXk-

etlNvjAhU0IrkGHdhYBmEQ9C96BAgBEBs&biw=1366&bih=608&dpr=1#imgrc=F70q4HsvH6xY3M: 

 

 

 Tipos e Elementos de Lentes esféricas e Formação de Imagens 

 

a) Vídeos das Lentes Convergente e Divergente:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MARemj8nCcM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3j

RMyQ4x0d0RhOZ4Nk3C4vkWWkqEaKYf9XxSCelFcdRm-IAXDegDWl8yo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0V9jfSLVZqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18T

ptReLhbcKowKlryVB8H_bSU0y1FMJuyWJRpO-k_UOKQSilGxjKbPUM 

 

Ambos os vídeos explicam de forma didática os tipos, elementos e formações 

de imagens das lentes esféricas. O objetivo é observar as características básicas 

das lentes convergentes e divergentes, apoiando-se no dinamismo proporcionado 

pelos vídeos. 

 

 Instrumentos Ópticos 

 

a) Lupa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MARemj8nCcM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jRMyQ4x0d0RhOZ4Nk3C4vkWWkqEaKYf9XxSCelFcdRm-IAXDegDWl8yo
https://www.youtube.com/watch?v=MARemj8nCcM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3jRMyQ4x0d0RhOZ4Nk3C4vkWWkqEaKYf9XxSCelFcdRm-IAXDegDWl8yo
https://www.youtube.com/watch?v=0V9jfSLVZqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18TptReLhbcKowKlryVB8H_bSU0y1FMJuyWJRpO-k_UOKQSilGxjKbPUM
https://www.youtube.com/watch?v=0V9jfSLVZqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR18TptReLhbcKowKlryVB8H_bSU0y1FMJuyWJRpO-k_UOKQSilGxjKbPUM
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 A lupa (Figuras 14 e 15) é uma velha conhecida das pessoas, porém 

podemos observar que esse objeto simples de ser adquirido ainda não é levado para 

as aulas de Física com frequência. Não basta apenas uma ilustração no livro ou uma 

lupa desenhada pelo professor no quadro para que o aluno aprenda a manusear 

esse instrumento óptico. 

 A lupa – também chamada de lente de aumento – é uma lente convergente 

cuja distância focal é da ordem de centímetros, sendo capaz de produzir uma 

imagem virtual, direita e maior que o objeto em análise, desde que o objeto em 

análise esteja entre o foco e o centro óptico. Caso o objeto esteja fora desse trecho, 

a imagem obtida pode ficar embaçada e invertida. 

 O nosso objetivo é que o aluno manuseie e perceba o funcionamento desse 

instrumento óptico. 

 

 

 

        Figura 14 – Visão normal de um            Figura 15 – Visão ampliada por uma                            
                                    Teclado                                                           lupa 

             Fonte: Fotografia do autor                       Fonte: Fotografia do autor 

 

b) Microscópio 

 

O microscópio (Figuras 16 e 17) é mais um dos instrumentos ópticos muito 

utilizados na sociedade. Esse aparelho baseia-se no princípio da refração luminosa 

para ampliar consideravelmente a imagem de um objeto que é impossível de ser 

visto a olho nu. Geralmente, essa ferramenta é dividida em duas partes: uma parte 

óptica para ampliação de imagens e uma parte mecânica para proporcionar suporte 

e realizar a focagem. 

O nosso objetivo é que os alunos entendam na prática como funciona um 

microscópio e qual é a função de cada componente dentro desse sistema, bem 
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como compreender que seu sistema é composto por duas lentes convergentes: a 

primeira, próxima aos olhos do observador, chamada ocular e a segunda, bem 

próxima ao objeto que se observa, chamada objetiva. 

                      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Folha de Atividades 

 

 Experimentos: 

 

a) Olho humano 

O olho humano (Figura 18) também pode ser considerado como um 

instrumento óptico, pois é constituído de uma lente natural (o cristalino) que fica 

situada na região inicial do globo ocular. Já a retina, que é sensível à luz e funciona 

como um anteparo para as imagens, está situada no fundo do globo ocular. As 

sensações luminosas, após serem captadas e projetadas sobre a retina, são 

enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Entretanto, a imagem gerada pelo cristalino é 

real e invertida. Após o processo de envio da informação, o cérebro desinverte a 

imagem gerada, colocando-a na posição real. 

 

Figura 17 – Microscópio 

Fonte: Fotografia do autor 

 

Figura 16 – Microscópio 

Fonte: Fotografia do autor 
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Figura 18 – Componentes principais do olho humano 

Fonte: 

https://www.google.com/search?q=olho+humano+uma+lente&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a

hUKEwiP-s-ZmN3jAhXEK7kGHb_IB_QQ_AUIEigC&biw=1366&bih=608#imgrc=TwiMGJoARYodmM: 

 

 O kit das Figuras 19, 20 e 21 foi utilizado para demonstrar aos estudantes o 

funcionamento do Olho Humano na prática e como a imagem proporcionada pelo 

cristalino é projetada na retina. 

 

 

Figura 19 – Material utilizado no experimento do Olho 
                                                           Fonte: Fotografia do autor 

 

 

https://www.google.com/search?q=olho+humano+uma+lente&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP-s-ZmN3jAhXEK7kGHb_IB_QQ_AUIEigC&biw=1366&bih=608#imgrc=TwiMGJoARYodmM:
https://www.google.com/search?q=olho+humano+uma+lente&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP-s-ZmN3jAhXEK7kGHb_IB_QQ_AUIEigC&biw=1366&bih=608#imgrc=TwiMGJoARYodmM:
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                           Figura 20 – Objeto iluminado              Figura 21 – Imagem do objeto gerada  
                                                                                       pelo olho humano 

               Fonte: Fotografia do autor                         Fonte: Fotografia do autor 

 

O aparato experimental mostrado nas Figuras 19, 20 e 21 foram produzidos 

nas aulas da disciplina Produção de Material Didático e Estratégias para o Ensino de 

Física II (PMDEEF II), ministrada pela prof.ª Lúcia Almeida no 1º semestre de 2019. 

 

b) Máquina Fotográfica 

Até o advento das câmeras fotográficas digitais, a máquina fotográfica (Figura 

22), ainda usada por especialistas em fotografia, tem por finalidade captar e gravar a 

imagem real em um filme sensível à luz que incide sobre ele. Podemos simplificar 

uma máquina fotográfica como sendo basicamente uma câmara escura de orifício, 

porém, no lugar do orifício, é colocada uma lente convergente, ou seja, uma lente 

que converge para um único ponto os raios de luz que por ela atravessam. Na face 

oposta à da lente está fixado o filme fotográfico sensível à luz.  

