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RESUMO 
 
 

USANDO EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO POTENCIALMENTE 
SIGNIFICATIVO DE ÓPTICA GEOMÉTRICA 

 
 

Robson Torres Diniz 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Ladário da Silva 
 
 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal Fluminense no Curso de Mestrado Profissional de Ensino 
de Física (MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título 
de Mestre em Ensino de Física. 
 
 

Com o intuito de contribuir para a melhoria do ensino de óptica no ensino 
médio, este trabalho propõe uma abordagem de ensino potencialmente 
significativo com uso de experimentação. O objetivo principal do trabalho é 
apresentar um experimento sobre óptica geométrica, que será introduzido na 
sala de aula como base da metodologia de ensino. O experimento é constituído 
de uma base de madeira e uma folha de papel A3 plastificada que servirá de 
banco óptico para as práticas, além de uma fonte de luz, um espelho plano e 
um espelho esférico. A proposta do trabalho é fazer com que os alunos possam 
através de práticas experimentais identificar os principais conceitos 
relacionados a óptica geométrica. O experimento tem como meta trazer a 
visualização dos fenômenos relacionados a este assunto e conecta-los com a 
teoria abordada nas aulas teóricas. Os conceitos serão apresentados 
experimentalmente em três aulas assim divididas: 1ª Aula – Reflexão da Luz, 2ª 
Aula – Espelhos Planos e 3ª Aula – Espelhos Esféricos. Desta forma, teremos 
abordado os assuntos que se relacionam e dependem do conceito de reflexão 
da luz, tendo então a intenção de facilitar e potencializar o aprendizado dos 
conceitos teóricos já vistos em sala de aula a fim de propiciar uma 
aprendizagem potencialmente significativa. Como produto associado a esta 
Dissertação elaboramos um documento a parte, que poderá ser usado por 
docentes do ensino médio, a fim de aplicar essa proposta em sala de aula. 

 
 
Palavras-chave: Experimentação. Ensino Potencialmente Significativo. Óptica 
Geométrica. 
 
 
 

Volta Redonda / RJ 
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GEOMETRIC OPTICS 
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Master's dissertation submitted to the Federal Fluminense University Post-

Graduate Program in the Course of Professional Master of Physical Education 
(MNPEF) as part of the requirements for obtaining the Master's degree in 

Physical Education. 
 
 

In order to contribute to improving the teaching of optics in high school, 
this dissertation proposes an approach with the use of potentially meaningful 
teaching with experimentation. The main objective of the study is to present an 
experiment on geometric optics, which will be introduced in the classroom as 
basics of the teaching methodology. The experimental apparatus consists of a 
wooden base and a laminated A3 sheet of paper that will serve as the optical 
bench to the practical as well as a light source, a plane mirror and a spherical 
mirror. The purpose of this study is to make students through experimental 
practices to identify the main concepts related to geometric optics, using mainly 
light reflection. The experiment aims to allow to visualize the related 
phenomena to this topic and related them to the theoretical. The concepts will 
be experimentally presented in three classes divided as follows: 1 st class – 
Reflection of light, 2 st class – Mirrors Plans and 3 st class – Spherical Mirrors. 
Thus, we have addressed the issues that relate to and depend on the 
theoretical concepts discussed in the classrooms to facilitate and enhance 
learning. As a product of this dissertation, an extra document was prepared so 
that it can be used for teachers of high school. 
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Capítulo 1 
Introdução 
 

O sistema de ensino brasileiro, de um modo geral, é tradicional, ou seja, 

parte de uma abordagem expositiva, conteudista, na qual os alunos são 

passivos em sua aprendizagem, fazendo então com que esta aprendizagem 

seja muitas vezes ineficaz, com baixo índice de absorção e sobretudo, 

produzindo cidadãos com pouco senso crítico e dificuldade em tomar decisões.  

O ensino de ciências, que é objeto de estudo neste trabalho de uma forma 

mais ampla e o de física numa forma mais específica, é abordado na maioria 

das escolas, seja no ensino público ou no ensino privado, atendendo a um 

conteúdo vasto e de um modo geral sem significado para o educando. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), espera-se que o discente 

aprenda de uma forma ampla, tendo condições de captar, processar e associar 

informações de forma a proporcionar uma comunicação do mundo a sua volta, 

contribuindo diretamente com a sua educação, desenvolvendo a sua 

comunicação, tomando decisões, avaliando situações e contribuindo então de 

forma ativa, prática e objetiva com a sociedade. 

O ensino das ciências naturais, de acordo com os PCN, deve ser feito 

numa proposta em que os conhecimentos sejam abordados em função de sua 

importância social, de seu significado para o discente e de sua relevância 

científico-tecnológica, organizando nos eixos temáticos: “Terra e Universo”, 

“Ser humano e Saúde”, “Vida e Ambiente”, “Tecnologia e Sociedade” 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, 2002). 

A construção do conhecimento científico deve então ser feita através do 

questionamento, da pesquisa, da investigação e do debate, possibilitando 

então que a escola, o professor e o aluno possam atuar como uma unidade de 

ensino-aprendizagem, procurando uma educação mais ampla e significativa 

para desta forma produzir cidadãos mais bem preparados para uma sociedade 

cada vez mais exigente e necessitada de pessoas que tenham a capacidade 

de desenvolver e utilizar a ciência a favor dela. 
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Devemos dessa forma, romper com um método de ensino passivo e 

procurar cada vez mais aprimorar uma educação ativa, onde o aluno possa 

participar ativa e diretamente do seu processo evolutivo de educação, podendo 

desta maneira entender a ciência em sua construção histórica e com saber 

prático (GALIAZZI, 2001). 

Analisando o ensino de física, particularmente no ensino médio, que está 

dentro do campo do autor, este se atreve a colocar que observamos que este é 

abordado, através do estudo de várias áreas que poderíamos chamar de 

“macro”, que seriam as grandes áreas da física, como por exemplo: mecânica, 

termologia, ondas, óptica geométrica, eletricidade e magnetismo. E estas, por 

sua vez, são subdivididas em áreas menores, que poderíamos chamar de 

“micro”, que seriam subdivisões das áreas macro, como por exemplo: 

cinemática, calorimetria, acústica, refração da luz, corrente elétrica e campo 

magnético. Todas essas áreas da física, sejam “macro” ou “micro”, são 

abordadas nas salas de aula, de um modo geral, tendo como guia um currículo 

extremamente extenso. Soma-se a esse quadro a influência do nosso sistema 

de avaliação para o ingresso nas universidades, o nosso “vestibular”, que 

atualmente, na maioria das universidades públicas do país, é feito pelo exame 

nacional do ensino médio (ENEM), que provoca uma verdadeira “corrida” entre 

as escolas de ensino médio para um bom desempenho frente a esta avaliação, 

que é realizada ao final de cada ano letivo. 

Este fato faz com que o ensino de ciências, em grande parte, fique 

limitado à memorização de fórmulas e aplicação das mesmas em soluções de 

exercícios que seguem a um modelo de aplicação. Sendo assim, o ensino de 

ciências acaba sendo prejudicado deixando de ser feito como realmente 

deveria, por exemplo, estimulando o educando a construir um saber científico 

através de métodos de investigação por pesquisa, por exemplo, onde o seu 

rendimento de aproveitamento seria provavelmente melhor. Sem falar que, no 

Brasil, a física só é abordada como corpo a partir do 9º ano do ensino 

fundamental, que é a última série deste segmento de ensino, estando os 

alunos desta série com uma idade média de 14 anos. Só aí então é que os 

alunos vão ter o contato com a física identificada como tal. No 9º ano a 
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disciplina na verdade é chamada de ciências, a qual é subdividida em: química, 

biologia e física.  

De acordo com o currículo mínimo da Secretária de Educação do Estado 

do Rio de Janeiro, podemos perceber que em sua versão de 2012, a Óptica, 

que é discutida na 3ª série do ensino médio, tem uma abordagem centrada nos 

fenômenos ondulatórios. Porém, vale ressaltar que a Óptica Geométrica é um 

modelo adequado para explicar vários fenômenos ópticos corriqueiros e 

acessíveis facilmente no dia a dia de qualquer aluno, como por exemplo 

aqueles compreendidos pela reflexão da luz tema principal deste trabalho. Sem 

ela, a discussão dos modelos de validade da óptica geométrica e ondulatória 

fica incompleta (Souza; Silva; Huguenin e Balthazar 2015). A sugestão 

apresentada aqui, é que esta atividade seja feita ao final do 3º ou 4º bimestre 

do 3º ano do ensino médio para que os alunos já tenham tido as aulas teóricas 

referentes à óptica se nosso trabalho for utilizado nas escolas estaduais do Rio 

de Janeiro. 

O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), 

programa pioneiro no ensino em nível de pós-graduação de física, insere-se no 

contexto de dialogar com os professores de física, que em sua maioria atuam 

como docentes no ensino básico, a fim de enfrentar a situação anteriormente 

exposta. Esse enfrentamento pode se expressar de diferentes formas, como 

por exemplo buscando uma forma mais lúdica para o ensino de física (ou 

ciências) nas séries iniciais do ensino fundamental (CARVALHO e PADILHA, 

2005), ou ainda se apropriando de abordagens que fazem uso da alfabetização 

científica (SASSERON, 2013). Possivelmente esses esforços melhorariam o 

entendimento e aperfeiçoamento desta ciência, fazendo talvez até que uma 

quantidade maior de jovens se interessassem pela física. 

Na grade curricular do MNPEF (Disponível em www.sbfisica.org.br), as 

disciplinas abordadas possibilitam uma discussão entre os docentes e alunos 

do programa sobre as suas práticas pedagógicas, havendo troca de 

experiências entra alunos e professores do programa, possibilitando a 

construção de uma visão panorâmica da educação nas escolas de ensino 

básico, particularmente em nossa região, o Estado do Rio de Janeiro, e 
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envolvendo todos os polos do programa em boa parte do país. Através da 

análise e observação dessas práticas pedagógicas, vislumbra-se uma real 

possibilidade de mudanças, algumas das quais já estão acontecendo nas salas 

de aula dos docentes que se apropriam de diferentes metodologias de ensino, 

visando um ensino mais dinâmico, no qual o aluno possui uma maior 

participação e responsabilidade no seu processo de ensino-aprendizagem. 

Uma das ideias discutidas no programa é incentivar os professores do 

ensino básico a utilizar nas salas de aula vários recursos, como, por exemplo, 

experimentos, pesquisa na Internet e as novas tecnologias disponíveis, como 

aplicativos na área de ciências que podem ser utilizados em um computador ou 

mesmo nos celulares dos alunos, que inclusive, é visto por vários professores 

atualmente como o “grande vilão” da educação do século 21. Visão esta 

compartilhada com vários colegas das escolas onde o autor trabalha, exposta 

nas conversas informais nas salas de professores. Através de iniciativas como 

essa, podemos usar este recurso tecnológico, bem como muitos outros a nosso 

favor nessa empreitada, aproveitando não só as novas tecnologias vigentes 

como também a grande aptidão que a nova geração tem com estes recursos. 

Desta forma, a proposta deste trabalho na área da física, será em 

apresentar uma aula na óptica geométrica, utilizando um experimento como 

base, para incentivar a observar, captar, raciocinar e concluir sobre alguns 

conceitos básicos desta área de estudo da física. O experimento idealizado 

poderá ser utilizado de uma maneira ampla, onde podemos estudar esta área 

“macro” da física, ou de uma forma mais restrita, estudando uma das áreas 

“micro” da óptica geométrica, como, por exemplo, espelhos planos. 

Assim, o objetivo é planejar e propor um experimento para que o 

professor, a partir dele, possa juntamente com os seus alunos, ter uma 

ferramenta a mais para construir um conhecimento sólido e palpável na óptica 

geométrica, partindo do prático para o teórico. Essa proposta, ainda que não 

sendo uma defensora da proposta indutivista, acaba fazendo uso de certos 

aspectos da mesma, uma vez que usarmos o experimento para auxiliar a 

construção de um saber científico partindo da observação de um fenômeno 

físico e daí então, tomar conclusões, construindo uma ideia primeiramente, 
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para poder construir um modelo físico dos fenômenos estudados. Esse 

caminho pode ser pensado como uma boa possibilidade considerando nossas 

limitações de tempo nas escolas que trabalhamos. Depois disso, dentro deste 

assunto, espera-se que haja possibilidade do discente ser capaz de analisar e 

prever certas situações próximas ao que foi estudado. É fundamental termos 

em mente que essa visão longe de ser absoluta, é criticada (GALIAZZI, 2001). 

No entanto faremos uso dela buscando um aprendizado significativo, fugindo 

de induções imediatistas e concepções errôneas que passam pela defesa da 

ideia da existência de um método científico universal. 

A óptica geométrica é abordada no curso de física, na maioria das salas 

de aula partindo-se do teórico para o prático. Dentro dessa abordagem 

tradicional, apresenta-se ao aluno uma infinidade de conceitos teóricos que 

muitas vezes para os nossos alunos são difíceis de entender por variadas 

razões. Estamos estudando uma área da física que se inicia dependente da 

visão humana, abordando situações teóricas ideais e/ou idealizadas. Em 

alguns casos fazemos uso de conceitos que não são visíveis. Um exemplo 

disso é o conceito de feixe de luz, onde representamos num quadro negro ou 

branco a trajetória da luz, sendo que o aluno não vê na verdade este feixe de 

luz. Por isso, talvez, uma abordagem mais adequada, seria utilizar uma fonte 

de luz onde o aluno possa realmente enxergar um feixe colimado de luz (no 

caso de um laser, por exemplo) e aí então concluir que “a luz em meios 

homogêneos e transparentes se propaga em linha reta” (Princípio da 

propagação retilínea da luz). 

Fazendo uma análise desta metodologia de ensino, não é o objetivo 

dizer aqui que apresentar os conceitos formalmente sobre a óptica geométrica 

não deva ser feito. Muito pelo contrário, isto deve sim ser feito. Só que 

podemos observar nos adolescentes, de modo geral, que estes não parecem 

ficar muito entusiasmados quando descrevemos um fenômeno óptico como a 

refração da luz, por exemplo, mas percebemos que esses mesmos alunos 

desejam saber como funciona uma fibra óptica (TORRES; FERRARO e 

SOARES, 2010, p. 210). 
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Ainda que não subscrevendo as ideias indutivistas (SILVEIRA e 

OSTERMANN, 2002), pode-se tentar partir da observação desses fenômenos 

para através deles despertar o interesse do aluno para o aprendizado do 

conteúdo que será necessário para explicar tais fenômenos. Este é o objetivo 

maior deste trabalho. Utilizar um recurso experimental para fazer a “chamada” 

ao aluno para através da metodologia de pesquisa para investigação utilizada, 

estimular várias práticas que são usadas ao se fazer ciência, não como 

validação da ideia mítica da existência de um suposto método científico, mas 

sim como processo de se fazer ciência, como, por exemplo, observar, pensar e, 

em alguns casos, traçar hipóteses sobre o funcionamento do experimento, se 

este simula um conceito físico presente na natureza. Desta forma, pretende-se 

o aluno entenda que a natureza vem antes da ciência e não o contrário. A 

física, assim, será estudada com uma abordagem diferente da tradicional, o 

que talvez possa ser uma maneira de motivar os alunos, através de uma 

apresentação um pouco mais lúdica do assunto. 

Neste trabalho então, será montado um banco óptico, com o objetivo de 

realizar experimentos para proporcionar o contato e enfrentamento que envolve 

alguns conceitos básicos da óptica geométrica, sendo também possível com 

este aparato, realizar práticas em espelhos planos, espelhos esféricos e lentes 

esféricas. O aluno poderá com a utilização deste experimento observar vários 

fenômenos relacionados a óptica geométrica e através disso, enfrentar, refletir, 

elaborar e possivelmente concluir acerca de vários conceitos sobre estes 

assuntos, partindo assim da prática para a teoria, podendo romper a direção 

tradicional do conhecimento. 

Este trabalho é baseado na descrição dos acontecimentos ocorridos na 

aplicação das aulas experimentais idealizadas nesse produto educacional. 

Esse experimento pode ser utilizado para atender também a aulas referentes a 

refração da luz. Porém para que o trabalho não ficasse muito extenso, nos 

prenderemos aos assuntos relacionados a reflexão da luz. Desta forma, o 

trabalho será escrito com base nas três aulas experimentais propostas, que 

são: 
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1ª Aula – Reflexão da Luz. 

2ª Aula – Espelhos Planos. 

3ª Aula – Espelhos Esféricos. 

 

A dissertação será então dividida em 6 capítulos. No capítulo 2 

apresentaremos uma discussão sobre ensino por investigação e 

experimentação. No capítulo 3 abordaremos o ensino da óptica geométrica no 

ensino médio. No capítulo 4 apresentaremos a metodologia, onde será 

apresentada a proposta de ensino defendida para este trabalho. Em seguida, 

apresentaremos o capítulo 5, que descreverá e discutirá a aplicação do 

produto, ou seja, desta proposta de ensino, que relatará as aulas dadas por 

este autor com esta proposta. Finalizaremos com as conclusões e as 

referências. 
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Capítulo 2 

Aprendizagem Significativa e Experimentação 
 

2.1 Introdução 
 

O presente trabalho foi idealizado com uma proposta de apresentar 

alguns conceitos da óptica geométrica através de experimentos numa tentativa 

de fugir um pouco do método tradicional expositivo, buscando dessa forma 

uma maior interação dos alunos com o professor e entre os próprios alunos. 

Nesse método procura-se fazer com que ao assunto seja visto mais 

conceitualmente, dando uma maior ênfase ao qualitativo, onde tentamos 

descrever os principais conceitos divididos em três aulas, que são sobre: 

reflexão da luz, espelhos planos e espelhos esféricos. Pretende-se apresentar 

os conceitos procurando buscar e dialogar com os conceitos prévios já 

presentes no cognitivo do aluno, tentando dessa forma fazer com que haja 

aprendizagem significativa (AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). Sendo assim, 

vamos então discorrer um pouco a respeito desse tema nos próximos 

parágrafos. 