É possível observar certa semelhança entre o Olho Humano e a Máquina 

Fotográfica. De fato, esses dois instrumentos ópticos são bem parecidos. Ambos 

registram imagens invertidas em superfícies sensíveis à luz, porém as antigas 

câmeras fotográficas utilizam um filme, e os olhos a retina para essa função. 

Também é possível regular a quantidade de luz recebida nos dois aparelhos; a 

pupila realiza esse trabalho nos olhos e a abertura da lente desempenha essa 

função nas câmeras. 
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Figura 22 – Câmera fotográfica 

Fonte: 

https://www.google.com/search?q=c%C3%A2mera+fotografica+fisica&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwiDhNfQpd3jAhWmFbkGHR7ZCdMQ_AUIEigC&biw=1366&bih=608#imgdii=O9oPkeR

f4mQzcM:&imgrc=dqzMZTRD_t1xVM: 

 

c) Efeito da Invisibilidade 

 

A Óptica Geométrica pode ser um conteúdo muito cativante ao aluno se 

ensinada de maneira correta. Qual aluno não gostaria de saber como andar sobre as 

águas? 

 Com base nisso, reproduzimos em sala o vídeo do mágico que 

aparentemente está andando sobre as águas. A ideia central é promover uma 

discussão cujo intuito é refletir qual é o possível truque para que o ilusionismo 

funcione (Figura 23). 

Tivemos como inspiração e base o artigo “Explorando mágicas em aulas de 

Física”12 para introduzir esse assunto na sequência didática. 

 
              Figura 23: Vídeo do mágico que anda sobre as águas 

Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=_WzutLYQLS0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1XotTzJBXzr_UTU

DOe-DR6jhk5phIlWGFL_8dOtO8m-mGspcJ1wnJaNiQ 

                                                           
12

 GAUDIO, A. C. Explorando mágicas em aulas de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Vitória. V. 32, n. 2, 
p. 483 - 497, 2015. 

https://www.google.com/search?q=c%C3%A2mera+fotografica+fisica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDhNfQpd3jAhWmFbkGHR7ZCdMQ_AUIEigC&biw=1366&bih=608#imgdii=O9oPkeRf4mQzcM:&imgrc=dqzMZTRD_t1xVM:
https://www.google.com/search?q=c%C3%A2mera+fotografica+fisica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDhNfQpd3jAhWmFbkGHR7ZCdMQ_AUIEigC&biw=1366&bih=608#imgdii=O9oPkeRf4mQzcM:&imgrc=dqzMZTRD_t1xVM:
https://www.google.com/search?q=c%C3%A2mera+fotografica+fisica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDhNfQpd3jAhWmFbkGHR7ZCdMQ_AUIEigC&biw=1366&bih=608#imgdii=O9oPkeRf4mQzcM:&imgrc=dqzMZTRD_t1xVM:
https://www.youtube.com/watch?v=_WzutLYQLS0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1XotTzJBXzr_UTUDOe-DR6jhk5phIlWGFL_8dOtO8m-mGspcJ1wnJaNiQ
https://www.youtube.com/watch?v=_WzutLYQLS0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1XotTzJBXzr_UTUDOe-DR6jhk5phIlWGFL_8dOtO8m-mGspcJ1wnJaNiQ
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Em seguida, foi trabalhado com os alunos o conceito físico por trás do famoso 

efeito da invisibilidade (Figuras 24 e 25). 

Esse aparato é constituído de um copo de vidro, glicerina bidestilada e um 

objeto de vidro. Com esse kit em mãos, é possível ensinar de forma contextualizada 

o que é índice de refração de um meio. 

Nossos olhos enxergam objetos opacos porque os raios luminosos incididos 

sobre eles são refletidos em direção aos nossos olhos. Já nos meios translúcidos ou 

transparentes – água e vidro – só conseguimos enxergar porque a luz sofre um leve 

desvio pela razão da velocidade de propagação luminosa nesses meios ser 

diferente.  

Entretanto, nesse experimento usamos a glicerina bidestilada por possuir um 

índice de refração bem próximo ao do vidro (nglicerina= 1,47 e nvidro= 1,48). Dessa 

forma, a luz se propaga praticamente com a mesma velocidade tanto na glicerina 

quanto no vidro, tornando dois materiais diferentes opticamente indiferenciáveis. 

Além disso, também é válido ressaltar um outro fator que auxilia no efeito da 

invisibilidade. Segundo Silva e Laburú (2004), não é suficiente que o vidro e a 

glicerina possuam índices de refração bem próximos. Para eles 

[...] quando se manipula o objeto com glicerina, de forma a incliná-lo no interior 
do copo, pode-se reencontrar as laterais do vidro que estava invisível [...] 
Nessa situação, é possível ver que o copo cilíndrico, com sua substância 
líquida, amplia a imagem do objeto. Essa ampliação projeta as laterais do 
objeto para a parede do copo, fazendo com que se confunda uma com a 
outra, dando-se a impressão do seu desaparecimento. (p. 96) 

 

Portanto, além da proximidade dos índices de refração, o formato do copo em 

comparação com o formato do objeto também influencia para que a mágica ocorra. 

 

         Figura 24 – Tubo de vidro e copo com               Figura 25 – Efeito da invisibilidade: 
                 Glicerina                                           tubo de vidro dentro da glicerina 
   Fonte: Fotografia do autor                                  Fonte: Fotografia do autor 
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d) Fibra Óptica: 

Para esse kit usaremos uma garrafa pet com pequeno furo próximo à base, 

laser verde e um balde (para que a água jorrada não molhe o chão da sala de aula) 

(Figuras 26 e 27). 

Sabemos que a luz se propaga em linha reta, porém nesse experimento 

veremos a luz sendo obrigada a fazer uma curva. Por que isso acontece? 

Podemos reparar bem que a luz ao alcançar a divisa entre a água e o ar ela 

reflete completamente para dentro da água. Do mesmo modo, quando a luz alcança 

a “outra parede” da água, sofre o mesmo efeito refletindo completamente para 

dentro do líquido novamente. Esse fenômeno é denominado Reflexão Total e está 

muito presente em nossa sociedade moderna com as Fibras Ópticas. 

Portanto, pretendemos com esse experimento ensinar o aluno o conceito de 

Reflexão Total e mostrar uma aplicação direta no nosso dia a dia, tornando o 

aprendizado mais significativo ao aluno. 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Experimento da Fibra Óptica        Figura 27 – Ideia de funcionamento da                             
                                                                                             Fibra Óptica 

Fonte: 

https://www.google.com/search?q=fibra+%C3%B3ptica+experimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

ved=0ahUKEwi0suHcltvjAhWjK7kGHTkwCkkQ_AUIESgB&biw=1366&bih=608#imgrc=ThT53phRm4-

1FM: 

 

 Pós-teste 

  

https://www.google.com/search?q=fibra+%C3%B3ptica+experimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0suHcltvjAhWjK7kGHTkwCkkQ_AUIESgB&biw=1366&bih=608#imgrc=ThT53phRm4-1FM:
https://www.google.com/search?q=fibra+%C3%B3ptica+experimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0suHcltvjAhWjK7kGHTkwCkkQ_AUIESgB&biw=1366&bih=608#imgrc=ThT53phRm4-1FM:
https://www.google.com/search?q=fibra+%C3%B3ptica+experimento&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0suHcltvjAhWjK7kGHTkwCkkQ_AUIESgB&biw=1366&bih=608#imgrc=ThT53phRm4-1FM:
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1 Pré-testes 

 Nossa análise sobre a aprendizagem dos estudantes foi baseada nos 

resultados obtidos no pré-teste, na folha de atividades, no pós-teste e no feedback 

proporcionado pelos alunos durante a sequência didática. 

 O pré-teste realizado na escola privada diagnosticou alguns pontos 

interessantes. O Gráfico 1 mostra o número de erros e de acertos de cada questão 

respondida pelos 11 alunos da escola particular. 

 

 

 Gráfico 1: Quantidade de erros e acertos das questões do Pré-teste na turma da escola 

particular. 

 

 Na primeira questão houve uma divisão de qual seria a alternativa correta: 

cerca de 55% dos estudantes responderam que o motivo pelo qual a Elisa 

enxergava o livro era porque os olhos emitiam raios que retornavam ao cérebro 

trazendo a informação da imagem; enquanto cerca de 45% dos estudantes 

responderam corretamente que a luz do ambiente refletida no livro chegava até aos 

olhos. 
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 Outro ponto interessante de ser analisado encontra-se na quarta questão. 

Surpreendentemente, constatamos que 36% dos alunos não souberam observar que 

a luz se propaga em linha reta, respondendo que todos os três quadros seriam 

iluminados por uma lâmpada que está do lado de fora. 

 Além disso, observamos que na quinta questão a maioria dos estudantes não 

sabia que se um objeto encontra-se em frente a um espelho plano e um observador 

que está olhando para esse cenário altera sua posição em relação ao objeto, a 

imagem do objeto gerada pelo espelho plano permanecerá na mesma posição. 

Cerca de 82% dos estudantes responderam que se o observador mudar sua 

posição, a imagem gerada de um objeto também mudará a posição. 

 Do mesmo modo, na questão 7, apenas 18% dos alunos souberam responder 

corretamente sobre o uso de espelhos esféricos – mais precisamente o espelho 

convexo – numa loja cujo objetivo da comerciante, Louise, era obter o maior campo 

de visão possível de seu estabelecimento. 

 Além do mais, na questão de número 9, cerca de 37% dos estudantes 

responderam corretamente sobre o que acontece ao mergulhar um objeto em um 

líquido cujo índice de refração é bem próximo ao do meio onde ele foi mergulhado. 

 Por fim, chegamos à questão de número onze. Foi alarmante saber que 

apenas um estudante respondeu corretamente sobre o que acontece com o módulo 

da velocidade de um feixe luminoso ao alterar sua propagação de um meio para 

outro cujo índice de refração é diferente. 

Também foi possível observar alguns aspectos importantes proporcionados 

pela aplicação do Pré-teste na Escola Pública. O Gráfico 2 mostra o número de 

erros e de acertos de cada questão respondida pelos 26 alunos da Escola Pública. 
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 Gráfico 2: Quantidade de erros e acertos das questões do Pré-teste na turma da Escola 

Pública. 

Analisando o panorama obtido no Gráfico 2, podemos imediatamente 

observar que existe uma certa similaridade com o resultado obtido nas sete 

primeiras questões do Pré-teste aplicado na Escola Privada, isto é, apenas na parte 

de Reflexão Luminosa (Espelhos planos e esféricos). 

Na primeira questão um baixo índice de alunos optaram pela alternativa 

correta. Cerca de 65% dos estudantes responderam que o motivo pelo qual a Elisa 

enxergava o livro era porque os olhos emitiam raios que retornavam ao cérebro 

trazendo a informação da imagem; enquanto cerca de 35% dos estudantes 

responderam corretamente que a luz do ambiente refletida no livro chegava até aos 

olhos. 

Podemos constatar que boa parte dos alunos do Ensino Médio começam a 

estudar Óptica Geométrica sem saber exatamente de fato como o olho humano 

enxerga e qual a relação que ele tem com a luz e o cérebro. Além disso, é possível 

observar que foi mantido um padrão na quantidade de erros e acertos referente às 

questões 1, 3, 5 e 7.  

Já na questão 5, notamos que a maioria dos estudantes não sabia que se um 

objeto encontra-se em frente a um espelho plano e um observador que está olhando 

para esse cenário altera sua posição em relação ao objeto, a imagem do objeto 

gerada pelo espelho plano permanecerá na mesma posição. Cerca de 19% dos 
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estudantes responderam corretamente que se o observador mudar sua posição, a 

imagem gerada de um objeto permanecerá na posição. 

Por fim, chegamos à questão de número sete. Apenas 23% dos alunos 

souberam responder corretamente sobre o uso de espelhos esféricos – mais 

precisamente o espelho convexo – numa loja cujo objetivo da comerciante, Louise, 

era obter o maior campo de visão possível de seu estabelecimento. 

 

4.2 Pós-testes 

 

Confrontamos os resultados obtidos pelo pré e o pós-teste aplicado na escola 

privada e observamos uma significativa melhora no aprendizado dos estudantes. O 

Gráfico 3 apresenta o número de erros e de acertos no pós-teste de cada questão 

respondida pelos 11 alunos da escola particular. 

 

 Gráfico 3: Quantidade de erros e acertos das questões do Pós-teste na turma da Escola 

Particular. 

 

 Com base nos dados obtidos pelo pós-teste, foi possível observar uma 

significativa melhora no aprendizado dos alunos sobre os conceitos da Óptica 

Geométrica após utilizarmos uma metodologia composta por aulas contextualizadas 
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ao longo da nossa sequência didática. Esse teste final apontou um aumento 

expressivo no número de acertos em quase todas as questões envolvendo todos os 

conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 Na questão 1, observamos que cerca de 91% dos estudantes responderam 

corretamente que não será possível enxergar nenhum objeto dentro de uma sala 

perfeitamente escurecida. Em contraponto ao pré-teste, apenas 54% dos alunos 

obtiveram êxito em suas respostas. Ou seja, houve uma melhora no aproveitamento 

de 37% em relação a uma questão similar contida no pré-teste. 