O fundamento educacional deste trabalho está baseado na “Teoria de 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel” (AUSUBEL, apud MOREIRA, 
1999). Ausubel foi professor Emérito da Universidade de Columbia, em Nova 

York. Sua carreira acadêmica foi dedicada à psicologia educacional, mas, sua 

formação é de médico psiquiatra. Após a sua aposentadoria voltou à 

psiquiatria. A partir daí quem tem dado continuidade a sua teoria é Joseph D. 

Novak, professor de Educação da Universidade de Cornell. Atualmente, é mais 

correto falar na Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel e Novak. 

As aprendizagens podem ser diferenciadas em cognitiva, afetiva e 

psicomotora (AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). A aprendizagem cognitiva é 

definida como a que resulta da no armazenamento organizado de informações 

na mente no ser que aprende. Chamamos esse complexo organizado de 

estrutura cognitiva. A aprendizagem afetiva é resultado de sinais internos do 
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indivíduo e é identificada através de experiências oriundas de sensações como 

prazer e dor, satisfação e descontentamento. Podemos dizer que a 

aprendizagem afetiva é concomitante com a cognitiva porque algumas 

experiências afetivas sempre acompanham as experiências cognitivas. Já a 

aprendizagem psicomotora é aquela que engloba respostas musculares 

adquiridas através de treino e prática, mas normalmente na aquisição de 

habilidades psicomotoras é importante alguma aprendizagem cognitiva 

(AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). 

Sendo Ausubel um representante do cognitivismo, sua teoria possui 

como foco central a aprendizagem cognitiva. Ausubel acredita em uma 

explicação teórica para o processo de aprendizagem segundo o ponto de vista 

cognitivista, porém reconhece a importância da experiência afetiva. Ele propõe 

que aprendizagem significa organização e integração do material na estrutura 

cognitiva. Ausubel fundamenta-se na premissa de que há uma estrutura na 

qual essa organização e integração se processam, assim como outros teóricos 

do cognitivismo. A estrutura cognitiva é entendida então como sendo o 

conteúdo total de ideias de um certo indivíduo e sua organização, ou então 

como sendo conteúdo e organização de suas ideias em uma área particular de 

conhecimentos. Ausubel se concentra na forma como se procede a 

aprendizagem na sala de aula no cotidiano da grande maioria das escolas. 

Desta forma, para ele, aquilo que o aluno já sabe é o fator primordial que mais 

influencia a aprendizagem, cabendo ao professor identificar isso e ensinar de 

acordo. Novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas, a partir do 

fato de que os conceitos relevantes e inclusivos estejam devidamente claros e 

disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, desse modo, como 

ponto de ancoragem às novas ideias e conceitos. (AUSUBEL, apud MOREIRA, 
1999). 
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2.2 Aprendizagem significativa 
 

Então, como podemos responder: o que é aprendizagem significativa? 

Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma 

nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da 

estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve a 

interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, 

a qual Ausubel define como conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, 

existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Assim, quando a nova informação 

se prende em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz, podemos dizer que houve aprendizagem significativa. 

Para Ausubel, esse armazenamento de informações no cérebro humano é visto 

como sendo organizado através de uma hierarquia intelectual, na qual 

elementos mais específicos de conhecimento são ligados e assimilados a 

conceitos mais gerais. A estrutura cognitiva significa, desta forma, uma 

estrutura hierárquica de conceitos que são representações de experiências 

sensoriais do indivíduo. Em física, por exemplo, se os conceitos de quantidade 

de carga elétrica e corrente elétrica já estiverem na estrutura cognitiva do 

aluno, eles atuarão como subsunçores para novas informações referentes à 

diferença de potencial elétrico. Assim como, os conceitos referentes a calor e 

temperatura serviriam de subsunçores para novas informações sobre dilatação 

dos sólidos e líquidos, por exemplo. Porém, este processo de acoplamento da 

nova informação resulta em crescimento e modificação do conceito subsunçor. 

Isso quer dizer que os subsunçores existentes na estrutura cognitiva podem ser 

abrangentes e bem-desenvolvidos, ou limitados e pouco desenvolvidos, 

dependendo da frequência com que ocorre aprendizagem significativa em 

conjunção com um dado subsunçor (AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). 

Contrária à aprendizagem significativa, a aprendizagem de novas 

informações com pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes 

existentes na estrutura cognitiva é definida por Ausubel como aprendizagem 

mecânica (ou automática). Desse modo, a nova informação é armazenada de 

modo arbitrário. Não ocorre interação entre a nova informação e aquela já 
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armazenada. Não há ligação entre o conhecimento adquirido e os conceitos 

subsunçores específicos, ficando assim esses conhecimentos arbitrariamente 

distribuídos na estrutura cognitiva do indivíduo. A memorização de fórmulas, 

leis e conceitos podem ser considerados como exemplos de aprendizagem 

mecânica. Ausubel não estabelece a distinção entre aprendizagem significativa 

e aprendizagem mecânica como sendo uma dicotomia e sim como um contínuo 

(AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). 

Sabendo que a aprendizagem significativa necessita da existência prévia 

de subsunçores, como podemos ter essa aprendizagem quando eles não 

existem? Nesse caso, seria razoável dizer que a aprendizagem mecânica pode 

ser necessária, na ausência ou dificuldade de usar outra forma de 

aprendizagem, quando um indivíduo adquire informações em uma área de 

conhecimento nova para ele, ou seja, a aprendizagem mecânica aconteça até 

que alguns elementos de conhecimento relevantes a novas informações na 

mesma área, surjam na estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores, 

ainda que pouco elaborados. Esses subsunçores vão ficando cada vez mais 

elaborados e sendo mais capazes de absorver novas informações, aí então a 

aprendizagem começa a ser significativa. Ausubel, por outro lado, recomenda o 

uso de organizadores prévios que sirvam de base para a nova aprendizagem e 

conduzam ao desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a 

aprendizagem posterior. Os organizadores prévios são usados como 

estratégia, proposta por Ausubel para, deliberadamente, manipular a estrutura 

cognitiva, a fim de facilitar a aprendizagem significativa.  Vamos abordar alguns 

conceitos chave dessa teoria utilizando algumas perguntas nesse processo. 

 

2.2.1 O que são organizadores prévios?  

 

São materiais introdutórios apresentados antes do material a ser 

aprendido em si. Os organizadores prévios são apresentados em um nível mais 

alto de abstração, generalidade e inclusividade do que sumários que são, em 

geral, apresentados ao mesmo nível de abstração, generalidade e 

inclusividade, destacando apenas certos aspectos do assunto. De acordo com 
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o próprio Ausubel, entretanto, o organizador prévio tem como principal função, 

servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, de modo 

que, o material possa ser aprendido de forma significativa, ou seja, 

organizadores prévios são utilizados para agilizar a aprendizagem na medida 

em que funcionam como “pontes cognitivas” (AUSUBEL, apud MOREIRA, 
1999). 

 

 

2.3 O que é necessário para que ocorra aprendizagem 
significativa? 
 

De acordo com Ausubel (1978, p. 41): 

 
A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias 
simbolicamente expressas sejam relacionadas de maneira 
substantiva (não-literal) e não arbitrária ao que o aprendiz já sabe, ou 
seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente 
relevante para a aprendizagem dessas ideias. Este aspecto 
especificamente relevante pode ser, por exemplo, uma imagem, um 
símbolo, um conceito, uma proposição, já significativo. 

 

Desta forma, o material que será aprendido deve ser relacionável (ou 

incorporável à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não-arbitrável e não 

literal para que haja aprendizagem significativa. Quando um material atende a 

estas características ele é definido como potencialmente significativo. Isto 

significa que além do material ser não-arbitrário em si, para que possa ser 

aprendido, o aprendiz deve possuir em sua estrutura cognitiva os subsunçores 

adequados. É fundamental também que o aprendiz tenha uma disposição para 

relacionar de maneira não substantiva e não-arbitrária o novo material, 

potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva. Esta situação, nos leva a 

conclusão de que não importa o quanto um material a ser aprendido é 

potencialmente significativo, se o desejo do aprendiz for de memorizá-lo 

simplesmente, arbitrária e literalmente, ele assim o fará e o seu processo de 

aprendizagem bem como o seu produto serão mecânicos ou automáticos. Da 

mesma forma, se o material não for potencialmente significativo, não importa a 
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disposição para aprender do indivíduo, o processo e o produto da 

aprendizagem também não serão significativos (AUSUBEL, apud MOREIRA, 
1999). 

 
 

2.4 Quando ocorre aprendizagem significativa? 
 

Para Ausubel (Moreira, 1999), um conceito ou uma proposição são 

verdadeiramente compreendidos quando ocorre a aquisição de significados 

claros, precisos, diferenciados e transferíveis. Entretanto, quando procuramos 

verificar esta compreensão, indagando o aluno a respeito dos preceitos 

essenciais de um conceito ou os elementos essenciais de uma proposição, 

podemos simplesmente receber respostas mecanicamente memorizadas. 

Ausubel argumenta que através de uma grande experiência em realizar 

exames produz nos alunos o hábito de memorizar não só proposições e 

fórmulas, mas também causas, exemplos, explicações, e maneiras de resolver 

“problemas típicos”.  Sendo assim, Ausubel coloca que, na busca de provas de 

que houve aprendizagem significativa, as questões e problemas colocados aos 

alunos devem ser propostas de uma maneira diferente e não familiar, de forma 

a exigir uma máxima transformação do conhecimento adquirido, a fim de evitar 

que haja “simulação da aprendizagem significativa”. Por exemplo, testes de 

compreensão devem ser escritos de modo diferente daquele observado no 

material instrucional (AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). 

 

 

2.5 Os tipos de aprendizagem significativa segundo Ausubel 
 

De acordo com Ausubel, há três tipos de aprendizagem significativa, que 

são: representacional, de conceitos e proposicional. 

A aprendizagem significativa mais básica é a aprendizagem 

representacional, do qual os demais dependem. Ela engloba a atribuição de 

significados a determinados símbolos (tipicamente palavras), ou seja, a 
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identificação, em significado, de símbolos com seus referentes (objetos, 

eventos, conceitos). Os símbolos passam a significar para o indivíduo, aquilo 

que seus referentes significam (AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). 

A aprendizagem de conceitos é, de um certo modo, uma aprendizagem 

representacional, porque os conceitos são também representados por símbolos 

particulares, contudo, são genéricos ou categóricos, representando abstrações 

dos atributos essenciais dos referentes, i.e., representações regulares em 

eventos ou objetos. 

Na aprendizagem proposicional, de modo contrário à aprendizagem 

representacional, o objetivo não é aprender significativamente o que palavras 

isoladas ou combinadas representam, mas sim, aprender o significado de 

ideias em forma de proposição. Palavras combinadas em uma sentença para 

construir uma proposição representam conceitos, de um modo geral. O 

objetivo, porém, não é aprender o significado dos conceitos (embora seja pré-

requisito), e, sim, o significado das ideias expressas verbalmente através 

desses conceitos sob a forma de uma proposição, isto é, o objetivo é aprender 

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

conceitos que compõem a proposição (AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). 

 

 

2.6 Atividades experimentais no ensino médio 
 

Esse trabalho foi escrito através de uma metodologia que aborda a 

atividade experimental na sala de aula. Nesse caso, focamos no ensino médio 

devido ao fato da Física estar muito mais presente nesse segmento.  

A origem do trabalho experimental na sala de aula foi, há mais de um 

século, influenciado pelo trabalho experimental que era feito nas universidades 

(GALIAZZI, 2000). 

As atividades experimentais, apesar de acontecerem com pouca 

frequência nas salas de aula, no Brasil, são apontadas como a solução que 

precisa ser implementada para a tão esperada melhoria no ensino de ciências 

(GIL-PÉREZ ET ALII, 1999). 
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Em pesquisa realizada por Kerr (1963), época esta em que houve 

grande difusão das atividades experimentais nas escolas em todo mundo, 

professores listaram dez motivos para a realização de atividades experimentais 

na escola. Esses motivos vêm, repetidamente, sendo encontrados em 

pesquisas mais recentes (HODSON, 1998, página 630) e são: 

 

1. Estimular a observação acurada e o registro cuidadoso dos 
dados; 

2. Promover métodos de pensamento científico simples e de senso 
comum; 

3. Desenvolver habilidades manipulativas; 
4. Treinar em resolução de problemas; 
5. Adaptar as exigências das escolas; 
6. Esclarecer a teoria e promover a sua compreensão; 
7. Verificar fatos e princípios estudados anteriormente; 
8. Vivenciar o processo de encontrar fatos por meio da investigação 

chegando a seus princípios; 
9. Motivar e manter o interesse na matéria; 
10. Tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência 

 

Projetos de ensino experimental como o Chemical Educational Material 

Study (CHEMS), Chemical Bond Aproach Project (CBA), e no Brasil o 

Introductory Phisical Science (IPS) foram uma inovação. Seu objetivo era 

buscar formas mais estimulantes e eficazes às demonstrações e confirmações 

de fatos até então apresentadas apenas nos livros textos ou por explanação do 

professor (Objetivo 9) (GALIAZZI, 2000, p. 253). 

Apesar de o ensino experimental abordado naqueles materiais tivesse a 

pretensão de superar a demonstração e a verificação de fatos, os professores, 

ao longo do tempo, têm mantido a importância da verificação de fatos e 

princípios estudados teoricamente como um dos objetivos do ensino 

experimental (objetivo 7) (GALIAZZI., 2000, p. 253). 

O lançamento do Sputnik pela Rússia é apontado como a causa para o 

desenvolvimento desses projetos, pois os EUA tinham interesse em formar 

novos cientistas. O tipo de ensino prescrito então tinha como objetivo formar 

cientistas. As características necessárias para se tornar cientista, entre outras 

coisas, era aprender a observar e registrar dados, aprender a pensar de forma 

científica, desenvolver habilidades e técnicas no manuseio do instrumental do 
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laboratório. Lá no fundo recupera-se a visão mítica de um suposto método 

científico. Era necessário, portanto, ser treinado para resolver problemas 

(objetivos 1, 2, 3, 4 e 5) (GALIAZZI, 2000, p. 253). 

No CHEMS, por exemplo, as principais atividades da ciência 

encontradas são: acumular informação por meio da observação; organizar 

essas informações e procurar regularidades; perguntar por que elas aparecem 

e comunicar aos outros. Ou seja, tudo começa com a observação. E isto é 

potencializado quando os autores afirmam: 

 
Quando a observação é realizada sob controle cuidadoso, ela é 
dignificada por um nome especial – uma sequência controlada de 
observações é chamada de experiência. Toda a ciência é construída 
sobre resultados experimentais. (GALIAZZI, 2000). 

 

Sobre o desenvolvimento das destrezas cognitivas também podem ser 

feitas algumas observações. Uma delas é que o ensino experimental deveria 

vir após algum desenvolvimento teórico, mas, mesmo nesse caso, é preciso 

estar atento, porque o conhecimento científico se faz sobre ideias e não sobre 

fatos (WELLINGTON, 1998). Podemos observar através disso o caráter da 

aprendizagem significativa onde são necessários os subsunçores para que o 

aluno consiga associar novos conhecimentos adquiridos a sua estrutura 

cognitiva. Os resultados de pesquisas a respeito da aprendizagem apontam 

que as concepções dos alunos sobre determinados fenômenos determinam o 

modo como são percebidos e é muito difícil mudar estas concepções. 

Um outro motivo sempre presente na retórica de professores e alunos 

para justificar as atividades experimentais é devido ao seu caráter motivador, 

porém, sobre isso, devemos salientar que, os professores que desenvolveram 

alguma vez atividades experimentais que nem sempre essas atividades são 

motivadoras para os alunos (GALIAZZI, 2000, p. 254). 

Resumindo, a história do ensino experimental nas escolas teve como 

objetivo ser uma inovação, no entanto, em algumas propostas ainda estavam 

presentes princípios empiristas, que podem ter sido aprendidos de forma 

ambiental pelos professores de Ciências e que contribuem para a manutenção 
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da crença irrefletida sobre a importância do ensino experimental (GALIAZZI, 

2000). 

Fazendo uma análise das atividades experimentais, podemos observar 

que na visão de Tarciso (2002), existem várias causas que explicam a 

ineficácia do sistema escolar. Dentre essas, merecem destaque, a valorização 

dos espaços educacionais, a valorização da profissão de professor e de 

programas para aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional dos docentes. 

Mudanças de extrema importância para enfrentar essas questões vêm sendo 

proteladas ou quando implementadas não dão conta da dura realizada do 

ensino brasileiro. Junto a essas dificuldades gerais, temos várias disciplinas 

que compõem o currículo que possuem problemas específicos de 

aprendizagem. No caso das atividades experimentais acredita-se que essas 

atividades não devem ser direcionadas com os tradicionais roteiros 

experimentais, pois, as atividades deste tipo, em que os estudantes 

exclusivamente manipulam equipamentos, preparam montagens e realizam 

medidas, são ideias que contribuem pouco na produção de conhecimento. De 

acordo com Tarciso (2002), o foco deve ser em atividades que se aproxima 

mais do fazer ciência, como a análise e interpretação dos resultados, a reflexão 

das implicações destes e a observação da qualidade a respeito das evidências 

que suportam as conclusões obtidas. 

O problema em questão é de grande complexidade e enorme escala. De 

acordo com Tarciso (2002), a preocupação deve ser com as consequências 

que provem do fato de como os professores de ciências entendem aquilo que 

ensinam e que como creem que podem fazê-lo melhor. As metas propostas 

pelos currículos têm relação direta com isso. Mudanças nessas metas 

provocam mudanças nos próprios conteúdos de ensino e nas técnicas de 

ensino. Podemos enumerar as metas mais comuns que traduzem o que os 

estudantes deveriam aprender em: 

 
1. Adquirir conhecimento científico; 
2. aprender os processos e métodos das ciências; 
3. compreender as aplicações da ciência, especialmente as relações 
entre a sociedade, e ciência-tecnologia-sociedade (BYBEE e 
DEBOER, 1996). 
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Nessa proposta, a ideia é de que os estudantes venham a conhecer 

alguns dos produtos da ciência, entender os métodos adotados pelos cientistas 

para a aquisição de novos conhecimentos. Tanto no ensino fundamental como 

no ensino médio, os professores que atuam na área de ciências acreditam que 

a utilização de aulas práticas no currículo, promove a melhoria no ensino. 

Porém, as dificuldades com as atividades práticas provêm de uma visão 

equivocada quanto à natureza da ciência (HODSON, 1998; MILLAR, 1991, 

apud, TARCISO, 2002). 

Nas últimas décadas, os professores passaram a dar grande importância 

ao ensino prático devido à propagação de ideias progressistas e 

desenvolvimentistas no pensamento educacional difundidos por pensadores 

como Rousseau, Pestalozzi, Spencer, Huxley, Dewey, entre outros (BYBBE e 

DEBOER, 1996). O eixo principal está pautado na ideia de que 

independentemente do método de ensino-aprendizagem escolhido, deve 

mobilizar a atividade do aprendiz, ao invés de sua passividade.  O fundamental 

não é a manipulação de objetos e artefatos concretos, mas sim o envolvimento 

comprometido com a procura de respostas e soluções bem articuladas para as 

questões propostas, em atividades que possam ser puramente de pensamento 

(TARCISO, 2002). 

 

 

2.7 Questionamentos a respeito do laboratório tradicional 
 

Vivemos num país onde a grande parte dos estudantes nunca teve a 

chance de entrar em um laboratório de ciências, até porque muitas escolas 

sequer possuem um laboratório. Existe uma corrente de opinião que afirma que 

muitos dos problemas na área de ensino de ciências devem-se ao fato da 

ausência de aulas de laboratório. Para aqueles que concordam com essa ideia, 

uma das prioridades para que haja a melhoria na qualidade de ensino seria 

equipar escolas com laboratórios e treinar o corpo decente para usá-los. No 

entanto, em países em que possuem tradição no ensino experimental, a função 
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do laboratório na eficácia do ensino que deveria promover tem sido 

questionada (WOOLNOUGH, 1991; WHITE, 1996). 

De acordo com White, os resultados e conclusões de muitas pesquisas 

sobre a eficácia dos laboratórios decepcionam: 

 
Pois conflita com teorias e expectativas. Nós preferimos pensar que 
os laboratórios funcionam porque acrescentam cor, a curiosidade de 
objetos não-usuais e eventos diferentes, e em contraste com a prática 
comum na sala de aula de permanecer assentado. (WHITE, 1996, p. 
761) 

 

Naquele local que chamamos de laboratório tradicional, o aluno 

desenvolve atividades práticas, procurando fazer observações e medidas, em 

função de fenômenos previamente descritos pelo professor (TAMIR, 1991). No 

geral, os alunos se organizam em pequenos grupos para as instruções de um 

roteiro. O objetivo dessas práticas, de um modo geral, é de verificar uma lei 

científica ou de mostrar ideias e conceitos aprendidos em uma aula sobre a 

teoria abordada na sala de aula. Podemos observar as vantagens nesse tipo 

de atividade, como por exemplo, a oportunidade de se organizar em pequenos 

grupos, o que proporciona a cada aluno a chance de interagir com as 

montagens e instrumentos específicos, podendo assim dividir 

responsabilidades e ideias sobre o trabalho e dialogando com os outros 

colegas do grupo (TARCISO, 2002). 

Essas atividades experimentais recebem como principais críticas o fato 

de que elas não são efetivamente relacionadas aos conceitos físicos, e que 

muitas delas não são importantes na visão dos estudantes, uma vez que, o 

problema e o procedimento para solucioná-lo já estão inicialmente 

determinados. Sem falar no que, o processo de montagem do experimento, a 

coleta dos dados da experiência e os cálculos necessários para se alcançar às 

respostas esperadas gastam todo ou quase todo o tempo disponível. Desse 

modo, os estudantes acabam dedicando pouco tempo no que diz respeito à 

análise e interpretação dos resultados e do próprio significado da atividade 

realizada. É de se esperar então que o laboratório seja pouco eficiente em 

proporcionar mudanças nas concepções e modelos prévios dos estudantes, em 

promover uma apreciação sobre a natureza da ciência e da investigação 
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científica e em facilitar o desenvolvimento de habilidades estratégicas (WHITE, 

1996; GAGNÉ, 1970).  

Alguns críticos mais ferozes dialogam que, além desses fatores, os 

laboratórios de ciências são caros, que o ensino se torna distante da 

experiência fora de sala de aula do aluno devido ao uso de equipamentos só 

encontrados no laboratório, além da complexidade das montagens desses 

equipamentos o que cria uma forte barreira para que o estudante compreenda 

as ideias e conceitos envolvidos nas práticas (TARCISO, 2002). 

A colocação das críticas feitas à maneira de como ocorrem às atividades 

práticas tradicionais realizadas nas escolas mostram que, não só temos sua 

completa inadequação pedagógica, como sua fundamentação epistemológica é 

equivocada (HODSON, 1998; MILLAR, 1991). Essa situação não ocorre só nos 

laboratórios, uma vez que diversos livros textos de física e de ciências mais 

utilizados no país sofrem da mesma deficiência (MOREIRA e OSTERMANN, 

1993). Essa concepção empirista-indutivista da ciência, que Chalmers (1993) 

chama de indutivismo ingênuo, expõe a visão que o conhecimento científico é a 

verdade provada ou descoberta que tem origem no acúmulo de observações 

cuidadosas de algum fenômeno por uma mente livre de preconcepções e 

sentimentos que utiliza o método científico para chegar a generalizações 

cientificamente válidas. Essa ideia de ciência acaba por dar uma grande 

importância à observação, em detrimento das ideias prévias e imaginação do 

estudante. No mais, coloca o método científico como algo infalível, que se torna 

capaz de produzir conhecimento cientificamente provado, iniciando com 

observações objetivas e neutras, formulação de hipóteses, comprovação 

experimental e generalização das conclusões. Através dessa visão, temos dois 

problemas sérios e sem solução (TARCISO, 2002). 

Primeiramente, essa ideia singular do processo de produção do 

conhecimento, diz para professores e estudantes que as atividades práticas 

escolares são do mesmo tipo e têm a mesma função que as atividades 

experimentais e de observação que os cientistas realizam nos seus 

laboratórios de pesquisa. As atividades práticas e os experimentos científicos 

são coisas bem diferentes, com objetivos muito diferentes. O cientista gastou 
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anos da sua vida estudando uma área específica da ciência e quando se 

propõe a realizar um experimento ou um conjunto de experimentos, faz isso 

para resolver um problema que o interessa, na procura de uma solução de um 

problema que já o acompanha há muito tempo. Dessa forma, a realização 

desse experimento vem acompanhada de muito tempo de estudo, 

planejamento, preparação e reflexão. Antes de realizar o experimento o 

cientista decide uma série de coisas para definir o que irá fazer no 

experimento, bem como os critérios e métodos que irá seguir. A segunda 

questão é que muitos dos nossos livros didáticos de ciências naturais, 

principalmente os utilizados na educação básica, possuem uma visão de 

ciência que está completamente superada no meio acadêmico a várias 

décadas. Esta visão tem sido colocada por vários filósofos como por exemplo, 

Popper, Russel- Hanson, Feyerabend, Kuhn e Toulmin (TARCISO, 2002). 

Devemos salientar, contudo, que a reflexão gerada com essas críticas 

não significa dizer que as atividades prático-experimentais de ciências são 

dispensáveis, podendo estas ser retiradas para o bem dos professores, dos 

estudantes e da própria escola, que estes poderiam rever o aproveitamento do 

tempo utilizado a tais atividades, assim como dos espaços ocupados por salas 

especiais de laboratório, onde existem. Devemos chamar a atenção para o fato 

que a abordagem usada nessa dissertação, não há a necessidade de um 

ambiente especial reservado para este tipo de atividade, com instrumentos, 

equipamentos e mesas para experimentos, mas que haja unicamente um 

planejamento e clareza nos objetivos das atividades propostas. De acordo com 

Tamir (1991), um dos fundamentais problemas com o laboratório de ciências é 

que se pretende atingir uma variedade de objetivos, nem sempre compatíveis, 

com um mesmo tipo de atividade (TARCISO, 2002). 

A questão que devemos levantar é: As atividades experimentais de 

laboratório poderiam assumir um vulto maior na aprendizagem escolar? 

(TARCISO, 2002).  Acredita-se que certamente sim. O laboratório pode, e deve 

ter uma maior importância na aprendizagem de ciências. Podemos estar 

insatisfeitos com a qualidade de todo o sistema escolar e não só com ciências, 

o que nos remete ao fato de que devemos analisar estas questões 
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frequentemente. Com raras exceções, não se pensa na extinção da escola, 

devido as suas dificuldades. Do mesmo modo, necessitamos buscar novas 

maneiras de utilizar as atividades prático-experimentais com mais criatividade e 

eficiência e com propósitos bem definidos, mesmo tendo a certeza de que esse 

fato por si só não soluciona todos os problemas relacionados com a 

aprendizagem de ciências (TARCISO, 2002). 

  A tentativa apresentada aqui nesse trabalho está pautada na ideia de 

que devemos nos preocupar em criar oportunidades para que o ensino 

experimental e o ensino teórico ocorram em consonância, fazendo com que o 

aluno integre o conhecimento prático com o conhecimento teórico. Dizer que os 

laboratórios não possuem fundamental importância no ensino de ciências 

significa retirar o conhecimento científico de se contexto, reduzindo-o a um 

sistema abstrato de definições, leis e fórmulas. Muito do que ocorre nas nossas 

escolas de ensino médio e universidades se aproxima disso, tendo uma maior 

preocupação com a apresentação das definições, conceitos e fórmulas que os 

estudantes memorizam para resolver exercícios. Não podemos desconsiderar 

que as teorias físicas são construções teóricas e expressas em alguns casos 

com o uso da matemática, porém, o conhecimento que elas levam consigo nos 

proporcionam a compreensão de como o mundo funciona e o motivo pela qual 

as coisas são como são e não de outro modo. Isso não quer dizer que 

podemos adquirir uma compreensão de conceitos teóricos através de 

experimentos, mas que as dimensões teórica e empírica do conhecimento 

científico não são isoladas. Não é uma questão de confrontar o ensino 

experimental ao teórico, mas de buscar formas que não promovam essa 

fragmentação no conhecimento, procurando tornar a aprendizagem mais 

interessante, criando a integração do ensino experimental com o teórico, 

buscando uma motivação para a aprendizagem dos estudantes (TARCISO, 

2002). 
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2.8 Quais são as metas do laboratório? 
 

De acordo com Tarciso (2002), um dos maiores problemas relacionados 

ao ensino experimental é a baixa ocorrência do planejamento sistemático das 

atividades, onde deveria haver clareza e discussão no que diz respeito aos 

objetivos de tal ensino. Fato este que ocorre mesmo em instituições onde esta 

atividade se faz muito presente, como por exemplo, em escolas técnicas e 

cursos superiores. A preparação de um planejamento para as atividades de 

ensino, quando ocorrem, são feitas em sua maioria para atender a exigências 

burocráticas quando deveriam ser para esclarecer as diretrizes de ação do 

professor e dos estudantes, no decorrer de um curso. Dessa forma, o professor 

trabalha na maioria das vezes com objetivos de ensino não muito claros e 

implícitos, acreditando em sua experiência anterior com cursos similares. 

Sendo assim, os estudantes não enxergam outros propósitos para as 

atividades práticas a não ser o de averiguar e comprovar fatos e leis científicas. 

Isso é determinante na sua compreensão acerca da natureza e propósitos da 

ciência (HODSON, 1988), e também da importância que eles creditam às 

atividades experimentais. Vamos discutir a seguir, alguns dos objetivos 

implícitos que os professores e estudantes normalmente associam ao 

laboratório de ciências, na visão de Tarciso (2002). 

Para Tarciso (2002) e Lang & Ostermann (2002), no que diz respeito à 

comprovação de leis e teorias científicas, esta questão nos leva a conclusões 

errôneas, porque o que garante o sucesso da atividade é a sua prévia 

preparação adequada. A verificação que se deseja realizar é, de um modo 

geral, sobre um aspecto específico de uma lei ou teoria, ao invés de seus 

fundamentos. Hodson (1988) afirma que, como consequência, o estudante 

tende a exagerar a importância de seus resultados experimentais, além de criar 

um entendimento equivocado da relação entre teoria e observação. Outra 

questão é que o estudante logo nota que sua “experiência” tem que produzir o 

resultado esperado pela teoria, ou que alguma regularidade deve ser 

encontrada. Quando isto não acontece, fica desconcertado com seu erro, 

porém, se observa que o “erro” pode prejudicar sua nota, ele propositalmente 
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“corrige” suas observações e dados para encontrar a “resposta correta”, e as 

atividades experimentais passam a ter o caráter de um jogo viciado. É 

desagradável, porém, rapidamente é assim que o estudante começa a agir 

nessa situação. Em muitas ocasiões, os próprios professores são vítimas 

desse raciocínio, e sentem-se inseguros quando as atividades propostas por 

eles não produzem o resultado desejado, e a partir daí passam a evitá-las no 

futuro porque “não dão certo”. Os motivos do erro não são investigados 

perdendo-se uma situação potencialmente valiosa de aprendizagem, 

infelizmente em muitas situações, por falta de tempo. Desse modo, o que 

acaba acontecendo no laboratório é próximo ao que se aprende na sala de 

aula, onde o resultado se torna mais importante que o processo, em detrimento 

da aprendizagem (TARCISO, 2002). 

Segundo Tarciso, na tentativa de desenvolver o método científico, o que 

o professor quer, na maioria das vezes: “É que aluno adquira uma apreciação 

sobre o método científico e a natureza da ciência”. Aliado a isso, a ideia de que 

fazer ciência significa descobrir fatos e leis pela aplicação de um método 

experimental indutivo, e criar invenções. A atividade experimental dos cientistas 

é motivada pela verificação de que suas próprias ideias estão corretas. Tal ideia 

admite que há um único método científico que pode ser convenientemente 

representado como uma série de etapas. Vários autores como (HODSON, 

1986; MILLAR, 1991; MOREIRA e OSTERMANN, 1993) já discutiram essa 

questão sobre o papel das atividades práticas e as suas consequências para a 

aprendizagem de ciências. Essa visão presume também que os professores e 

estudantes percebem o fundamento de um experimento escolar em ciências de 

forma concisa, igual e sem equívocos, o que os levará à descoberta de novos 

fatos e leis, conforme prescrito pelo roteiro de atividades (TARCISO, 2002). 

É fundamental que os professores apontem as diferenças entre as 

atividades realizadas em um laboratório escolar, que possuem uma finalidade 

pedagógica, e a investigação empírica que é realizada pelos cientistas. Os 

livros escolares, bem como os meios de comunicação sugerem para os leigos 

que as descobertas científicas são provenientes de um acúmulo de diversos 

conjuntos de observações detalhadas e repetidas acerca de um fenômeno 
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segundo as orientações do método científico, ou ainda que sejam resultado do 

trabalho de mentes brilhantes, mas o processo não é bem assim. Sabemos que 

embora os cientistas utilizem métodos, isso não quer dizer que haja um método 

científico que determine exatamente como produzir conhecimento (TARCISO, 

2002). 

Quando um professor elabora uma atividade para ser desenvolvida com 

seus alunos, este professor deve lembrar que a observação realizada pelo 

aluno dependerá muito de seu conhecimento prévio e de suas expectativas 

(HANSON, 1958; CHALMERS, 1993). Logo se o objetivo é facilitar a 

aprendizagem do estudante, é aconselhável que seja feito um planejamento 

cuidadoso da atividade, considerando os conhecimentos prévios dos alunos a 

respeito do assunto abordado, observando o tempo necessário para executar a 

atividade, dentre outras coisas. Em uma aula tradicional de laboratório, onde os 

estudantes seguem um roteiro e realizam um experimento sob a supervisão do 

professor, podemos acreditar que esses objetivos são alcançados, porém, não 

podemos afirmar que todos os membros de um grupo enxergam o mesmo 

fenômeno, interpretando-o da mesma forma e aceitando a veracidade das 

informações (GUNSTONE, 1991). Se um estudante realiza uma atividade 

experimental cumprindo todo o roteiro como é exigido, isto não garante que ele 

aprenda aquilo que é desejado (TARCISO, 2002). 

Esses questionamentos nos dizem que existe uma necessidade de 

atividades antes e após atividade realizada no laboratório, para que haja a 

oportunidade de os alunos discutirem de suas observações, interpretações e 

conclusões a respeito do fenômeno estudado e dos conceitos abordados na 

respectiva atividade. Deve-se discutir antes da atividade experimental com os 

estudantes a respeito do fenômeno que será abordado, e depois da atividade 

deve-se discutir as observações, os resultados obtidos, as interpretações 

desses resultados e as conclusões obtidas a respeito de todo o processo 

experimental realizado. Nesse momento, tem-se uma grande oportunidade de 

se discutir as falhas e limitações da atividade prática (GUNSTONE, 1991). 

Deve-se utilizar essas atividades para fazer com que os estudantes explorem, 

discutam e defendam suas ideias, fazendo então com que haja uma 
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abordagem das questões que envolvem a natureza e os objetivos da ciência e 

da investigação científica (TARCISO, 2002). 

No que diz respeito a habilidades práticas de laboratório, podemos nos 

questionar: 

 
O que devemos entender como habilidades práticas de laboratório? 
Entende-se que as habilidades práticas e técnicas de laboratório 
devem fazer parte dos objetivos a serem alcançados nessas práticas. 
Porém, ocorre uma certa confusão sobre que habilidades e técnicas 
são essas. Alguns defendem a ideia de que essas habilidades são na 
verdade habilidades cognitivas que se relacionam com os processos 
básicos da ciência (MILLAR e DRIVER, 1987; MILLAR, 1988, apud 
TARCISO, 2002). 