 Já na questão 2, cerca de 82% dos estudantes responderam corretamente 

que a luz propaga-se em linha reta. Fazendo uma comparação com o pré-teste – 

36% dos estudantes acertaram –, vemos que houve uma melhora de 46% no 

aprendizado dos alunos. 

 Por causa do alto índice de erros de uma questão sobre espelhos planos 

contida no pré-teste, reproduzimos a mesma questão no pós-teste. Antes, por volta 

de 19% dos estudantes responderam corretamente que se um objeto encontra-se 

em frente a um espelho plano e um observador que está olhando para esse cenário 

altera sua posição em relação ao objeto, a imagem do objeto gerada pelo espelho 

plano permanecerá na mesma posição. Após as aulas contextualizadas, 73% dos 

alunos responderam corretamente a mesma questão.  

 Do mesmo modo, na sexta questão, 73% dos estudantes responderam 

corretamente que o instrumento óptico mais adequado para amenizar o problema do 

ponto cego presente nos automóveis seria um espelho convexo. Por outro lado, no 

pré-teste foi constatado que apenas 19% dos estudantes souberam resolver esse 

problema físico. 

 Analisando a questão número oito do pós-teste, verificamos que todos os 

estudantes, isto é, 100% da turma, responderam corretamente sobre o que acontece 

ao mergulhar um objeto em um líquido cujo índice de refração é bem próximo ao do 

meio onde ele foi mergulhado. Comparando com o resultado obtido no pré-teste – 

36% de acerto –, vemos que houve um significativo aumento de 64% no 

aproveitamento dos estudantes. 

 Por fim, chegamos à questão de número dez, revelando um resultado 

igualmente surpreendente. No pré-teste, foi constatado que apenas 1 aluno – 9% 

dos estudantes – soube responder corretamente que o módulo da velocidade da luz 

mudaria ao alterar sua propagação de um meio para outro cujo índice de refração é 
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diferente. Já no pós-teste, comprovamos que 82% dos alunos responderam 

corretamente. Ou seja, houve um aumento de 73% no desempenho dos estudantes. 

 Entretanto, também é importante refletir sobre qual pode ter sido o motivo de 

um rendimento abaixo do esperado ao analisar as questões número 3 e 11 que 

tratam sobre reflexão luminosa no espelho plano e defeitos na visão humana, 

respectivamente. Na primeira, acreditamos que o problema tenha sido a pressa dos 

alunos em fazer a questão pelo fato de a mesma parecer fácil. Já no segundo caso, 

acreditamos que os alunos apenas confundiram e trocaram os nomes que 

denominam os defeitos da visão, pois a turma concentrou suas respostas em duas 

alternativas: b) Hipermetropia – Olho Normal – Miopia; d) Miopia – Olho Normal – 

Hipermetropia.  

 

 Gráfico 4: Quantidade de erros e acertos das questões do Pós-teste na turma da Escola 

Pública. 

 

Do mesmo modo, como já era esperado, baseando-se nos dados obtidos pelo 

pós-teste aplicado na escola pública, foi possível observar uma significativa melhora 

no aprendizado dos alunos sobre os conceitos da Óptica Geométrica, após a 

utilização de uma metodologia composta por aulas contextualizadas ao longo da 

nossa sequência didática. Esse diagnóstico apontou um aumento considerável no 

número de acertos em todas as questões envolvendo todos os conteúdos 

trabalhados em sala de aula. 
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Na 1ª questão, cerca de 96% dos estudantes responderam corretamente que 

não seria possível enxergar nenhum dos objetos dentro de uma sala perfeitamente 

escurecida. Ao compararmos o resultado obtido no Pós-teste com o do Pré-teste, é 

possível observar que houve uma melhora por volta de 33% para essa questão. 

Na questão 2, cerca de 81% dos estudantes souberam interpretar e 

responder corretamente. O aluno precisava do conhecimento que a luz, sem o 

auxílio de nenhum artifício externo, percorre uma trajetória em linha reta. Isso 

mostrou que houve uma melhora de cerca de 35% nas respostas dos alunos, uma 

vez que antes, no Pré-teste, apenas 46% dos estudantes sabiam responder 

corretamente. 

Já na sexta questão, o aluno precisava utilizar do conhecimento de que o 

espelho convexo seria o mais ideal para ampliar o campo visual no caso da questão. 

Quando analisamos a questão 7 do Pré-teste com a questão 6 do Pós-teste, 

notamos um resultado gratificante: uma melhora de cerca de 57% nas respostas 

fornecidas pelos estudantes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Constatamos que o uso da contextualização – mais precisamente utilizando 

abordagens com recursos experimentais e computacionais – contribuiu 

positivamente no processo de ensino aprendizagem dos estudantes, permitindo, 

inclusive, desenvolver a criticidade do indivíduo. Além disso, foi possível observar 

que essa ruptura da dinâmica tradicional, isto é, o uso excessivo de aulas 

expositivas, proporcionou um aumento significativo na disposição dos alunos para 

aprender Física, possibilitando uma participação mais ativa e efetiva durante as 

aulas contextualizadas. 

 Nossa pesquisa também proporcionou uma análise das concepções prévias e 

do desempenho dos alunos nas instituições de ensino cujas aulas contextualizadas 

foram ministradas, considerando apenas a parte da sequência didática que 

abrangeu o fenômeno da Reflexão Luminosa. Como já era esperado, verificamos 

que independentemente da localização da escola, de sua situação financeira, da 

esfera estudantil e da formação identitária de cada um dos estudantes, o padrão 

observado ao longo do nosso trabalho foi semelhante. Em outras palavras, no geral, 

tanto os alunos da escola pública quanto os da privada dispunham dos mesmos pré-

conceitos e progrediram em conhecimento de modo bem similar no decorrer da 

nossa sequência didática. 

 Dessa maneira, o resultado final que obtivemos foi gratificante, visto que a 

Contextualização do Ensino de Física no ramo da Óptica Geométrica proporcionou 

um maior interesse nas aulas e certo protagonismo dos estudantes no aprendizado. 