 

Podemos nos perguntar: Quais habilidades seriam importantes nas 

práticas experimentais realizadas nos laboratórios de ciências? 

Millar (1988; 1991) dialoga a respeito de uma série de habilidades 

práticas ou técnicas básicas de laboratório que valem a pena serem ensinadas, 

tais como: realizar a medição de grandezas físicas, fazer pequenas montagens, 

aprender a usar equipamentos e instrumentos específicos. Estas são tarefas 

que o estudante dificilmente terá a oportunidade de aprender fora do 

laboratório escolar. Devemos ressaltar também as chamadas técnicas de 

investigação (MILLAR, 1991); que são ferramentas fundamentais para qualquer 

pessoa e relaciona-se com a busca do conhecimento e a sua comunicação. 

Como exemplos dessas técnicas temos: a repetição de procedimentos para 

obter uma maior credibilidade nos resultados alcançados, aprender a 

representar e organizar a informação de maneiras diferentes em sua 

apresentação, através de gráficos, relatórios, tabelas, diagramas, etc. as 

pessoas utilizam várias destas habilidades de modo inconsciente e isso se 

torna nítido nas decisões e procedimentos que escolhemos para solucionar os 

problemas ou desenvolver as situações práticas (TARCISO, 2002). 

Para refletirmos melhor sobre as práticas de laboratório, podemos nos 

questionar: Como podemos aprimorar as práticas de laboratório escolar? 

Pesquisas realizadas na área de ensino-aprendizagem de ciências têm 

mostrado que as crianças já chegam na escola com uma gama de concepções 

sobre vários aspectos do mundo que as cerca, antes mesmo de qualquer 
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introdução ao estudo de ciências na escola. A experiência cotidiana destas 

crianças com os fenômenos e eventos são responsáveis por estas concepções 

alternativas, e estas, normalmente produzem interferência na aprendizagem de 

ciências. A análise das práticas educacionais tem recebido contribuições das 

pesquisas realizadas na área de ensino e aprendizagem de ciências 

juntamente com a psicologia cognitiva. Porém, devido às dificuldades que 

envolvem o assunto, o que se tem conseguido fazer é a obtenção de diretrizes 

muito genéricas a respeito de como ensinar e somar para a atividade escolar, o 

que está muito longe das perspectivas altamente otimistas da década de 50 

(COLL, 1987). De acordo com a base ideológica do construtivismo, recomenda-

se que o aluno construa seu próprio conhecimento pela ação. A ideia é a de 

que os processos educacionais respeitem e privilegiem a atividade do 

estudante, e, desta forma, que o estudante seja o centro do processo de 

aprendizagem (COLL, 1987, apud TARCISO, 2002). 

O professor, por intermédio de um roteiro deve organizar as atividades 

de laboratório de diversas formas, desde demonstrações até atividades prático-

experimentais, administradas direta ou indiretamente pelo professor. Uma 

possibilidade que tem sido defendida consiste em organizar as atividades de 

laboratório como investigações ou problemas práticos abertos, onde os 

estudantes devem resolver sem a direção imposta por um roteiro fortemente 

estruturado ou por instruções verbais do professor. O problema não deve ter 

uma solução imediata, diferenciando-se assim de um exercício experimental, 

pode não ter uma solução conhecida pelos estudantes e professores, ou até 

mesmo que não haja uma solução exata possível. Desta forma, para resolver 

tal problema, os estudantes terão que fazer idealizações e aproximações 

(TARCISIO, 2002). 

O problema proposto para o aluno resolver deve ser encarado como um 

desafio por esse, onde para resolvê-lo o aluno não deve apenas lembrar-se de 

uma fórmula ou uma situação simplória. O problema pode ser apresentado em 

diferentes níveis, como por exemplo, o problema, os recursos e procedimentos, 

podem ser fornecidos pelo professor, ou pode-se também propor uma atividade 

de investigação, onde o estudante fará toda a solução, fazendo a formulação 
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da investigação, o planejamento do curso, a decisão dos procedimentos 

adotados, a escolha de equipamentos e materiais, a montagem experimental, 

como serão feitas as observações e medidas. Essas possibilidades podem ser 

definidas como “grau de abertura” que mostra o quanto o professor ou o seu 

roteiro preparado por ele especifica a tarefa para o aluno (TARCISO, 2002). 

 

 

2.9 Outras abordagens para o ensino de ciências 
 

Nesse trabalho, conforme explicitado anteriormente, optamos por 

abordar o ensino de ciências através da experimentação como tentativa de 

criar um agente motivador, na esperança de facilitar a aprendizagem 

significativa (AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999) do aluno. Porém sabemos que 

existem outras abordagens que são amplamente difundidas entre os 

pensadores na área de educação. Dentre elas podemos falar, por exemplo, do 

ensino de ciências por investigação (SASSERON, 2013). 

Para Lúcia Helena Sasseron (2013), o ensino de ciências deve estar 

associado a desenvolver a ciência de uma maneira mais próxima da 

abordagem da comunidade científica, onde segundo ela, o processo de 

alfabetização científica, é um processo contínuo que traz aos alunos as 

discussões científicas, bem como a influência da ciência em suas vidas. Desta 

forma, as aulas de ciências ´possuem uma importância tal, que não devem ser 

renegadas ao desenvolvimento simplesmente de conteúdos disciplinares. Para 

Sasseron, tais objetivos são alcançados, quando temos o envolvimento dos 

estudantes no processo de aprendizagem, através de certas características 

como a investigação, as interações discursivas e a divulgação de ideias. 

Vamos discorrer resumidamente sobre cada uma destas características para 

podermos entender melhor essa visão. 

A investigação está associada à ideia de pesquisa, onde o objetivo final 

não é o principal do processo, mas sim o caminho desenvolvido. 

Fundamentalmente, a investigação científica, está atrelada a um problema. A 

investigação científica pode acontecer de diversas maneiras, as quais estão 
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associadas às características do que estamos investigando. É muito importante 

saber relacionar as informações referentes ao problema investigado e a 

explicação alcançada. Na sala de aula, isso pode ser desenvolvido em 

qualquer tipo de ação, não sendo necessariamente um experimento. Pode-se, 

por exemplo, desenvolver uma atividade investigativa na leitura de um texto. O 

mais importante é que se tenha um problema proposta para ser resolvido. As 

condições para que se possa resolver o problema são de elevada importância 

e devem estar ao alcance daqueles que vão desenvolver tal atividade 

(SASSERON, 2013). 

No método investigativo, temos vários tipos de interações acontecendo, 

como as interações entre as pessoas envolvidas na solução do problema, as 

interações entre essas pessoas e os conhecimentos prévios, as interações 

entre as pessoas e os objetos. São estas que permitem o desenrolar do 

trabalho. Planejar uma investigação para ser desenvolvida numa sala de aula 

envolve diversos fatores como os materiais disponíveis ou pedidos aos 

estudantes para a execução da atividade, os conhecimentos prévios 

relevantes, a problemática que serve de pano de fundo da atividade, a gestão 

da atividade e a necessidade de incentivar os estudantes a se envolver na 

atividade e nas discussões desenvolvidas por esta (SASSERON, 2013). 

As interações discursivas, para Sasseron, seriam debates realizados nas 

salas de aula, que na sua visão devem ser propostas pelo professor que deve 

atentar para que as discussões não acabem em conversas banais. Para que 

isso não aconteça é muito importante o objetivo do debate esteja bem explícito 

para o professor, ou seja, este deve conduzir o debate fazendo perguntas 

elaborando problemas e questionando a falas dos alunos e as informações 

apresentadas por eles, sempre com o objetivo de desenvolver um trabalho 

investigativo a respeito do tema da aula. Para que se consiga desenvolver 

interações discursivas em uma aula é fundamental saber perguntar e ouvir 

também. Deve-se conhecer bem o tema e procurar ter atenção às falas dos 

estudantes, as informações que eles trazem devem ser bem aproveitadas, 

procurando confrontá-las através do aprofundamento daquilo que foi colocado, 

por exemplo. O professor tem que levar em consideração as colocações dos 
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estudantes, não sendo importante apenas o que é colocado por ele ao final da 

atividade. 

Para Sasseron, a divulgação de ideias também é uma interação 

discursiva, que pode ser feita de várias maneiras, como por artigos escritos ou 

apresentações orais e devemos salientar que a divulgação de ideias do que foi 

feito é importância no que diz respeito a ciências. Para a ciência o 

conhecimento é dinâmico, podendo novas interpretações ser apresentadas a 

uma visão anterior, fazendo com que esta fique mais abrangente. Essas formas 

do fazer científico possuem algumas similaridades entre elas, todas se 

relacionam a ações efetuadas para a colocação de noções sobre os temas das 

ciências. Na sala de aula o método de aprendizagem por investigação cria 

condições para que haja interações discursivas entre o professor e os 

estudantes. Essas interações possibilitam a alfabetização científica dos alunos, 

na medida em que estes podem trabalhar, características do fazer científico e 

debater a respeito das interações discursivas entre conhecimentos científicos, 

tecnológicos, sociedade e ambiente, conhecido como CTSA (BEMFEITO, 

2008). 

Como escrito anteriormente, este trabalho adota metodologia no ensino 

de ciências a experimentação, por acreditar nesse método, como sendo um 

possível caminho na produção de aprendizagem potencialmente significativa 

(AUSUBEL). Gil Pérez coloca que seria lógico pensar que os professores de 

ciências, que são aqueles que possuem formação científica, deveriam estar 

qualificados a transmitir a imagem correta a respeito da construção do 

conhecimento científico. Mas na verdade, diversos estudos realizados nessa 

área evidenciam que isto não acontece. Gil Pérez cita: (CLEMINSON, 1990; 

MATTHEWS, 1991; STINNER, 1992; KOULAIDIS e OGBORN, 1995), entre 

outros. Para aqueles que são responsáveis pelo ensino de ciências, alcançar 

um melhor entendimento sobre o trabalho científico é fundamental. Guibert y 

Meloche (1993) dizem que: 

 
Uma melhor compreensão da parte dos docentes sobre as formas de 
construção do conhecimento científico (...) não é um debate 
unicamente teórico, mas também eminentemente prático. 
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Fazendo uma analogia ao que foi dito acima, Gil Pérez, se apropriando 

dessa afirmativa destaca a importância do trabalho prático efetuado para que o 

docente possa entender melhor o seu papel nesse processo. Embora 

estejamos falando de práticas diferentes, podemos utilizar essa analogia 

também em defesa do trabalho prático como mecanismo de enriquecimento na 

tentativa de criar um vínculo mais eficaz entre o assunto a ser explorado e o 

aprendiz. 
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Capítulo 3 
Discutindo a Óptica geométrica 
 

3.1 Introdução 
 

Sabe-se que quando onda eletromagnética interage com objetos cujas 

dimensões são bem maiores que seu comprimento de onda, podemos 

interpretar várias características dessa onda como se a mesma se propagasse 

em linha reta (SOUZA, 2015). Em especial vários dispositivos ópticos de nosso 

dia a dia possuem propriedades facilmente explicadas usando essas 

propriedades. Em várias situações, podemos ainda considerar que as fontes 

dessas ondas estejam distantes dos objetos a ponto de consideramos que há 

uma frente de onda plana. Para o caso particular da faixa do espectro 

eletromagnético ente 400 nm a 800 nm, dizemos estar lidando com o chamado 

espectro visível da luz, ou simplesmente luz visível. Sua característica de ser 

perceptível ao sensor físico comumente disponível aos seres humanos, o olho, 

possibilitou vários usos e interpretações. Bem antes de ser compreendida 

como onda, como atualmente a entendemos, e muito antes dos fótons, a luz foi 

estudada como se propagasse em linha reta. Desde os estudos de Al Haytham, 

essa compreensão singular da luz propiciou o avanço científico e tecnológico 

que temos atualmente. A óptica geométrica, agora talvez fora de moda, permite 

a apropriação, interpretação e discussão de variados fenômenos científicos e a 

compreensão do funcionamento de vários aparatos tecnológicos. Ainda que 

relegada a um segundo plano atualmente, focaremos nosso trabalho na 

mesma (Nussenzveig, 2015). 

O objetivo deste capítulo é abordar os principais conceitos físicos 

necessários para fundamentar as aulas apresentadas nessa dissertação, 

utilizando uma linguagem simples, ou seja, acessível aos alunos do ensino 

médio. Esse trabalho foi idealizado para ser apresentado em três aulas que 

podem ser trabalhadas em sequência ou não, dependendo da disponibilidade 

de tempo ou mesmo da vontade do aplicador, onde este pode, por exemplo, ter 
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interesse em utilizar apenas uma das aulas experimentais. Como exposto 

anteriormente, o presente trabalho será dividido em três aulas, que são: 

 

1. Reflexão da Luz; 

2. Espelhos Planos; 

3. Espelhos Esféricos. 

 

O objetivo dessas aulas era tentar fundamentalmente abordar os 

conceitos teóricos e qualitativos desses assuntos, sendo os aspectos 

quantitativos não levados muito em conta, ou seja, não há aqui uma grande 

preocupação com cálculos e fórmulas. Alguns cálculos são abordados em 

certas etapas do trabalho, mas esse não é o objetivo. Faremos então a 

abordagem desse capítulo respeitando a divisão do trabalho, ou seja, serão 

colocados aqui os aspectos teóricos relevantes na física para que o estudante 

possa ter a oportunidade de entender melhor os experimentos. Deve-se 

chamar a atenção para o fato de que é interessante que os alunos que 

participarem dessa atividade já tenham tido aulas teóricas a respeito desses 

assuntos em algum momento anterior à aplicação do trabalho. 

Vale comentar que no que diz respeito a natureza da luz, embora a 

discussão na maioria dos livros didáticos de física, a nível de ensino médio 

foquem na dualidade onda partícula, esta abordagem não é muito utilizada 

quando a abordagem esteja voltada para a Óptica Geométrica. Os conceitos 

abordados na Óptica Geométrica, são adequados para explicar fenômenos 

como a reflexão da luz, refração da luz, formação de imagens nos espelhos e 

nas lentes. Porém, quando abordamos temas como a difração e a interferência, 

que não são explicados pela Óptica Geométrica, utilizamos a teoria ondulatória 

da luz, além do que, podemos abordar todos os fenômenos tratados pela 

Óptica Geométrica através da teoria ondulatória da luz. Existem também, 

propostas para se discutir os modelos da óptica geométrica e da teoria 

ondulatória da luz através de experimentos de baixo custo (SOUZA et alli, 

2015).  
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3.2 1ª Aula – Reflexão da Luz 
 

Para falar sobre a reflexão da luz, podemos citar Heron de Alexandria 

que fez uso do princípio do caminho mínimo para explicar a reflexão da luz em 

espelhos planos e curvos. Em se tratando dos espelhos curvos, o princípio é 

válido somente para espelhos convexos (Martins e Silva. 2013). 

Faremos uma abordagem simples a respeito do assunto. Para uma 

compreensão melhor, deve-se ler o artigo na íntegra. 

Nos textos mais antigos sobre a óptica geométrica, temos duas obras, 

uma denominada Perspectiva e outra denominada Catóptrica, ambas 

atribuídas ao matemático Euclides, de Alexandria (aproximadamente 325 – 265 

a.C). A segunda obra citada Catóptrica,  trata de espelhos planos e curvos. O 

autor coloca nas duas obras que enxergamos os objetos através de raios 

visuais emitidos de nossos olhos e que vão até os objetos. A lei da reflexão da 

luz importância fundamental na segunda obra, que aborda os espelhos. 

Três séculos após Euclides, a óptica geométrica é estudada por Heron 

de Alexandria (aproximadamente 10 – 70 d.C). A lei da reflexão da luz em 

espelhos foi considerada na antiguidade como conseqüência de condição de 

mínimo, ou seja, foi justificadas por Heron a partir do princípio de que o 

caminho percorrido pela luz é o mais curto possível (Martins e Silva, 2013)  

Nesta aula os principais assuntos abordados são as duas Leis da 

reflexão ilustradas na figura 3.1. Vamos enunciar então essas leis. 

 

3.2.1 O Princípio de Heron e a reflexão nos espelhos 

 

Heron afirmava que os raios visuais viajam em linhas retas, e afirmava 

também que eles tem um movimento reto porque seria o mais curto e o mais 

rápido. 

Heron aborda a reflexão dos raios visuais em espelhos planos e sua 

causa, afirmando que a interação entre um raio e um espelho é da mesma 

natureza entre dois corpos. Vejamos este trecho retirado do artigo:  
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“A natureza dos corpos polidos é que sua superfície é compacta. Os 
espelhos, antes de serem polidos, possuem diversos poros, nos quais 
os raios incidentes não podem ser repelidos. Mas esses espelhos são 
polidos por atrito, e assim os lugares vazios são preenchidos por uma 
substância sutil. Então os raios incidentes sobre a superfície 
compacta são refletidos. E realmente como uma pedra que, lançada 
com violência contra um corpo compacto, como uma tábua ou um 
muro, é refletida, mas contra um [corpo] mole, como lã ou algo 
semelhante, fica parado. [...] Da mesma forma, os raios que são 
emitidos por nós com grande velocidade, como foi demonstrado, ao 
atingir corpos compactos são refletidos”. (Martins e Silva, 2013). 

 

Temos então o princípio da reflexão dos raios: 
 

“Portanto, consideramos ter sido suficientemente demonstrado por 
que aqueles que incidem sobre corpos polidos são refletidos. Agora, 
pelo mesmo raciocínio, ou seja, por causa da velocidade de sua 
incidência e reflexão, mostraremos que os ângulos de reflexão são 
iguais nos espelhos planos e circulares. Pois é necessário que tentem 
percorrer as menores retas. Digo, portanto, que de todos os raios 
incidentes e refletidos, os menores são aqueles que formam ângulos 
iguais nos espelhos planos e circulares; e, portanto, a reflexão com 
ângulos iguais é racional.” (Martins e Silva, 2013) 

 

Depois Heron aplicou o princípio da menor distância para espelhos 

planos, cuja demonstração será apresentada aqui de forma sucinta, baseada 

no artigo de Martins e Silva, 2013. 

Na figura abaixo, temos um espelho plano representado linha HE, o 

ponto G representa o olho de um observador e D o ponto visto por este 

observador. Heron admite que GA e AD formam ângulos iguais com o espelho, 

e prova que a distância GA+AD é menor que qualquer outra linha GB+BD (com 

B arbitrário). 

 

 
Figura 3.1: Diagrama de Heron – (Martins e Silva, 2013) 



 
 

36 
 

Desenhandodo a linha GE perpendicular ao espelho, e prolongando até 

o ponto Z, pode-se fazer GE=EZ. Ligando Z a D e também Z a B os triângulos 

ZEA e GEA são iguais, por construção. Assim, GA+AD=ZA+AD. E também, o 

ângulo ZAE é igual a GAE, portanto é igual a BAD. Desta forma, ZA e AD estão 

numa linha reta e portanto GA+AD=ZD. Devido a desigualdade triangular no 

triângulo ZDB, ZD < ZB+BD. como ZB=GB, e ZD < GB+BD temos que, GA+AD 

< GB+BD, finalizando a prova de Heron. (Martins e Silva, 2013) 

Sendo assim, nos espelhos planos, quando o raio visual incidente e o 

refletido formam ângulos iguais com o espelho, podemos dizer que o caminho 

entre o objeto e o olho do observador é o mais curto possível (Martins e Silva, 

2013).  

A demonstração de Heron para espelhos curvos é bem parecida. 

Na figura 3.2, BAH é a superfície do espelho, G o olho do observador e 

D o objeto que é visto pelo observador. A é um ponto sobre o espelho, de tal 

forma que GA e AD formam ângulos iguais com sua superfície. Seja B qualquer 

outro ponto sobre a superfície do espelho. Heron quer provar que a trajetória 

GA+AD é mais curta do que qualquer outra que vá do olho do observador até o 

espelho e do espelho até o objeto, como a trajetória GB+BD, por exemplo. 

 

 
Figura 3.2: Diagrama de Heron para reflexão em espelhos curvos – Revista Brasileira de 

Ensino de Física. Vol. 35 nº 1 São Paulo Jan./Mar. 2013 
 

Nesta demonstração, traça-se a linha EZ tangente ao espelho curvo no 

ponto A. Sendo ângulos formados pelos raios visuais com a superfície curva 

iguais, então os ângulos formados pelos raios com a tangente também serão 
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iguais. Consideremos agora o ponto Z, onde a reta GB corta essa tangente. se 

assumirmos EZ como um espelho plano, então, pela primeira demonstração, 

pode-se dizer que GA+AD é menor que GZ+ZD. Porém, no triângulo BZD, ZD 

é menor que ZB+BD, porque um dos lados de um triângulo é sempre menor 

que a soma dos outros dois. Dessa forma, ZD < ZB+BD, e somando GZ a 

ambos os lados da desigualdade, temos GZ+ZD < GZ+ZB+BD = GB+BD, logo 

GA+AD < BZ+ZD, então GA+AD < GB+BD, de acordo com o que Heron 

desejava provar.. 

As figuras e a análise desenvolvidas por Heron partem do princípio que 

o espelho curvo é convexo. Podemos observar que a prova só é válida se o 

ponto B estiver mais distante do olho do que o ponto Z. Porém, se o espelho 

fosse côncavo, teríamos outra situação, o ponto B estaria entre G e Z, e desta 

forma nada poderia ser concluído.   

Nos livros didáticos de ensino médio que abordam a reflexão da luz, a 

abordagem é feita através de duas Leis, que são as Leis da reflexão da luz. 

 

1ª Lei da Reflexão – O raio incidente, o raio refletido e a normal à superfície 

refletora são coplanares. 

 

2ª Lei da reflexão – O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. 

                                 

i = r 

 

 
Figura 3.3: Reflexão da Luz (Fonte: www.if.ufrgs.br) 
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3.3 2ª Aula – Espelhos Planos 
 

Esta aula é mais extensa porque temos um número maior de conceitos e 

situações que podem ser evidenciadas. No experimento tratamos de algumas 

questões relacionadas aos espelhos planos, porém, como já foi declarado 

anteriormente, vamos tentar elucidar os conceitos principais relacionados ao 

assunto. 

 

3.3.1 Imagens em um espelho plano 
 

Para que se tenha um espelho plano comum é necessária uma lâmina 

de vidro de faces paralelas. Em uma dessas faces deve-se depositar uma 

camada fina de prata, esta então, constitui a face refletora (BOAS; DOCA; 

BISCUOLA, 2001). 

Quando um objeto é colocado defronte a face refletora de um espelho 

plano, se formará “atrás” do espelho uma imagem. Esta imagem terá a mesma 

distância do espelho que o objeto, terá também as mesmas dimensões que o 

objeto e será direita em relação ao objeto. 

 

 
Figura 3.4: Imagem de um espelho plano (Fonte: www.if.ufrgs.br) 

 

 

Quando tratamos de espelhos planos, o objeto e sua respectiva imagem 

possuem sempre naturezas opostas, ou seja, se um deles for real, o outro será 

virtual e vice-versa. 
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Para demonstrarmos a propriedade fundamental do espelho plano 

conhecida como simetria, vamos observar a figura abaixo, onde temos um 

espelho plano e um objeto luminoso P diante dele (figura 3.3). 

 

 
Figura 3.5: Imagem de um espelho plano (Fonte: Newton; Helou e Gualter, Livro Tópicos da 

Física, v2, p. 345) 
 

Temos os raios PR e PQ que incidem no espelho, respectivamente 

normal e obliquamente. O raio PR se refletirá sobre si mesmo e o raio PQ será 

obliquo em relação ao espelho. P’ é a imagem de P, obtida pelo prolongamento 

dos raios refletidos. 

A demonstração da congruência dos triângulos PQR e P’QR nos mostra 

a propriedade fundamental dos espelhos planos. 

- O lado QR é comum aos dois triângulos. 

- QPR = i (alternos internos) e QP’R = r (correspondentes). 

Pela 2ª Lei da Reflexão : r = i, logo: QP’R = QPR. 

- QRP = QRP’ = 1 reto (Por construção). 

Uma vez demonstrada a congruência dos dois triângulos, podemos 

afirmar que: PR = P’R. 

O que significa dizer que a distância do objeto ao espelho (PR) é igual a 

distância da imagem ao espelho (P’R). Essa verificação que é conhecida como 
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propriedade fundamental dos espelhos planos pode ser enunciada da seguinte 

forma: 

Nos Espelhos Planos, a imagem é sempre simétrica do objeto em 

relação ao espelho (NEWTON; HELOU E GUALTER, 2007) 

Em função da simetria entre o objeto e sua respectiva imagem, a altura 

da imagem também será a mesma do objeto, mesmo que o objeto seja 

afastado ou aproximado do espelho. A sensação que um observador tem de 

que a altura de uma imagem aumenta ou diminui quando aproximamos ou 

afastamos o objeto do espelho está relacionado ao aumento ou redução do 

ângulo visual de observação. 

Podemos notar também que devido à simetria, a imagem de um objeto 

extenso observada através de um espelho plano, apesar de ser idêntica a ele, 

normalmente, não é superponível. É o que podemos observar na figura 3.2. 

Neste caso, pode-se dizer que a imagem é enantiomorfa, ou seja, possui forma 

contrária à do objeto. É por este motivo que viaturas que são utilizadas para 

serviços públicos de emergência, como da polícia, por exemplo, a palavra que 

as identificam são pintadas “ao contrário”. Isto é feito desta forma para que o 

motorista que estiver a frente da viatura possa ter uma leitura correta da 

palavra em seus retrovisores. 

Porém, se a imagem fornecida por um espelho plano de um objeto 

monocromático admitir um eixo de simetria, esta será superponível a ele. Veja 

a figura 3.4 abaixo, como exemplo deste caso. 

 

 
Figura 3.6: Imagem de um espelho plano (Fonte: Newton; Helou e Gualter, Livro Tópicos da 

Física, v2, p. 347) 
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3.3.2 Translação de um espelho plano 

 

Quando temos um objeto à frente de um espelho plano fixo, se o 

espelho sofrer uma translação de uma distância d, percebe-se que a imagem 

sofre um deslocamento D, no mesmo sentido do espelho. Observando a figura 

3.5 e cálculos abaixo, podemos constatar que D = 2d. 

 

Perceba que na figura: d = x – y (1); 

Podemos notar também que D = 2x – 2y  D = 2(x – y) (2); 

Comparando (2) e (1), temos: D = 2d (1). 

 

 
Figura 3.7: Translação em um espelho plano (Fonte: ensinonovo.if.usp.br) 

 

Uma consequência desse conceito é que a velocidade da imagem VI é 

igual ao dobro da velocidade do espelho VE para um mesmo referencial fixo. É 
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simples percebermos isso, porque a imagem percorre o dobro da distância 

percorrida pelo espelho no mesmo intervalo de tempo, logo: 

 

VI = 2 VE (2) 
 

3.3.3 Rotação de um espelho plano 
 

 Quando um raio de luz incide sobre um espelho plano, sofre o 

fenômeno da reflexão, e temos então, um raio refletido que se mantém no 

mesmo plano que o feixe incidente. Esse espelho sofrendo uma rotação de um 

ângulo , em torno de um eixo que pertença ao seu plano, para o mesmo raio 

incidente teremos outro raio refletido. O ângulo de rotação do raio refletido  é 

igual ao dobro do ângulo de rotação  do espelho, podemos observar isso pela 

figura 3.6. 

 

 = 2 (3). 

 

Temos inicialmente um raio de luz Ri incidindo sobre um espelho plano. 

Após a reflexão, temos o raio Rr1. Quando o espelho gira um ângulo , em 

torno de um eixo que pertence ao seu plano, conforme mostra a figura 3.5, 

para o mesmo raio incidente temos um novo raio refletido Rr2. Veja a 

demonstração da propriedade descrita acima:  = 2. 

Temos que (a) é o ângulo de incidência e de reflexão na primeira 

posição do espelho com relação à normal 1 e (b) o ângulo de incidência e de 

reflexão na segunda posição do espelho com relação à normal 2. O ângulo 

formado pelas normais N1 e N2 nas duas posições do espelho também é . No 

triângulo formado por estas duas normais, o ângulo externo b é igual à soma 

dos internos não adjacentes ( e a), Logo: 

 

b =  + a   = b – a (4). 

 



 
 

43 
 

No triângulo formado pelos raios refletidos Rr1 e Rr2, o ângulo externo 2b 

é igual a soma dos internos não-adjacentes (2a e ), logo: 

 

2b = 2a +    = 2b – 2 a   = 2 (b – a) (5). 

 

Comparando (4) e (5), temos: 

 

 = 2 (6). 

 

 
Figura 3.8: Rotação de um espelho plano.(Fonte: livro Os Fundamentos da Física, v. 2, 2007, 

pág.: 247). 
 
3.3.4 Imagens de um objeto em dois espelhos planos 

 
Se tivermos um ponto P luminoso ou iluminado entre dois espelhos 

planos, sendo que suas superfícies refletoras formas um ângulo  entre si, 

teremos então a formação de dois conjuntos de imagem, devido as várias 

reflexões da luz oriundas de P, conforme podemos observar pela figura 3.7 

abaixo. 
Podemos calcular o número de imagens formadas pelos espelhos pela 

fórmula: 
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N = 3600/ - 1 (7). 

Sendo: 

 

N  Número de imagens formadas pelos espelhos. 

  Ângulo entre as faces dos espelhos. 

 

 
Figura 3.9: Imagens formadas por dois espelhos planos (Fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br) 

 
 

3.4 3ª Aula – Espelhos Esféricos 
 

3.4.1 Conceitos básicos 

 
Um espelho esférico pode ser definido como uma calota esférica, na 

qual, uma de suas superfícies é refletora. Sendo assim, existem duas 

possibilidades, a superfície refletora do espelho pode ser a externa, neste caso 

o espelho é denominado convexo, ou a superfície refletora do espelho pode ser 

a interna, o espelho então é denominado côncavo, ilustrados nas figuras 3.8 (a) 

e (b). 
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    Figura 3.10: Tipos de espelhos esféricos. (a) côncavo e (b) convexo. (Fonte: www.if.ufrgs.br) 

 

Vamos evidenciar alguns elementos importantes em um espelho 

esférico, conforme ilustra a figura 3.9: o centro de curvatura C do espelho, que 

é o centro da superfície esférica da qual a calota foi retirada ou podemos dizer, 

da qual ela pertence; o vértice V do espelho, que é o polo da calota; o raio de 

curvatura R que é o raio da superfície esférica de onde retiramos a calota; o 

eixo principal do espelho, que é a reta definida pelo centro de curvatura C e 

pelo vértice V e a abertura do espelho , que é o ângulo plano que 

determinado através de eixos secundários que passam por pontos 

diametralmente opostos, do contorno do espelho. 

 

 
    Figura 3.11: Elementos de um espelho esférico (Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br) 
 

Os espelhos esféricos de Gauss são aqueles que apresentam maior 

nitidez em suas imagens devido aos raios incidentes sobre o espelho 

obedecerem a certas condições conhecidas como condições de nitidez de 
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Gauss, que são os raios incidentes sobre o espelho devem ser paralelos ou 

pouco inclinados em relação ao eixo principal e próximos dele. 

 

 

3.4.2 Focos de um espelho esférico 

 
Vamos considerar um feixe de raios paralelos incidindo sobre um 

espelho esférico paralelamente ao eixo principal do espelho. Podemos 

observar que se o espelho for côncavo, o feixe refletido é convergente e no 

caso do espelho for convexo o feixe refletido é divergente, como podemos 

observar na figura 3.10 abaixo. No caso do espelho côncavo o vértice do feixe 

refletido é sobre o eixo principal, e no caso do espelho convexo, este vértice é 

dado pelos prolongamentos dos raios refletidos, mas que também atinge o eixo 

principal do espelho. Em ambos os casos, este vértice é denominado foco 

principal F do espelho. 

Podemos notar que este foco principal F, no espelho côncavo é um 

ponto imagem real (figura a) e no espelho convexo é um ponto imagem virtual 

(figura b). 

 

 
    Figura 3.12: Focos de um espelho esférico (Fonte: livro Os Fundamentos da Física, v2, 

2007, p. 262) 
 

 

3.4.3 Trajetórias Fundamentais nos Espelhos Esféricos 

 
Vamos mostrar quatro trajetórias de raios de luz que são essenciais para 

a construção geométrica das imagens nos espelhos esféricos. 
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1. Se um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal de um 

espelho esférico, este é refletido numa direção que passa pelo foco 

principal F do espelho. 

 

 
    Figura 3.13: Trajetória I (Fonte: www.if.ufrgs.br) 

 

 

2. Se um raio de luz incide numa direção que passa pelo foco principal 

F do espelho, este é refletido paralelamente ao eixo principal do 

espelho. 

 

 
Figura 3.14: Trajetória II (Fonte: Livro Os Fundamentos da Física, v2, 2007, p. 264) 

 

 

3. Se um raio de luz incide numa direção que passa pelo centro de 

curvatura C do espelho, este é refletido sobre si mesmo. 
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Figura 3.15: Trajetória III (Fonte: www.if.ufrgs.br) 

 

4. Se um raio de luz incide sobre o vértice do espelho, este é refletido 

simetricamente em relação ao eixo principal do espelho. 

 

 
Figura 3.14: Trajetória IV (Fonte: www.if.ufrgs.br) 

 

 

3.4.4 Formação de Imagens nos Espelhos Esféricos 

 

A construção geométrica de imagens é realizada com a utilização das 

trajetórias fundamentais apresentadas na seção anterior. Vamos apenas nessa 

seção ilustrar tais construções, com o objetivo de visualizar os casos de 

imagens dos espelhos esféricos. 
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3.4.4.1 Espelho Convexo: Caso Único 

 

 No caso do espelho esférico convexo independente da distância de um 

objeto real ao espelho, a imagem conjugada será sempre: virtual, direita e 

menor. 

 

 
    Figura 3.16: Objeto real num espelho convexo (Fonte: www.culltura.ufpa.com.br) 

 

3.4.4.2 Espelho Côncavo 

 

Para um espelho esférico côncavo, a imagem que este espelho produz 

de um objeto real possui características diversas, dependendo da sua posição 

em relação ao seu centro de curvatura, foco principal do espelho e vértice. Nas 

figuras abaixo, veremos cada um desses casos. 

 

 

1º CASO: Objeto além do centro de curvatura do espelho. 

 

 
  Figura 3.17: Objeto real num espelho côncavo. (Fonte: www.culltura.ufpa.com.br) 
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2º CASO: Objeto sobre o centro de curvatura do espelho. 

 

 
  Figura 3.18: Objeto real num espelho côncavo. (Fonte: www.culltura.ufpa.com.br) 

 

3º CASO: Objeto entre o centro de curvatura e o foco principal do 

espelho. 

 

 
  Figura 3.19: Objeto real num espelho côncavo. (Fonte: www.culltura.ufpa.com.br) 

 

4º CASO: Objeto sobre o foco principal do espelho. 

 
  Figura 3.20: Objeto real num espelho côncavo. (Fonte: www.culltura.ufpa.com.br) 



 
 

51 
 

5º CASO: Objeto entre o foco principal do e o vértice do espelho. 

 

 
  Figura 3.21: Objeto real num espelho côncavo. (Fonte: www.culltura.ufpa.com.br) 

 

 

3.4.5 A Convenção dos Sinais 

 

De acordo com a figura 3.21, podemos observar que temos uma origem 

e uma orientação que daremos ao eixo x, ao longo do qual poderemos medir 

as posições do objeto, da imagem e a distância focal do espelho. Dessa forma, 

p, p’ e f serão positivas quando estiverem posicionados a frente do espelho 

(reais) e serão negativas quando estiverem atrás do espelho (virtuais). 