Vale ressaltar, porém, que o uso isolado das aulas contextualizadas não estabelece 

uma solução pronta para os desafios provenientes do atual Ensino de Física no 

Brasil. Tampouco, extinguir as aulas expositivas contribuirá para uma transformação 

desse cenário, mas sim a combinação das diferentes abordagens metodológicas 

disponíveis para o uso do professor.  

 Diante disso, o uso da Contextualização apresenta-se como mais uma 

ferramenta poderosa disponível no leque de possíveis abordagens que o docente 

pode lançar mão, proporcionando diferentes tipos de estratégias que permitam o 

professor alcançar o aluno por caminhos distintos, aumentando a chance de 
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sucesso em transpor as barreiras impostas pela falta de interesse e da pouca 

participação do estudante. 
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7. APÊNDICES 

 

7.1 Apêndice 1 – Pré-teste da Escola Privada 

 

Pré-teste 

 

Instruções: 

1) Este teste contém 11 questões. Confira se ele está completo.  

2) Apenas uma das alternativas é a correta em cada questão. Marque à Caneta a 

alternativa que você considera correta. 

3) Não é preciso colocar nome nesse teste. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Questão 1) Uma aluna, Elisa, e seu 
professor discutem o que segue:  

 

Prof.: “Explique como você vê o 

livro”.  

Elisa: “Sinais nervosos vão desde 

meus olhos até meu cérebro”.  

Prof.: “Sim, isto acontece entre os 

olhos e seu cérebro. Mas existe uma 

certa distância entre o livro e seus 

olhos. O que acontece entre eles?” 

 

Fonte: adaptada de Andersson e Kärrqvist13, 

1983 apud Harres, 1993, p. 229 

 

 

Com qual das alternativas seguintes você responderia à pergunta do professor?  

 

a) Raios vão dos meus olhos até o livro de modo que assim posso vê-lo.  

                                                           
13ANDERSSON, B.; KARRQVIST, C. How swedish pupils, aged 12-15 years, understanding 

light and its properties. Eur. Jour. Sci. Educ., v. 5, n. 4, p. 387-401, 1983. 
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b) Não acontece nada, o livro está iluminado e isto basta para que eu possa vê-lo. 

c) A luz do ambiente refletida no livro chega até os meus olhos.  
d) Os olhos emitem raios que retomam ao cérebro trazendo a informação da imagem. 

 

 

 

Questão 2) John está em seu quarto com as luzes apagadas e com todas as portas, 

janelas e cortinas fechadas. Além disso, a luz não consegue entrar por nenhuma 

fresta. Ele posiciona sua mão a uma distância de 30 cm dos olhos (olhar a figura a 

seguir). Podemos afirmar que: 

 

 

a) John conseguirá enxergar a 

sua mão independentemente 

da distância em que ela se 

encontrar. 

 

b) John não conseguirá 

enxergar a sua mão, pois está a 

30 cm dos olhos. 

 

c) John não conseguirá 

enxergar a sua mão independentemente da distância em que ela se encontrar. 

 

d) Caso sua mão estivesse a 10 cm dos olhos, John conseguiria enxergar. 

 

 

Questão 3) As figuras abaixo representam uma fonte de luz S (Sol), um objeto A 

(árvore) e um observador O (menino). Qual das alternativas abaixo melhor 

representa o modo pelo qual o menino pode enxergar a árvore?  

 

Fonte: 

adaptada de Barros; Goulart; Dias14, 1989 apud Harres, 1993, p. 229. 

Questão 4) A figura abaixo mostra uma pequena lâmpada colocada frente a uma 

janela de uma sala que contém três quadros (1, 2 e 3) na parede oposta à janela. 

Qual(ais) quadro(s) é(são) iluminado(s) pela lâmpada? 

                                                           
14

BARROS, S.L.S.; GOULART, S.M. e DIAS, E.C.N. Conceitos espontâneos de crianças sobre fenômenos 

relativos à luz: análise qualitativa. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 3(3): 138-159,1989. 
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a) Em 1,2 e 3.  

b) Somente em 1  

c) Somente em 2 

d) Somente em 3 

e) Somente em 1 e 3 

 
 
 

Fonte: adaptada de La Rosa et alii15, 1984 apud Harres, 1993, p. 231. 

 
 
 
 
Questão 5) O desenho ao lado mostra um 

observador parado em frente a um espelho plano. 

Entre o espelho e o observador encontra-se um 

objeto. Se o observador mover-se para a esquerda, o 

que acontecerá com a imagem do objeto?  
 
 

a) Permanecerá no mesmo lugar onde estava.  

b) Se deslocará para a esquerda do observador.  

c) Se deslocará para a direita do observador.  

 
 

 
 
 
 
 
                                                                             (adaptada de Goldberg 

                                                                                McDermott16, 1986) 
 
 

 

Questão 6) A ilustração abaixo mostra uma sala, vista de cima, contendo um 

espelho em uma parede e um quadro em outra parede. Em qual(ais) da(s) 

posição(ções) indicada(s) na ilustração, uma pessoa poderá ver a imagem do 

                                                           
15

LaROSA, C.; MAYER, M.; PATRIZZI, P. e VICENT-MISSONI, M. Common sense knowledge in 

optics: preliminar results of an investigation into the properties of light. European Journal of Science 
Education, 6(40), p. 387 – 397, 1984. 
16

GOLBERG, F. M.; McDERMOTT, L. C. An investigation of student understanding of the real image 

formed by a converging lens or concave mirror. American Journal of Physics, 55(2), p. 108 – 119, 
1987. 
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quadro?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(adaptada de LaRosa et alii17, 1984) 

 

a) Em A, B e C.  

b) Somente em A e B. 

c) Somente em C.  

d) Somente em B. 

e) Somente em A.  

 

 
Questão 7)Uma comerciante, Louise, deseja posicionar algum espelho no ponto 

indicado na figura que forneça o maior campo de visão possível de seu 

estabelecimento. Qual espelho seria ideal para a loja de Louise? 

 

 

a) 

Um espelho plano. 

b) Uma lente convergente. 

c) Um espelho esférico, neste caso um côncavo. 

d) Um espelho esférico, neste caso um convexo. 

                                                           
17

La ROSA, C.; MAYER, M.; PATRIZZI, P.; VICENT-MISSONI, M. Common sense knowledge in 

optics: preliminary results of an investigation into the properties of light. European Journal of Science 
Education, 6(40), p. 387 – 397, 1884. 
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Questão 8) Jaquatirica, um índio que viveu no Brasil na década de 70 do século 

passado, saiu com sua lança para pescar às margens de um rio. Pelo lado de fora da 

água, ele observa um peixe e decide arremessar sua lança. Em qual dos pontos 

indicados na figura ele precisa mirar para acertar o peixe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Deverá lançar no ponto A.      

b) Deverá lançar no ponto B. 

c) Deverá lançar no ponto C. 