Vamos trabalhar agora no eixo y, onde podemos medir os tamanhos do 

objeto e da imagem. De acordo com a orientação indicada o (tamanho do 

objeto) e i (tamanho da imagem) serão positivos quando estiverem para cima 

(imagem direita) e negativos quando estiverem para baixo (imagem invertida). 

 

 
Figura 3.22: Convenção de sinais (Fonte: Livro Mauricio Fonte Boa, v2, p. 216) 
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Podemos estabelecer então o aumento linear transversal da imagem 

pela equação: 

 
A = i/o (8). 

 

Sendo: 

 

A  aumento linear transversal da imagem; 

i  ordenada da imagem; 

o  ordenada do objeto. 

Que também pode ser dado: A = i/o = - p’/p (9). 
 

 

3.4.6 A Equação dos Pontos Conjugados 

  
A equação dos pontos conjugados (equação de Gauss) é aquela que 

associa a abscissa do objeto (p) com a abscissa da imagem (p’) e a distância 

focal do espelho (f), temos então: 

 

1/f = 1/p + 1/p’ (10). 
 

Sendo: 

 

p  abcissa do objeto; 

p’  abcissa da imagem; 

f  abcissa focal. 

 

Podemos observa na figura 3.22 abaixo, os elementos da equação de 

Gauss. 
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    Figura 3.23: Elementos da Equação de Gauss (Fonte: Livro Tópicos da Física, v2, p. 374) 

 

Não será feita aqui a demonstração da Equação de Gauss, pois, a 

mesma não faz parte do foco deste trabalho tendo sido apenas comentada 

durante as aulas experimentais para que os alunos pudessem relembrá-la. 

Sendo assim, está sendo apresentada aqui como referencial teórico. 
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Capítulo 4 
Metodologia 
 

4.1 A proposta 
 

A escolha feita neste trabalho pela utilização de experimentos na 

abordagem de ensino potencialmente significativo na óptica geométrica, deve-

se ao fato de que em seus anos de experiência no ensino de física no ensino 

médio, o autor ter a sensação de que neste assunto em especial, as aulas 

serem de um modo geral muito teóricas e pouco práticas. Desta forma, a Ideia 

aqui apresentada é de que o educando possa ter a oportunidade de vivenciar 

um método diferente do tradicional. Deve-se ressaltar, porém, que não é uma 

crítica ao “método tradicional” onde entende-se por este as aulas expositivas a 

respeito do assunto. Mas sim, a intenção aqui é a de acrescentar a estas aulas 

uma outra possibilidade de abordagem que o professor pode utilizar com os 

seus alunos para tentar alcançar um melhor entendimento a respeito desses 

tópicos da Óptica Geométrica e também de estimular a curiosidade dos alunos 

através da experimentação como metodologia de aprendizagem 

potencialmente significativa (AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). 

No ensino médio, segmento em que o autor trabalha, o conteúdo de 

física é relativamente grande para ser dado em seus três anos de extensão. 

Temos uma preocupação em cumprir esse conteúdo, não só porque é 

necessário que os alunos o vejam nessa etapa de suas vidas acadêmicas 

devido ao fato de que alguns, em função de suas escolhas, provavelmente, não 

terão mais contato com a Física. Mas, também, pela questão das avaliações 

que os alunos terão que fazer para ingressar nas universidades. 
As escolas de ensino médio no Rio de Janeiro possuem de acordo com 

o seu regimento e questões culturais também, carga diferenciada para as 

disciplinas. No caso da Física, existem escolas particulares que possuem uma 

carga de quatro tempos semanais para a Física, outras possuem três tempos 

semanais. Mas se formos falar das escolas públicas estaduais de ensino 
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médio, nestas a carga horária é de apenas dois tempos semanais. Este fator 

dificulta bastante a abordagem do conteúdo de física que deve ser apresentado 

aos alunos nesse segmento. 
Na Fundação de Apoio as Escolas Técnicas (FAETEC), esse quadro é 

um pouco melhor, pois alguns cursos possuem uma carga de quatro tempos 

semanais, o que traz um conforto maior para que os professores possam 

apresentar o conteúdo programático. Esse é um dos motivos que facilitou a 

escolha pelo autor dessa instituição para a aplicação desse trabalho. 
Um outro fator de grande importância para essa escolha foi o fato de que 

de acordo com Ausubel (apud MOREIRA, 1999) aprendizagem significativa 

ocorre quando uma nova informação se relaciona com um aspecto 

especificamente importante da estrutura de conhecimento do indivíduo, isto é, 

o processo engloba a interação de uma nova informação com uma estrutura de 

conhecimento específica, que Ausubel define como conhecimento subsunçor, 

ou apenas subsunçor, existente na estrutura cognitiva dos alunos. 
Utilizando esse fundamento como base, a escolha pelo autor desse 

assunto (Óptica Geométrica) deve-se ao fato de algumas turmas a qual o autor 

lecionou no ano de 2015, estarem estudando esse conteúdo. Essas turmas 

possuem aulas de laboratório de física. Porém a ideia desse experimento era 

que fosse algo que não necessitasse de um laboratório para ser aplicado, mas 

sim, que pudesse ser um experimento que pudesse ser realizado numa sala de 

aula comum e que fosse de baixo custo e fácil reprodução. Também era uma 

diretriz do trabalho que fosse um experimento que não tivesse o cunho 

tradicional do laboratório que de acordo com (TAMIR, 1991), “no que é 

denominado laboratório tradicional, o aluno realiza atividades práticas, 

envolvendo observações e medidas, acerca de fenômenos previamente 

determinados pelo professor” (apud TARCISO, 2002). Sendo assim, a intenção 

era que o experimento proposto fosse para que os alunos pudessem observar 

os principais fenômenos ópticos relacionados aos assuntos previstos nas três 

aulas propostas. Nessas aulas a preocupação maior seria que os alunos 

observassem o que simplesmente acontece, sem ter preocupação em ficar 

colhendo dados para cálculos posteriores. 
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A ideia deste trabalho é desenvolver aulas utilizando experimentos 

(GALIAZZI, 2001), para serem aplicadas no ensino da óptica geométrica e 

desta forma otimizar a metodologia de ensino de física na sala de aula sobre 

este conteúdo. Neste trabalho, a preocupação maior é com os aspectos 

qualitativos e conceituais deste conteúdo e não tanto com os aspectos 

quantitativos. Pretende-se que os alunos, através das práticas experimentais 

propostas nesse trabalho, possam identificar os principais conceitos que estão 

associados ao fenômeno da reflexão da luz. Espera-se que com essa 

metodologia, seja possível atingir uma abordagem potencialmente significativa 

(AUSUBEL, apud MOREIRA, 1999). 
A proposta do trabalho pretende apresentar os principais conceitos 

relacionados ao fenômeno da reflexão da luz através de experimentos, esses 

experimentos seriam desenvolvidos com um material que consiste em: uma 

base de madeira, uma folha de papel milimetrado tamanho A3 plastificada, um 

espelho plano, um espelho esférico e um laser. Para simplificar a linguagem, 

vamos chamar esse material nesse trabalho de kit experimental ou 

simplesmente kit. Esses conceitos seriam desenvolvidos em três aulas, que 

serão assim divididas: 
 

1ª Aula – Reflexão da Luz 
Nesta aula, os alunos, orientados pelo professor, utilizarão o kit 

experimental fazendo observações sobre os conceitos básicos da 

reflexão da luz. Os detalhes do experimento estão no anexo desta obra. 
 

2ª Aula – Espelhos Planos 
Aqui, com o mesmo kit experimental, os alunos com a orientação do 

professor, irão observar os conceitos básicos relacionados às 

propriedades dos espelhos planos. 
 
3ª Aula – Espelhos Esféricos 
Esta é a última aula deste trabalho, onde os alunos utilizarão o mesmo 

kit experimental e com a orientação do professor farão a observação dos 

conceitos básicos relacionados às propriedades dos espelhos esféricos. 



 
 

57 
 

Cada uma destas aulas deve durar dois tempos de aula de 50 minutos, e 

não se faz necessário uma sala de laboratório. As aulas podem ser ministradas 

em uma sala de aula comum. Só se faz necessário reduzir a luminosidade da 

sala. 
O kit de baixo custo montado para estas atividades, cuja foto se encontra 

no capítulo 5, permite que o professor, se desejar, possa utilizá-lo para realizar 

experimentos com os conceitos relacionados à refração da luz. Porém, neste 

trabalho, nos prenderemos aos fenômenos da reflexão da luz para que o 

mesmo não fique muito extenso. 

Na execução das aulas, inicialmente, conversamos rapidamente com os 

alunos sobre a proposta e a metodologia das aulas. Depois, entregamos aos 

alunos um questionário prévio para que os mesmos respondam perguntas 

relacionadas ao tema apresentado em cada aula. Desta forma, pretende-se 

verificar as concepções prévias que os alunos carregam sobre os conceitos 

que serão apresentados nas aulas. A aplicação deste questionário deve durar 

cerca de 20 minutos. 

Devemos lembrar aqui, que a proposta central do trabalho é abordar os 

conceitos básicos de cada assunto explicitado acima e que como já foi 

anteriormente salientada, a preocupação é mais qualitativa e conceitual do que 

quantitativa. Não se pretende fazer grandes cálculos, nem minuciosas 

medições nestas atividades. 
Depois disso, os alunos entregam o questionário ao professor e se 

levantam para participar da atividade experimental. Dependendo do número de 

alunos, isto pode ser feito com um ou mais kits. Os alunos recebem um roteiro 

para orientarem-se e contam também com a orientação do professor. Esta 

etapa leva aproximadamente entre 40 minutos a 50 minutos. 
Por fim, após acompanharem as atividades com o professor, os alunos 

voltam a responder o questionário, para que se possa ter a oportunidade de 

tentar perceber se ocorreu alguma mudança nas respostas anteriores. 

Podemos observar se as concepções prévias dos alunos foram alteradas. 

Deve-se observar se não houve mudança nas concepções prévias, se suas 

concepções ficaram ainda mais arraigadas que antes, se passaram a 
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apresentar outras concepções errôneas ou se suas respostas, após a 

aplicação do experimento ajudaram a elucidar melhor os conceitos físicos 

apresentados. Esta etapa deve durar aproximadamente entre 20 minutos e 30 

minutos. 
É importante salientar que, nestas atividades, os experimentos 

pretendem mostrar aos alunos os conceitos que foram abordados no 

questionário, mas, que o professor não deve ao apresentar o experimento 

chamar a atenção dos alunos nos momentos em que esteja mostrando algo 

que esteja diretamente relacionado a alguma pergunta. Pois, desse modo, o 

aluno poderá ter a possibilidade de observar o fenômeno e quem sabe 

relacioná-lo com a sua resposta anteriormente elaborada e fazer suas próprias 

conclusões a respeito disso. 

Para Ausubel (apud MOREIRA, 2011) uma das condições para que se 

possa atingir uma aprendizagem significativa é que o material a ser aprendido 

seja relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva do aprendiz de maneira 

não arbitrável. Ele propõe também que ao procurar evidência de compreensão 

significativa, a melhor forma de evitar a “simulação da aprendizagem 

significativa” é propor questões e problemas de uma maneira nova e não 

familiar. Desta forma, essa abordagem experimental (GALIAZZI, 2001) é uma 

possibilidade de envolver o aluno em situações que tornem necessária a 

transformação de conhecimento adquirido, relacionando os conhecimentos 

utilizados na aula experimental com a aula teórica.        
 

 

4.2 A motivação 
 

Estando na sala de aula há quase vinte anos, o autor teve a 

oportunidade de trabalhar com diversos materiais diferentes, como livros de 

diferentes editoras, apostilas de sistemas de ensino, alunos de escolas 

tradicionais, religiosas e inclusivas. Algo que o autor percebe há algum tempo, 

e embora seja assunto de diversas discussões em reuniões pedagógicas ou 

em conversas nas diversas salas de professores, é a dificuldade dos alunos em 
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aprender física e também a falta de interesse nessa disciplina. Vale citar que 

um dos motivos da evasão escolar, segundo Néri (Néri, 2009): “É a falta de 

interesse intrínseco dos país e dos alunos sobre a educação ofertada, seja pela 

baixa qualidade percebida ou por miopia ou desconhecimento dos seus 

impactos potenciais”. 

Sendo assim, um questionamento pertinente até hoje é porque o autor, 

por exemplo, gosta de física, e a maioria das pessoas que estudaram com o 

autor no ensino médio não gostavam. Quadro este que aparentemente é o 

mesmo até hoje, porque quando o autor inicia o ano letivo pergunta sempre 

aos seus alunos: 

 

Quem aqui gosta de física? 

Quem tem dificuldade em física? 

Quem não gosta de física? 

 

Após estas perguntas, percebe-se que as duas últimas são respondidas 

praticamente pelas mesmas pessoas. Isto nos leva a ter a impressão que 

talvez a maioria dos alunos não goste de física porque não entende esta 

matéria. 

Por esse motivo, ao tentar mudar a abordagem nas aulas, procura-se 

uma maneira diferente de apresentar os conceitos abordados em um 

determinado assunto, procura-se contextualizar os conceitos físicos com o 

cotidiano do aluno. E então, com essas tentativas, a impressão que fica é que a 

experimentação em sala de aula (GALIAZZI, 2001) é um caminho que parece 

trazer bons resultados. Pois na aplicação deste trabalho, tem-se a sensação 

que ocorre uma interação maior entre aluno e professor. Parece que as 

perguntas fluem com uma maior facilidade, onde os alunos se sentem mais à 

vontade para perguntar e até mesmo para debater os assuntos abordados 

entre eles. 

Se formos tracejar um panorama sobre a prática educacional nas nossas 

salas de aula, podemos observar que a prática pedagógica de um modo geral é 

tradicional. O aluno fica no papel de observador enquanto o professor é o 
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centro do processo. As aulas são expositivas seguidas de resolução de 

exercícios e se a escola tiver estrutura, ocorrem aulas práticas de laboratório 

(AZEVEDO, 2004). 

Esta separação de teoria, resolução de exercícios e aulas práticas, faz 

com que os alunos venham a ter uma visão deformada da ciência. (AZEVEDO, 

2004). 

Apresentando a ciência desse modo, passamos aos nossos alunos a 

impressão de que a ciência é pronta, acabada, não havendo então uma 

preocupação com o processo científico que acompanha a ciência. 

A concepção sobre ser professor, na grande maioria dos pesquisadores 

das áreas específicas das ciências naturais é construída a partir de 

aprendizagens ambientais (GALLIAZZI, 2001) muito fortes e difíceis de serem 

mudadas.  

A aplicação dos sistemas de avaliação de ensino, como por exemplo, o 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos PISA (portal.inep.gov.br/pisa), 

nos mostram parâmetros que demonstram justificativas das colocações 

frequentemente ruins que o nosso país atinge. 

Sendo assim, como foi dito acima, existe uma necessidade iminente de 

mudança na forma como a ciência é apresentada aos nossos alunos nas salas 

de aula. É óbvio que temos que perceber e analisar que qualquer mudança 

sempre é muito difícil de ser realizada por diversos aspectos. Primeiro porque 

temos que perceber que modificar o ensino envolve mudanças nas práticas 

educacionais desenvolvidas por diversos profissionais que estão direta e 

indiretamente envolvidos com a educação. Existe a dificuldade devido à 

resistência às mudanças por aqueles que não acreditam em uma nova 

metodologia que não seja a tradicional, seja porque aprenderam assim, seja 

porque acreditam de fato que é a única que funciona, ou ainda, porque não 

desejam sair de uma situação de conforto a qual se encontram por já atuarem 

assim há muito tempo. 

Mudar sempre é difícil, pois requer muito trabalho, estudo, reciclagem e 

adaptação a uma nova realidade. E temos que aceitar também que não temos 

convicção se o novo caminho escolhido trará os resultados que esperamos. 
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Mas, o fato é que de acordo com pesquisas realizadas na área de ensino, 

como já foi exposto acima, temos também que aceitar que algo talvez deva ser 

mudado. E é importante, dessa forma que utilizemos estes dados para nortear 

o caminho que devemos adotar. 

 

 

4.3 Um panorama da Escola Pública 
 

Vamos inicialmente discorrer um pouco sobre a situação das escolas 

públicas que o autor lecionou desde que se tornou professor da rede pública 

estadual a nível médio. Ao lecionar física no ensino médio nas escolas públicas 

por um período de onze anos, primeiramente, na Secretária de Educação 

SEEDUC e nos últimos dois anos também na Fundação de Apoio à Escola 

Técnica FAETEC. É importante comentar que na SEEDUC, a maioria desse 

tempo, o trabalho foi no curso noturno, com turmas de 1ª série e 2ª série e 

eventualmente com a 3ª série do ensino médio. Na FAETEC, no curso diurno, 

manhã e tarde, pois a FAETEC o horário é integral, também com alunos da 1ª 

série e 2ª série dos diversos cursos técnicos. 

Nas escolas públicas do Rio de Janeiro, a carga horária destinada ao 

ensino de física é de dois tempos semanais, nas escolas da SEEDUC. É esse 

o tempo do qual o professor dispõe para apresentar todo o conteúdo do ensino 

médio nos três anos desse segmento. 

Na FAETEC, essa situação é variável, pois como se trata de uma escola 

técnica, que também é de ensino médio, os alunos, dependendo do curso, 

possuem carga horária de dois tempos semanais em alguns cursos e quatro 

tempos semanais em outros cursos. 

Levando em consideração o modelo tradicional de sala de aula que 

temos em nossas escolas, como já foi discutido anteriormente, é fácil perceber 

o quanto é difícil inserir uma prática pedagógica diferente. Tanto na SEEDUC 

quanto na FAETEC, existe um currículo a ser desenvolvido com os alunos. 

Na SEEDUC este currículo é conhecido como currículo mínimo 

(SEEDUC, 2012), que é utilizado nas três séries do ensino médio e que 
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bimestralmente os alunos são avaliados por uma prova preparada pelo governo 

do estado para avaliar o aprendizado e desempenho dos alunos e através 

disso classificar as escolas. Ocorrem também as avaliações internas 

elaboradas pelos professores para avaliar os alunos. 

Podemos ver a seguir da figura 4.1 à figura 4.12, o currículo mínimo 

utilizado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, no caso nas escolas que 

estão subordinadas a SEEDUC. 

 

 

 
Figura 4.1: Currículo Mínimo – 1º Bimestres – 1ª Série do ensino Médio 

 

 
Figura 4.2: Currículo Mínimo – 2º Bimestres – 1ª Série do ensino Médio 
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Figura 4.3: Currículo Mínimo – 3º Bimestres – 1ª Série do ensino Médio 

 

 
Figura 4.4: Currículo Mínimo – 4º Bimestres – 1ª Série do ensino Médio 

 

 

 
Figura 4.5: Currículo Mínimo – 1º Bimestres – 2ª Série do ensino Médio 
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Figura 4.6: Currículo Mínimo – 2º Bimestres – 2ª Série do ensino Médio 

 

 
Figura 4.7: Currículo Mínimo – 3º Bimestres – 2ª Série do ensino Médio 

 

 
Figura 4.8: Currículo Mínimo – 4º Bimestres – 2ª Série do ensino Médio 
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Figura 4.9: Currículo Mínimo – 1º Bimestres – 3ª Série do ensino Médio 

 

 
Figura 4.10: Currículo Mínimo – 2º Bimestres – 3ª Série do ensino Médio 

 

 
Figura 4.11: Currículo Mínimo – 3º Bimestres – 3ª Série do ensino Médio 
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Figura 4.12: Currículo Mínimo – 4º Bimestres – 3ª Série do ensino Médio 

 

Como podemos observar de acordo com o currículo mínimo, se for 

desejável que o aluno participe da atividade experimental proposta nesse 

trabalho após ter tido participado das aulas teóricas, é recomendável que os 

experimentos sejam feitos no final do 3º bimestre ou do 4º bimestre da 3ª série 

do ensino médio. 

Na FAETEC, o currículo depende do curso técnico escolhido pelo aluno, 

onde alguns contam com uma carga horária maior que outros e a ordem dos 

conteúdos também não é a mesma nas três séries para atender melhor a 

demanda do curso técnico. As avaliações são todas internas. 

Um dos maiores problemas enfrentados no ensino médio pelos 

professores é com relação aos conhecimentos já trazidos pelos alunos do 

ensino médio. Percebe-se isso logo no início do ano letivo com as turmas do 1º 

ano do ensino médio no decorrer das aulas e nas avaliações do início do ano. 

Na FAETEC, o quadro é um pouco diferente, talvez devido ao fato de os alunos 

que ingressam no 1º ano do ensino médio serem submetidos a um exame de 

admissão. 

As duas instituições são vinculadas ao Estado do Rio de Janeiro, porém 

as escolas estaduais nas quais os alunos fazem o ensino médio regular, 

pertencem a SEEDUC, que é a secretária de educação. Normalmente, os 

alunos são oriundos em sua maioria da rede municipal, onde estudaram o 

ensino fundamental. As turmas, de um modo geral são cheias, na ordem de 40 

a 50 alunos. E a maioria das escolas não possui laboratório. Quando possuem, 
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normalmente estão desativados, seja por falta de material adequado ou por 

falta de planejamento para ser utilizado. 

Temos que lembrar ainda que o professor de física na SEEDUC tem que 

desenvolver todo o conteúdo previsto no currículo mínimo com dois tempos de 

aula. E se fizer alguma atividade experimental no laboratório, se houver, terá 

que atender sozinho um quantitativo de 40 alunos em média por turno. As 

turmas costumam ser um pouco menores no turno da noite. 

Vale comentar também que de acordo com o site g1, o resultado 

divulgado pelo MEC por escola a respeito do desempenho dos alunos que 

fizeram o Enem em 2014, a média mais alta é de uma escola particular do Rio 

de Janeiro. Foram ao todo 15.640 escolas avaliadas. As 20 maiores escolas 

são particulares. A 1ª escola pública que aparece no ranking na 22ª posição é o 

Instituto Federal do Espírito Santo. 

De acordo com o mesmo site, as escolas públicas são menos de 10 % 

entre as mil com maior nota no Exame Nacional do Ensino Médio ENEM. Nesta 

lista com as mil maiores notas do ENEM em 2014, só há 93 escolas públicas. 

Nessa “elite” da rede pública, quase todas são federais (72 escolas). Porém, 

vale salientar apesar disso, esse número representa um avanço em relação à 

edição anterior, quando só havia 78 escolas públicas do total (7,8 % do total). 

Ainda é importante comentar que considerando as 500 escolas públicas 

com a média mais alta nas provas objetivas, os dados mostram que 47 % delas 

são escolas federais, em geral com orçamentos maiores e com provas de 

seleção de alunos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep) reforça que o ranking do Enem não é a única forma de 

avaliar uma escola, mas pode incentivar que os pais cobrem melhor 

desempenho dos colégios (g1.globo.com). 

Já a FAETEC, é vinculada à secretária de ciência e tecnologia, suas 

turmas normalmente têm em média 35 alunos, e a carga horária destinada à 

física, como já foi exposto acima em alguns cursos é maior. Porém deve-se 

chamar a atenção que nesta instituição, os alunos além da carga de sala de 

aula, possuem um horário separado para as aulas de laboratório. Na carga 

horária de cada turma, dois tempos de aula semanais são destinadas as aulas 
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de laboratório. São ministradas aulas de laboratório nas disciplinas de física, 

química e biologia. Cada uma das três séries do ensino médio assiste uma 

dessas disciplinas por trimestre, pois lá, o ciclo escolar é trimestral e não 

bimestral. Este modelo é aplicado em uma das unidades da FAETEC, pois 

temos que salientar, que as unidades possuem autonomia para montar esse 

horário. 

Através da observação de todo esse quadro, as dificuldades e 

problemas aqui apontados, esses motivos foram também motivadores para a 

criação desse trabalho. Onde o professor pode reproduzir com facilidade o 

material descrito nessa obra para a utilização em sala de aula com os seus 

alunos sem a necessidade de um laboratório especializado e nem o incômodo 

de ter que deslocar as turmas para assistirem a aula em outro lugar. Sendo o 

material de baixo custo e fácil reprodução, o professor pode montar um ou mais 

kits para poder trabalhar com os alunos e talvez, dessa forma, poder fazer uma 

abordagem um pouco diferente do conteúdo com a pretensão de incentivar e 

motivar os alunos no aprendizado de física. 

O objetivo desse material e da abordagem da aula preparada aqui é 

tentar criar mais um mecanismo para talvez facilitar o aprendizado dos alunos 

nesse conteúdo específico da física que é a reflexão da luz. Como professor da 

rede pública e privada há muitos anos, reconheço as dificuldades enfrentadas 

pelos professores das redes públicas, a dar conta do conteúdo de ensino 

médio com a carga horária exposta acima, dentre outros problemas, em 

comparação com a rede privada, onde na grande parte das escolas, pelo 

menos na maioria das que conheci, em que a carga horária destinada ao 

ensino de física é de quatro tempos semanais. E algumas escolas ainda 

possuem mais dois tempos semanais para as aulas de laboratório. 

 

 

4.4 O porquê da experimentação como agente motivador 
 

A prática da docência, independente do estágio escolar, é influenciada 

por vários fatores, como a experiência do professor, o domínio que este possui 
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sobre o conteúdo que vai lecionar, os conhecimentos que os alunos já 

possuem a respeito da disciplina estudada, a predisposição dos alunos em 

aprender estes conteúdos, entre outros fatores. Mas, talvez um dos mais 

importantes fatores seja a interação entre os alunos e o professor. Este fator 

parece ser primordial para que o aprendizado dos alunos flua com uma maior 

facilidade. E para que isso aconteça, a metodologia utilizada para abordar os 

assuntos estudados é fundamental para motivar os alunos a aprenderem algo 

novo. 

Por esse motivo, na área de ciências, uma boa possibilidade de atingir 

este objetivo é através da experimentação. Utilizar a experimentação como 

metodologia de abordagem ou aprimoramento de um determinado assunto na 

física, unindo teoria e prática em uma ação conjunta. Tendo a intenção de fazer 

com que os alunos percebam que não existe separação entre essas duas 

ações. 

É de grande aceitação a ideia de que a experimentação é uma atividade 

fundamental no ensino de ciências. Porém, a partir de sua implementação nas 

escolas, o que já ocorreu há mais de cem anos, muitas críticas foram feitas a 

respeito dos resultados alcançados. Um exemplo disso é o volume especial do 

Internacional Journal of Science Education, publicado em 1996, destinado a 

discutir tais atividades (GALIAZZI, 2001). 

Analisando o que ocorre no ensino médio, em função de dificuldades já 

expostas anteriormente, sabemos que atividades experimentais são pouco 

realizadas. Embora, um grande número de professores acredite que o ensino 

de ciências pode ser transformado através delas. 

Na formulação deste trabalho, a intenção foi a de criar algo simples, do 

ponto de vista de reprodução e execução. Que fosse acessível aos professores 

de escolas que não tivessem uma estrutura de salas de laboratório e que o 

material utilizando além de ser de baixo custo, fosse de simples montagem e 

possibilitasse aos alunos uma dinâmica que facilitasse a interação entre 

professor e aluno. A ideia veio de montar um experimento que possibilitasse 

abordar os conceitos ópticos desejados e que utilizasse o mínimo de material 

possível. 
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Após conseguir montar o material, a dúvida era se na prática, atingiria os 

objetivos desejados. Se for suficiente para realizar os experimentos com 

clareza e se realmente motivaria os alunos e possibilitaria uma visão simples 

desses conceitos como era almejado. 
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Capítulo 5  
Ensinando Óptica Geométrica Através de Uma 
Abordagem Potencialmente Significativa com 
Experimentos - A Aplicação do Produto 
 

5.1 Introdução 
 

Esse trabalho foi desenvolvido com uma metodologia baseada na 

experimentação (GALIAZZI, 2001), fortemente influenciado pelo ensino 

potencialmente significativo de Ausubel (apud Moreira, 1999). Procuramos 

desenvolver alguns conceitos expressos na óptica geométrica. O objetivo 

desse experimento foi tentar observar determinados fenômenos ópticos 

relacionados aos assuntos: reflexão da luz, espelhos planos e espelhos 

esféricos. Nunca é demais lembrar que a preocupação fundamental desse 

trabalho foi em sua maioria com aspectos qualitativos, deixando os aspectos 

quantitativos em segundo plano. Porém, colocamos que o objetivo não foi dar 

uma importância maior a um em detrimento do outro. Acredita-se na 

importância dos dois dependendo do que se deseja atingir. No caso desse 

trabalho, a escolha deve-se a acreditarmos na dificuldade que os alunos 

possuem em enxergar alguns fenômenos ópticos, como, por exemplo, a 

Segunda Lei da Reflexão, que diz que: o ângulo de reflexão é igual ao ângulo 

de incidência. Em uma aula tradicional, na sala de aula, o professor representa 

esse fenômeno no quadro e o aluno “aceita” isso como verdade.  

Mas não seria melhor para o seu aprendizado se ele pudesse observar o 

fenômeno por conta própria, medindo os ângulos e tomando suas próprias 

conclusões? 

A aplicação do produto desenvolvido para essa atividade foi feita em três 

aulas de 2 tempos de 50 minutos cada. Vamos fazer uma descrição detalhada 

do que ocorreu nessas aulas nos tópicos seguintes. O chamado produto desse 

trabalho, consiste em um banco óptico (ilustrado na figura 5.1) que é formado 

por: uma base de madeira, uma folha de papel milimetrado formato A3 
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plastificada, um espelho plano (figura 5.2) , um espelho esférico (figura 5.3), um 

semi-espelho (figura 5.4)  e uma fonte de luz (figura 5.5), que no caso foi 

utilizada para aplicação do mesmo um laser. Na figura 5.5, podemos ver o 

material completo utilizado. Podemos ver o material que foi utilizado em todos 

os experimentos na figura 5.6. A base de madeira é aproximadamente das 

dimensões da folha de papel milimetrada já plastificada, como pode ser 

observado na figura 5.1. A folha é colada sobre a base de madeira servindo de 

base para o banco óptico. O custo desse material é algo em torno de 115 reais 

(11/2015). 

 

 
Figura 5.1: Foto folha de papel milimetrado plastificada (á esquerda) e da base de madeira (à 

direita) (Fonte: Arquivo pessoal) 
 

 
Figura 5.2: Foto do espelho plano. (Fonte: arquivo pessoal). 
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Figura 5.3: Foto do espelho esférico. (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 
Figura 5.4: Foto do semi-espelho. (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 
Figura 5.5: Foto do ponteiro laser. (Fonte: arquivo pessoal). 
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Figura 5.6: Foto de todo o material utilizado. (Fonte: arquivo pessoal). 

 
 
5.2 A escolha do local de aplicação do produto 
 

O trabalho foi aplicado em uma unidade da Faetec, localizada na rua 

Clarimundo de Melo nº 847, no bairro de Quintino, no Rio de Janeiro, cujo 

nome é Escola Técnica Estadual República (ETER).  

Em função disso, quando citarmos a Faetec nesse trabalho estaremos 

nos referindo a essa instituição de ensino que pertence a fundação citada. As 

aulas foram aplicadas a um grupo de 12 alunos na primeira aula e 13 alunos 

nas outras duas aulas. Os alunos eram do curso de telecomunicações, eram 

alunos do 2º ano desse curso, porque estes alunos já haviam tido o conteúdo 

referente aos assuntos abordados nesse trabalho nesse mesmo ano (2015), 

ano em que foi aplicado o trabalho. 

Vale a pena comentar que uma das maiores dificuldades na aplicação foi 

o fato de que esse trabalho ainda estava sendo desenvolvido quando surgiu 

uma oportunidade em termos de calendário para que o mesmo fosse aplicado. 

Esse fato fez com que o processo de conclusão do produto fosse antecipado 

para que houvesse a oportunidade do mesmo ser aplicado ainda no ano de 
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2015. Sabia-se que era iminente uma greve no Estado em função das 

condições em que estávamos e que provavelmente ocorreria no início do ano 

letivo de 2016. Devido ao trabalho só estar apto a ser aplicado no final do ano 

letivo, gerou também uma dificuldade no recrutamento de alunos para que 

houvesse a aplicação do mesmo. Por isso o número de alunos foi 

relativamente pequeno. Para que fosse possível a sua aplicação, além do 

produto estar pronto e devidamente organizado era necessário também, que 

estivesse pronto o roteiro do aluno e o roteiro do professor. Outra dificuldade 

gerada pela data da aplicação foi que em função do material ainda estar sendo 

preparado, não houve tempo hábil para produzir vários conjuntos do material. A 

aula foi realizada com um conjunto apenas, mas esse fator foi minimizado pelo 

fato de termos grupos de 12 e 13 alunos na execução do trabalho. Após a 

aplicação das aulas foi percebido que o ideal seria que tivéssemos um conjunto 

para cada grupo de 4 a 6 alunos aproximadamente. 

Como houve uma “brecha” no calendário escolar que não era esperada, 

foi necessário um pouco de agilidade na conclusão desse material para que 

fosse possível aproveitar essa oportunidade. Havia um grande interesse por 

parte do autor em aplicar o produto nessa época, pois, tudo indicava que uma 

grande grave no setor público era eminente. 

Devemos também chamar a atenção para o fato de que o autor desse 

trabalho também é professor da SEEDUC, trabalhando também no ensino 

médio. Porém, na escola em que o mesmo atua, no ano de 2015, era professor 

das turmas do 1º ano do ensino médio e de uma turma do 2º ano do ensino 

médio. Mas vale lembrar que de acordo com o currículo mínimo do Estado do 

Rio de Janeiro, estes alunos não haviam tido aulas com o assunto abordado 

nesse trabalho que estão na área da óptica geométrica, assunto estes que só é 

visto pelos alunos da 3ª série do ensino médio seguindo a orientação do 

currículo mínimo. É importante que isso seja colocado para que o leitor não 

pense equivocadamente, que houve algum tipo de preferência na escolha da 

escola aonde o trabalho foi desenvolvido. Sabe-se que é uma orientação do 

programa que o produto seja aplicado em uma escola pública. Dessa forma, 

como o autor em questão trabalha na FAETEC e na SEEDUC, havia a 
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possibilidade de ser desenvolvido nas duas, porém, esses fatores explicitados 

acima fizeram com que o trabalho fosse aplicado na FAETEC. 

 

 

5.3 A organização das aulas 
 

Com o material organizado e os roteiros prontos, foi previamente 

combinado com os alunos que o trabalho seria aplicado em três aulas de 1 

hora e 40 minutos cada (2 tempos de 50 minutos), sendo a sequência das 

aulas organizada da seguinte forma: 

 

1ª) Aula – Reflexão da Luz 

2ª) Aula – Espelhos Planos. 

3ª) aula – Espelhos Esféricos. 

 

Esse grupo de alunos tinha semanalmente 4 tempos de física que eram 

realizados na segunda-feira pela manhã (2 tempos) e na terça-feira à tarde (2 

tempos). Com já foi comentado anteriormente eram necessários um total de 6 

tempos de aula para que fosse possível aplicar as 3 aulas referentes ao 

produto. Fato esse que foi comentado com os alunos para verificar se esses 

tinham a possibilidade de ficarem por mais dois tempos em um dos dias ou se 

poderia ir à escola um terceiro dia para que todo o trabalho fosse concluído. De 

forma democrática e em função da grade de horários foi decidido que seriam 

estendidos mais dois tempos na terça à tarde para que o trabalho fosse 

concluído. 