 

 

Questão 9)Tarcísio gosta muito de mágica. Ele afirma ser possível fazer com que 

alguns tipos de materiais desapareçam “misteriosamente”. Para realizar essa ilusão 

de ótica, ele mergulhou um objeto verde em uma substância, sendo que o objeto e a 

substância têm índices de refração bem próximos. O que será possível constatar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Devido à proximidade dos valores dos índices de refração, será bem difícil 

enxergar o objeto. 

b)Devido à proximidade dos valores dos índices de refração, enxergaremos a cor do 

objeto um pouco diferente da cor real. 
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c) Devido à proximidade dos valores dos índices de refração, a luz não consegue se 

propagar. 

d) Não será possível constatar nada. 

 

 

 

 

Questão 10)Jackie Chan está em uma floresta e deseja acender uma fogueira, mas 

ele esqueceu o isqueiro em casa. Então, Chan teve a ideia de usar um dos seus 

instrumentos ópticos que estava em sua mochila para gerar calor no chumaço e 

acender a fogueira. Qual dos instrumentos seria o mais apropriado para essa 

situação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Uma lupa, por ser uma lente convergente. 

b) Uma lupa, por ser uma lente divergente. 

c) Um espelho convexo, para reunir os raios solares em um único ponto. 

d) Um espelho plano, para refletir os raios solares em direção à madeira e ao 

chumaço. 

 

 

 

Questão 11) (UFMG, 2002) Nas figuras I, II e III, estão representados fenômenos 

físicos que podem ocorrer quando um feixe de luz incide na superfície de separação 

entre dois meios de índices de refração diferentes. Em cada uma delas, estão 

mostradas as trajetórias desses feixes. 
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Considerando-se essas informações, é correto afirmar que ocorre mudança no 

módulo da velocidade do feixe da luz apenas no(s) fenômeno(s) físico(s) 

representado(s) em: 

 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que ocorre mudança no 

módulo da velocidade do feixe da luz apenas no(s) fenômeno(s) físico(s) 

representado(s) em: 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 
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7.2 Apêndice 2 – Folha de atividade da Escola Privada 

 

FOLHA DE ATIVIDADE 

 

 Baseado nos vídeos das lentes Convergentes e divergentes trabalhado em 

sala de aula relate em poucas palavras o que você aprendeu sobre cada uma 

das lentes. 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



62 
 

7.3 Apêndice 3 – Pós-teste da Escola Privada 

 

Pós-teste 

 

Instruções: 

1) Este teste contém 11 questões. Confira se ele está completo.  

2) Apenas uma das alternativas é a correta em cada questão. Marque à Caneta a 

alternativa que você considera correta. 

3) Não é preciso colocar nome nesse teste. 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Questão 1) Dos seguintes objetos, qual seria visível em uma sala perfeitamente 

escurecida? 

 

a) Um espelho.          b) Qualquer superfície de cor clara.        c) Um gato preto. 

 

d) Uma lâmpada desligada.           e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

 

 

Questão 2) A figura abaixo mostra dois corpos opacos dotados de pequenos 

orifícios. Qual (ou quais) dos observadores que estão nos pontos 1, 2 e 3 

conseguirá ver a fonte luminosa? 
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a) Os três.    b) Apenas o observador em 1    c) Apenas o observador em 2 

 

d) Apenas o observador em 3      e) Nenhum dos três observadores. 

 

 

 

 

Questão 3) (TOF) Olhando para o espelho plano, da figura a seguir, o observador O 

vê as imagens dos objetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adaptada de Gonçalves et al, 1977) 

 

a) 1, 2 e 3.           b) 4.             c) 3, 4 e 5.         d) 3 e 4.              e) 1, 3 e 4. 

 

 

 

Questão 4) O desenho ao lado mostra um observador 

parado em frente a um espelho plano. Entre o espelho e o 

observador encontra-se um objeto. Se o observador 

mover-se para a esquerda, o que acontecerá com a 

imagem do objeto?  
 
 

a) Permanecerá no mesmo lugar onde estava.  

b) Se deslocará para a esquerda do observador.  

c) Se deslocará para a direita do observador.  

 

 

 

 

                                                                          (adaptada de Goldberg e 

                                                                                                 McDermott18, 1986) 

                                                           
18

GOLBERG, F. M.; McDERMOTT, L. C. An investigation of student understanding of the real image 

formed by a converging lens or concave mirror. American Journal of Physics, 55(2), p. 108 – 119, 
1987. 
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Questão 5) As figuras abaixo representam uma fonte de luz S (Sol), um objeto A 

(árvore) e um observador O (menino). Qual das alternativas abaixo melhor 

representa o modo pelo qual o menino pode enxergar a árvore? 

 

Fonte: adaptada de Barros; Goulart; Dias19, 1989 apud Harres, 1993, p. 229. 

 

 

Questão 6) O ponto cego de um veículo é uma região que está fora do campo de 

visão proporcionado pelos espelhos planos de um automóvel, podendo acarretar 

acidentes no trânsito. Para amenizar esse problema, Ricardo, um motorista 

precavido, comprou um “espelho redondo” para colocar em seu carro. Observe a 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.espelhoconvexo.com/ 

 

 

 

Esse espelho tem como objetivo aumentar o campo de visão do motorista, 

diminuindo, assim, o ponto cego. Isso ocorre pois 

 

a) Se trata de um espelho plano especial. 

                                                           
19

BARROS, S.L.S.; GOULART, S.M. e DIAS, E. C. N. Conceitos espontâneos de crianças sobre fenômenos 

relativos à luz: análise qualitativa. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 3(3): 138-159, 1989. 

https://www.espelhoconvexo.com/
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b) Se trata de um espelho esférico, neste caso um convexo. 

c) Se trata de um espelho esférico, neste caso um côncavo. 

d) Se trata de uma lente convergente 

e) Se trata de uma lente divergente 

 

 

Questão 7) Em Londres, a construção de um prédio tornou-se uma grande dor de 

cabeça, pois o edifício – que tem uma forma curvada – foi construído com um 

revestimento espelhado. Observe a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os responsáveis pela construção do prédio não deveriam ter ignorado o formato e 

o revestimento do edifício, pois a construção tornou-se 

 

a) um grande espelho côncavo, refletindo os raios luminosos procedentes do sol aos 

objetos à sua volta. 

 

b) um grande espelho convexo, refletindo os raios luminosos procedentes do sol aos 

objetos à sua volta. 

 

c) uma grande lente convergente, refletindo os raios luminosos procedentes do sol 

aos objetos à sua volta. 

 

d) uma grande lente divergente, refletindo os raios luminosos procedentes do sol 

aos objetos à sua volta. 

 

 

Questão 8) Em um show de mágica, um ilusionista atravessa uma piscina andando 

sobre a água. O segredo do truque é o uso de uma estrutura feita de um material 

que, quando colocado dentro da água, torna-se invisível. A explicação física correta 

para isso é: 
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a) O material que constitui a estrutura, quando é colocado na água, absorve toda a 
luz incidente, tornando-se invisível. 

b) Os holofotes do palco estão organizados de modo que toda luz incidente sobre o 
material seja refletida para direções opostas às dos olhos dos observadores. 

c) O índice de refração do material que compõe a estrutura é muito próximo do 
índice de refração da água. Assim, a luz praticamente não sofre desvios ao passar 
de um material para outro, e a distinção entre água e estrutura é praticamente 
impossível. 

d) A grande diferença entre os índices de refração da água e do material que 
compõe a estrutura faz com que a observação da estrutura seja impossível. 

e) Todas as explicações estão corretas. 

 

 

 

Questão 9) Jackie Chan está em uma floresta e deseja acender uma fogueira, mas 

ele esqueceu o isqueiro em casa. Então, Chan teve a ideia de usar um dos seus 

instrumentos ópticos que estava em sua mochila para gerar calor no chumaço e 

acender a fogueira. Qual dos instrumentos seria o mais apropriado para essa 

situação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Uma lupa, por ser uma lente convergente, para reunir os raios solares em um 

único ponto. 

b) Uma lupa, por ser uma lente divergente, para reunir os raios solares em um único 

ponto. 

c) Um espelho convexo, para reunir os raios solares em um único ponto. 

d) Um espelho plano, para refletir os raios solares em direção à madeira e ao 

chumaço. 

 

 

Questão 10) (UFMG, 2002) Nas figuras I, II e III, estão representados fenômenos 
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físicos que podem ocorrer quando um feixe de luz incide na superfície de separação 

entre dois meios de índices de refração diferentes. Em cada uma delas, estão 

mostradas as trajetórias desses feixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que ocorre mudança no 

módulo da velocidade do feixe da luz apenas no(s) fenômeno(s) físico(s) 

representado(s) em: 

 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) I e III 

 
 

Questão 11) Observe as imagens a seguir e marque a alternativa correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-
visaoum-dos-cinco-sentidos.htm 

a)      I. Olho normal; II. Olho com miopia; III. Olho com hipermetropia; 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-visaoum-dos-cinco-sentidos.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-visaoum-dos-cinco-sentidos.htm
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b)      I. Olho com hipermetropia; II. Olho normal; III. Olho com miopia; 

c)       I. Olho com miopia; II. Olho com hipermetropia; III. Olho normal; 

d)      I. Olho com miopia; II. Olho normal; III. Olho com hipermetropia; 

e)      I. Olho normal; Olho com hipermetropia; III. Olho com miopia. 
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7.4. Apêndice 4 – Pré-teste da Escola Pública 

Pré-teste 

 

Instruções: 

1) Este teste contém 7 questões. Confira se ele está completo.  

2) Apenas uma das alternativas é a correta em cada questão. Marque à Caneta a 

alternativa que você considera correta. 

3) Não é preciso colocar nome nesse teste. 

 

_________________________________________________________________ 

 

Questão 1) Uma aluna, Elisa, e seu 
professor discutem o que segue:  

 

Prof.: “Explique como você vê o 

livro”.  

Elisa: “Sinais nervosos vão desde 

meus olhos até meu cérebro”.  

Prof.: “Sim, isto acontece entre os 

olhos e seu cérebro. Mas existe uma 

certa distância entre o livro e seus 

olhos. O que acontece entre eles?” 

 

Fonte: adaptada de Andersson e Kärrqvist20, 1983 

apud Harres, 1993, p. 229 

 

Com qual das alternativas seguintes você responderia à pergunta do professor?  

 

a) Raios vão dos meus olhos até o livro de modo que assim posso vê-lo.  
b) Não acontece nada, o livro está iluminado e isto basta para que eu possa vê-lo. 

c) A luz do ambiente refletida no livro chega até os meus olhos.  
d) Os olhos emitem raios que retomam ao cérebro trazendo a informação da imagem. 

 

Questão 2) John está em seu quarto com as luzes apagadas e com todas as portas, 

janelas e cortinas fechadas. Além disso, a luz não consegue entrar por nenhuma 

fresta. Ele posiciona sua mão a uma distância de 30 cm dos olhos (olhar a figura a 

seguir). Podemos afirmar que: 

                                                           
20ANDERSSON, B.; KARRQVIST, C. How swedish pupils, aged 12-15 years, understand light 

and its properties. Eur. Jour. Sci. Educ., v. 5, n. 4, p. 387-401, 1983. 
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a) John conseguirá enxergar a sua 

mão independentemente da 

distância em que ela se encontrar. 

b) John não conseguirá enxergar a 

sua mão, pois está a 30 cm dos 

olhos. 

c) John não conseguirá enxergar a sua mão independentemente da distância em que 

ela se encontrar. 

d) Caso sua mão estivesse a 10 cm dos olhos, John conseguiria enxergar. 

 

 

 

Questão 3) As figuras abaixo representam uma fonte de luz S (Sol), um objeto A 

(árvore) e um observador O (menino). Qual das alternativas abaixo melhor 

representa o modo pelo qual o menino pode enxergar a árvore?  

 

 

 

Fonte: adaptada de Barros; Goulart; Dias21, 1989 apud Harres, 1993, p. 229. 

 

 

 

Questão 4) A figura abaixo mostra uma pequena lâmpada colocada frente a uma 

janela de uma sala que contém três quadros (1, 2 e 3) na parede oposta à janela. 

Qual(ais) quadro(s) é(são) iluminado(s) pela lâmpada? 

 
 
 
 
 

                                                           
21

BARROS, S.L.S.; GOULART, S.M. e DIAS, E.C.N. Conceitos espontâneos de crianças sobre fenômenos 

relativos à luz: análise qualitativa. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 3(3): 138-159,1989. 
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a) Em 1,2 e 3.  

b) Somente em 1  

c) Somente em 2                                                          

d) Somente em 3                                                         

e) Somente em 1 e 3 

 
 

 

Fonte: adaptada de La Rosa et alii22, 1984 apud Harres, 

1993, p. 231. 

 
 
Questão 5) O desenho ao lado mostra um 

observador parado em frente a um espelho plano. 

Entre o espelho e o observador encontra-se um 

objeto. Se o observador mover-se para a esquerda, o 

que acontecerá com a imagem do objeto?  
 
 

a) Permanecerá no mesmo lugar onde estava.  

b) Se deslocará para a esquerda do observador.  

c) Se deslocará para a direita do observador.  

 
 

 
 
 
 
 
                                                                          (adaptada de Goldberg e  
                                                                               McDermott23, 1986) 
 
 
 

Questão 6) A ilustração abaixo mostra uma sala, vista de cima, contendo um 

espelho em uma parede e um quadro em outra parede. Em qual(ais) da(s) 

posição(ções) indicada(s) na ilustração, uma pessoa poderá ver a imagem do 

                                                           
22

La ROSA, C.; MAYER, M.; PATRIZZI, P.; VICENT-MISSONI, M. Common sense knowledge in 

optics: preliminary results of an investigation into the properties of light. European Journal of Science 
Education, 6(40), p. 387 – 397, 1984.  
23

GOLDBERG, F. M.; McDERMOTT, L. C. An   investigation of student understanding of the real 

image formed by a converging lens or concave mirror. American Journal of Physics, 55(2), p. 108 – 
119, 1986. 
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quadro?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(adaptada de LaRosa et alii24, 1984) 

a) Em A, B e C.  

b) Somente em A e B. 

c) Somente em C.  

d) Somente em B. 

e) Somente em A.  

 

 
Questão 7) Uma comerciante, Louise, deseja posicionar algum espelho no ponto 

indicado na figura que forneça o maior campo de visão possível de seu 

estabelecimento. Qual espelho seria ideal para a loja de Louise? 

 

a) 

Um espelho plano. 

b) Uma lente convergente. 

c) Um espelho esférico, neste caso um côncavo. 

d) Um espelho esférico, neste caso um convexo. 

 
 
                                                           
24

LaROSA, C.; MAYER, M.; PATRIZZI, P. e VICENT-MISSONI, M. Common sense knowledge in 

optics: preliminary results of an investigation into the properties of light. European Journal of Science 
Education, 6(40), p. 387 – 397, 1884. 
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7.5. Apêndice 5 – Pós-teste da Escola Pública 

 

Pós-teste 

 

Instruções: 

1) Este teste contém 7 questões. Confira se ele está completo.  

2) Apenas uma das alternativas é a correta em cada questão. Marque à Caneta a 

alternativa que você considera correta. 

3) Não é preciso colocar nome nesse teste. 

_________________________________________________________ 

 

Questão 1) Dos seguintes objetos, qual seria visível em uma sala perfeitamente 

escurecida? 

 

a) Um espelho.          b) Qualquer superfície de cor clara.        c) Um gato preto. 

 

d) Uma lâmpada desligada.           e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

 

 

Questão 2) A figura abaixo mostra dois corpos opacos dotados de pequenos 

orifícios. Qual (ou quais) dos observadores que estão nos pontos 1, 2 e 3 

conseguirá ver a fonte luminosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Os três.    b) Apenas o observador em 1    c) Apenas o observador em 2 

 

d) Apenas o observador em 3      e) Nenhum dos três observadores. 
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Questão 3) (TOF) Olhando para o espelho plano, da figura a seguir, o observador O 

vê as imagens dos objetos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(adaptada de Gonçalves et al, 1977) 

 

a) 1, 2 e 3.           b) 4.             c) 3, 4 e 5.         d) 3 e 4.              e) 1, 3 e 4. 

 

 

 

Questão 4) O desenho ao lado mostra um observador 

parado em frente a um espelho plano. Entre o espelho e o 

observador encontra-se um objeto. Se o observador 

mover-se para a esquerda, o que acontecerá com a 

imagem do objeto?  
 
 

a) Permanecerá no mesmo lugar onde estava.  

b) Se deslocará para a esquerda do observador.  

c) Se deslocará para a direita do observador.  

 

 

 

 

                                                                          (adaptada de Goldberg e 

                                                                                McDermott25, 1986) 

 

 

Questão 5) As figuras abaixo representam uma fonte de luz S (Sol), um objeto A 

(árvore) e um observador O (menino). Qual das alternativas abaixo melhor 

representa o modo pelo qual o menino pode enxergar a árvore? 

 

                                                           
25

GOLBERG, F. M.; McDERMOTT, L. C. An investigation of student understanding of the real image 

formed by a converging lens or concave mirror. American Journal of Physics, 55(2), p. 108 – 119, 
1987. 
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Fonte: adaptada de Barros; Goulart; Dias26, 1989 apud Harres, 1993, p. 229. 

 

 

 

Questão 6) O ponto cego de um veículo é uma região que está fora do campo de 

visão proporcionado pelos espelhos planos de um automóvel, podendo acarretar 

acidentes no trânsito. Para amenizar esse problema, Ricardo, um motorista 

precavido, comprou um “espelho redondo” para colocar em seu carro. Observe a 

figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.espelhoconvexo.com/ 

 

 

 

Esse espelho tem como objetivo aumentar o campo de visão do motorista, 

diminuindo, assim, o ponto cego. Isso ocorre pois 

 

a) Se trata de um espelho plano especial. 

b) Se trata de um espelho esférico, neste caso um convexo. 

c) Se trata de um espelho esférico, neste caso um côncavo. 

d) Se trata de uma lente convergente. 

e) Se trata de uma lente divergente. 

 

 

Questão 7) Em Londres, a construção de um prédio tornou-se uma grande dor de 

                                                           
26

BARROS, S.L.S.; GOULART, S.M. e DIAS, E.C.N. Conceitos espontâneos de crianças sobre fenômenos 

relativos à luz: análise qualitativa. Caderno Catarinense de Ensino de Física, 3(3): 138-159,1989. 

https://www.espelhoconvexo.com/
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cabeça, pois o edifício – que tem uma forma curvada – foi construído com um 

revestimento espelhado. Observe a figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os responsáveis pela construção do prédio não deveriam ter ignorado o formato e o 

revestimento do edifício, pois a construção tornou-se 

 

a) um grande espelho côncavo, refletindo os raios luminosos procedentes do sol aos 

objetos à sua volta. 

 

b)um grande espelho convexo, refletindo os raios luminosos procedentes do sol aos 

objetos à sua volta. 

 

c) uma grande lente convergente, refletindo os raios luminosos procedentes do sol 

aos objetos à sua volta. 

 

d) uma grande lente divergente, refletindo os raios luminosos procedentes do sol 

aos objetos à sua volta. 

 