Esse trabalho foi aplicado aos alunos opcionalmente como parte da 

recuperação da 3ª etapa do ano letivo de 2015. Só para explicar essa questão, 

na FAETEC, a divisão de conteúdos e avaliações não é feita por bimestre como 

na maioria das escolas, mas sim em trimestre, havendo então três trimestres 

ao ano. Vale lembrar também que os alunos não eram obrigados a fazer esse 

trabalho como recuperação, tendo a oportunidade de fazer uma prova que 

seria realizada em um único dia no período de 2 tempos de aula. 
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Foi combinado com os estudantes que a avaliação seria feita levando 

em consideração a participação nas etapas de cada aula, fundamentalmente 

na etapa em que seriam feitos os experimentos, ao comprometimento em 

responder os questionários, a assiduidade nas três aulas, não podendo o aluno 

participar de uma ou outra aula por escolha própria e a pontualidade nas aulas, 

pois como se tratava de um trabalho baseado na experimentação (GALIAZZI, 

2001), era fundamental que os alunos estivessem presentes em todas as 

etapas das aulas não podendo haver atrasos. 

Os alunos levaram para os pais um requerimento pedindo autorização 

para que o que fosse escrito, fotografado e filmado nessas aulas pudesse ser 

usado para fins de estudo e pesquisa na área de ensino de física, foi 

esclarecido aos alunos que se tratava de um trabalho de pesquisa de 

mestrado. Os estudantes foram proibidos de portar celular nessas aulas para 

evitar maiores transtornos. O único celular usado para fotografar e filmar foi o 

do professor. 

Foi explicada na semana anterior a aplicação do trabalho como seria a 

organização do mesmo de forma detalhada e na semana de aplicação, antes 

da mesma, rapidamente repassado aos estudantes envolvidos no trabalho 

todos os aspectos relevantes ao mesmo. As três aulas foram organizadas da 

seguinte forma: 

 

1º) o questionário prévio – 20 minutos aproximadamente para a 

execução. 

2º) o experimento – 50 minutos aproximadamente para a execução. 

3º) Reaplicação do questionário – 30 minutos aproximadamente para a 

execução. 

 

 

5.4 A aplicação das aulas 
 

Para a aplicação de cada aula, após o momento em que os estudantes 

responderam ao questionário prévio, lhes foi entregue um roteiro de aula, para 
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que pudessem acompanhar e executar a atividade experimental. Vamos 

descrever então como foi cada aula. 

 

5.4.1 1ª Aula – Reflexão da luz 

 
O objetivo dessa aula era principalmente tentar elucidar aos estudantes 

as duas Leis da Reflexão da Luz. Inicialmente, como já haviam sido orientado 

os estudantes tinham que responder a um questionário prévio, individualmente 

e com suas próprias palavras, sem que houvesse a possibilidade de consulta a 

qualquer material didático para que fosse posteriormente verificado pelo 

professor o que os alunos lembravam a respeito do tema abordado. A imagem 

da figura 5.6 ilustra esse momento. Veja o questionário prévio no anexo 1. 

 

 
Figura 5.6: Foto de alguns alunos respondendo o questionário prévio (Fonte: Arquivo pessoal). 
 

Após essa etapa, os alunos passaram para a etapa do experimento, que 

teve uma duração aproximada de 40 a 50 minutos, onde os alunos com a 

orientação do professor, seguindo um roteiro denominado roteiro do aluno, 

realizaram um experimento na tentativa de elucidar os conceitos abordados no 

questionário prévio e mais alguns conceitos e observações que puderam ser 

feitos através do experimento. Vale ressaltar também que o professor também 

seguiu um roteiro elaborado para auxiliar o professor na orientação a ser dada 

aos alunos. Os roteiros dessa aula podem ser vistos no anexo 1. 
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Durante a etapa do experimento, os alunos debatiam entre si sobre a 

atividade experimental. Nesse momento foi comum ouvir os alunos 

comentando, ao observarem a aplicação do experimento, suas respostas 

dadas no questionário prévio e percebia-se também que comentavam 

surpresos quando verificavam que o que estavam observando não era aquilo 

que tinham respondido. Isso era evidenciado em falas como: “Caramba! Então 

era isso! Puxa não foi isso que eu respondi. Mas agora eu vi”. Também 

comemoravam quando tinham a impressão que o que estavam vendo era de 

acordo com o que responderam, com falas como: “Yes, foi isso que eu escrevi 

lá”. A imagem da foto 5.7 ilustra os alunos realizando a atividade experimental 

relacionada a reflexão da luz. 

 

 
Figura 5.7: Foto dos alunos realizando a atividade experimental (Fonte: Arquivo pessoal) 

 

Depois da fase do experimento os alunos responderam o questionário 

final. Para que depois o professor pudesse fazer uma análise do que mudou 

nas suas respostas, analisando o que foi respondido antes do experimento no 

questionário prévio e que foi respondido depois do experimento no questionário 

final. O questionário final nessa aula tinha um número de perguntas maiores 

que o questionário prévio, em razão de algumas coisas só poderem ser 
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perguntadas após o experimento, pois eram perguntas direcionados a um dado 

momento da experiência. Veja o questionário final dessa aula no anexo 1. 

Após os alunos responderem ao questionário final foram liberados para 

no dia seguinte participarem das duas aulas subsequentes. 

 

5.4.2 2ª Aula – Espelhos planos 
 

Esta aula foi aplicada na terça-feira à tarde, no dia 10 de novembro de 

2015. Nesse dia os alunos teriam dois tempos de física, mas, conforme 

previamente foi proposto pelo professor em função do calendário escolar e os 

mesmos se dispuseram a fazer foram aplicadas as duas aulas restantes. Nos 

primeiros dois tempos os alunos participaram da aula sobre espelhos planos, 

cujo objetivo foi tentar abordar os principais conceitos relacionados a esse 

assunto. Primeiramente os alunos responderam o questionário prévio, tendo 

aproximadamente 20 minutos para efetuar esta tarefa. Depois os questionários 

foram recolhidos e os alunos receberam um roteiro para que pudessem 

acompanhar junto com o professor a prática experimental. O professor por sua 

vez também possuía o seu roteiro, elaborado para auxiliar nas orientações que 

devem ser dadas aos alunos para realizarem o experimento. Veja as etapas 

dessa aula então no anexo 2. 

Aqui vale o comentário que embora pareça que a atividade seja muito 

longa devido ao número de procedimentos experimentais, deve-se atentar que 

muitos são comandos simples e objetivos, sendo os mesmos bem rápidos de 

executar. Podemos utilizar como exemplos, os itens 2, 3 e 4, são simples e 

rápidos de serem executados. A maioria dos itens segue esta linha de ação. 

São apenas orientações a serem dadas aos alunos que por sua vez também 

possuem um roteiro a ser seguido o que auxilia o professor na execução da 

tarefa. Vale lembrar que essa etapa tem a duração aproximada de 40 à 50 

minutos, o que nos dá em média 2 minutos para cada item e como podemos 

observar muitos itens são efetuados em questão de segundos. 

Após a realização da prática experimental os estudantes sentaram e o 

questionário foi aplicado novamente para que pudéssemos avaliar se houve 
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alguma mudança nas respostas apresentadas pelos alunos inicialmente. Foi 

observado na etapa da aplicação da prática experimental pelo professor, 

comentário de alguns alunos que demonstravam que os alunos lembravam de 

alguma explicação dada na aula teórica que confirmava aquilo que estavam 

vendo acontecer na prática. Por exemplo, quando se abordou sobre o giro do 

espelho. Também podíamos perceber momentos em que os alunos percebiam 

que o que estava sendo observado no experimento, parecia responder a um 

dos itens do questionário prévio em que o estudante acreditou ter dúvida na 

hora de responder. Um exemplo disso é a relação entre o deslocamento da 

imagem e do espelho quando mantínhamos o objeto fixo em relação a um 

referencial. 

 

5.4.3 3ª Aula – Espelhos esféricos 

 
Essa foi a última das três aulas que foram exploradas com esse material. 

Esse experimento também pode ser utilizado para realizar experimentos com a 

refração da luz, porém, não abordamos esses conceitos para que o trabalho 

não ficasse muito extenso, dando preferência então aos temas relacionados à 

reflexão da luz. Essa prática experimental também foi realizada na terça-feira à 

tarde, no dia 10 de novembro de 2016, após a realização do experimento dos 

espelhos planos. Foi dado um intervalo para os estudantes, e depois 

apresentada esta atividade experimental. 

Nesta atividade experimental, esperamos o educando seja capaz de 

através da observação, compreender e relacionar os fenômenos ópticos 

trabalhados na prática experimental com os conceitos teóricos vistos em sala 

de aula. Desta forma, tendo a oportunidade de partir desta abordagem do 

prático para o teórico, de acordo com a ideia de aprendizagem por 

investigação. Veja as etapas dessa aula no anexo 3. 

Da mesma forma que nas outras duas atividades, os estudantes tiveram 

aproximadamente 20 minutos para responder o questionário prévio e depois, o 

questionário foi recolhido, sendo então os estudantes solicitados pelo professor 

para participarem da atividade experimental, a qual durou aproximadamente 40 
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a 50 minutos. Os alunos receberam um roteiro para que tivessem uma 

orientação a respeito de como proceder no experimento, bem como o professor 

que também tinha o seu roteiro para auxiliar os alunos na prática experimental. 

Veja os roteiros dessa aula no anexo 3. Na figura 5.8 podemos ver um dos 

momentos em que é abordado um dos conceitos referentes a esta aula. 

 

 
Figura 5.8: Foto da aula de espelhos esféricos onde ilustramos um feixe de luz incidindo num 

espelho esférico côncavo (Fonte: Arquivo pessoal) 
 

Após o término da atividade experimental, os alunos responderam 

novamente o questionário para que posteriormente o professor pudesse 

analisar se houve alguma alteração nas respostas dadas aos alunos 

anteriormente no questionário prévio. 

É fundamental ressaltarmos que em todas as três atividades, quando os 

alunos respondiam novamente ao questionário, os mesmos não tinham mais 

em mãos o questionário que havia sido respondido no início da aula. Também 

nessa atividade foi constatado pelo professor colocações dos alunos a respeito 

da atividade fazendo alusão à lembrança de algo visto na aula teórica vista na 

sala de aula, como por exemplo, a definição de eixo principal de um espelho 

esférico. Os alunos demonstravam um certo entusiasmo quando 

aparentemente entendiam o porquê de alguma coisa que lhes foi dito 

anteriormente nessas aulas ou quando acreditavam ter respondido certo a 

algum item do questionário prévio. Uma observação extremamente importante 
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feita por eles é que o grupo de um modo geral disse ao final da sequência de 

aulas que acreditavam que teria sido melhor se essas atividades tivessem 

acontecido antes da semana de provas. 

 

 

5.5 Discussão a respeito dos resultados obtidos através das 
respostas dos alunos nas aulas experimentais 
 

Vamos fazer a análise dos resultados obtidos através das respostas dos 

alunos aos questionários prévios, que são aqueles que são respondidos antes 

da aplicação do produto, que no caso são experimentos e do questionário que 

é aplicado após a aplicação do produto. Através desta análise, podemos ter 

uma noção do que aconteceu em relação ao aprendizado dos alunos com a 

aplicação do experimento. Faremos a análise das três aulas experimentais 

aplicadas e também a análise das respostas a cada pergunta dos respectivos 

questionários, para que dessa forma possamos ter a possibilidade de 

percebermos se houve alguma aprendizagem significativa (AUSUBEL apud 

MOREIRA, 1999), com a aplicação dos experimentos. 

Por uma questão de privacidade, não serão colocados aqui os nomes 

dos alunos que participaram dessa atividade e responderam os questionários. 

Será utilizada uma legenda para fazer referência a esses alunos. 

Começaremos então fazendo a análise da primeira aula que foi sobre 

Reflexão da Luz. Nessa aula houve a participação de 12 alunos que 

pertenciam a duas turmas referentes ao 2º ano do curso de telecomunicações 

da FAETEC, das quais o autor ministrava aulas semanalmente. Sendo assim, 

teremos então análise dos resultados sendo feita com os alunos de 1 a 12 

nessa aula. Inicialmente, veja abaixo as questões que foram propostas aos 

alunos nessa aula nos questionários que foram respondidos antes e depois da 

aplicação do produto. 
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5.5.1 1ª Aula – Reflexão da Luz 

 
Questionário Prévio: 

 

1. O que é a reflexão da luz? 

2. Como podemos encontrar uma reta normal a uma superfície 

refletora? 

3. O que é ângulo de incidência? 

4. O que é ângulo de reflexão? 

5. Qual é a 1ª Lei da Reflexão da Luz? 

6. Qual é a 2ª Lei da Reflexão da Luz? 

 

Como podemos observar são questões conceituais, o objetivo foi tentar 

fazer os alunos recordarem alguns conceitos físicos importantes associados ao 

assunto. É importante ressaltarmos que em ambos os momentos em que os 

alunos responderam os questionários, o fizeram sem que houvesse consulta a 

nenhum tipo de material didático, respondendo, portanto, os questionários com 

as suas palavras. 

 

O QUE É A REFLEXÃO DA LUZ? 
 

O aluno número 1 respondeu: “Reflexão da luz é quando um raio de luz 

bate em uma superfície refletora e tem sua imagem refletida em algo”. 

O aluno número 3 respondeu: “É quando a luz se choca com uma 

superfície e reflete (se choca e muda de sua direção original), podendo ir para 

quase todas as direções”. 

Resposta do aluno número 4: “Quando um raio de luz atinge uma 

superfície e assim sendo projetada de forma idêntica o mesmo feixe de luz no 

mesmo meio, sem que haja absorção de luz passa a outro meio”. 

O aluno número 5 respondeu: “É quando o raio de luz incide numa 

superfície plana e é refletido podendo ou não sofrer um desvio”. 
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Resposta do aluno número 6: “É quando os raios de luz encontram uma 

superfície plana e refletem”. 

Na primeira questão, o aluno número 9 respondeu que não lembrava, os 

demais deram respostas diversas. Dessas respostas obtidas num primeiro 

momento, somente um aluno, apresentou uma resposta satisfatória, que foi o 

aluno número 10, sua resposta foi: “É quando o raio de luz bate” em uma 

superfície e como consequência, esse raio é refletido para o mesmo meio de 

volta.  

Os demais também apresentaram respostas do mesmo padrão. Pode-se 

perceber que em alguns casos ocorre uma mistura de conceitos como no caso 

do aluno número 4, que escreve no final: “... passa a outro meio”. Os alunos 

estavam confusos em relação ao conceito da reflexão da luz e também não 

sabiam como se expressar em palavras esse conceito. 

Os alunos então após responderem o questionário prévio participaram 

de uma aula experimental que visava abordar esses conceitos sobre a reflexão 

da luz. Vamos observar agora as respostas desses mesmos alunos após a 

apresentação do experimento. 

O aluno número 1 respondeu: “Quando um raio incidente é refletido e 

retorna para o meio de sua origem”. 

Resposta do aluno número 3: “É o prolongamento do raio incidente após 

ter de chocado com uma superfície e não a ter atravessado”. 

Resposta do aluno número 4: “É quando o raio que parte da fonte 

(incidente) atinge uma superfície de contato, no qual, irá gerar outro raio 

idêntico incidente (refletido)”. 

Resposta do aluno número 5: “É quando um feixe de luz incide numa 

superfície e permanece no mesmo meio ao ser refletido”. 

Resposta do aluno número 6: “É quando o feixe de luz encontra uma 

superfície refletora e se reflete para o mesmo meio”. 

O aluno número 9, que não lembrava do conceito, respondeu: “É quando 

um feixe de luz encontra uma superfície refletora e retorna ao mesmo meio”. 

Sendo esta a primeira questão e a que envolve o tema central da aula, 

fizemos uma avaliação um pouco mais longa. Porém, para que essa análise 
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não fique muito extensa, vamos analisar as respostas de cinco alunos por 

questão para que possamos ter uma ideia das mudanças que aconteceram, se 

aconteceram, após a aplicação do experimento. A cada questão, vamos mudar 

os alunos aleatoriamente.  

 

COMO PODEMOS ENCONTRAR UMA RETA NORMAL A UMA SUPERFÍCIE 
REFLETORA? 
 
 Estas foram algumas respostas dadas antes do experimento. 

Nessa questão os alunos número 5 e 9 responderam que não 

lembravam. 

Resposta do aluno número 2: “A reta normal forma 900 com a superfície”. 

Resposta do aluno número 7: “Colocando uma reta perpendicular à 

superfície refletora”. 

Resposta do aluno número 9: Não lembro. 

Resposta do aluno número 10: “É quando o raio de luz está paralelo à 

superfície refletora”. 

Resposta do aluno número 11: De acordo com a trajetória feita pela 

mesma até a superfície. 

Agora veremos as respostas dadas pelos respectivos alunos após a aula 

experimental. 

Resposta do aluno número 2: “É quando o feixe incidente e o feixe 

refletido formam um ângulo de 900 com a superfície refletora”. 

Resposta do aluno número 7: “Podemos encontrar uma reta normal 

quando colocamos o raio incidente sobre o raio de reflexão, formando uma reta 

perpendicular (900) com a superfície refletora”. 

Resposta do aluno número 9: “O feixe de luz precisa estar perpendicular 

ao espelho formando um ângulo de 900”. 

Resposta do aluno número 10: “Quando o raio de luz forma exatamente 

900 com a superfície refletora”. 

Resposta do aluno número 11: “Os feixes de luz incidente e refletido têm 

que estar perpendiculares a normal, formando 900 com a superfície”. 
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Podemos notar que o aluno número 9, por exemplo, que novamente não 

lembrava do conceito, respondeu à questão de forma satisfatória após a 

aplicação do experimento. O aluno número 10 corrigiu a questão da direção do 

feixe de luz, embora tenha usado a palavra “raio”. Os alunos de um modo geral 

ao responderem o questionário depois da aula experimental, obtiveram uma 

melhoria na escrita, apresentando palavras como “feixe” e “perpendicular”. 

 

O QUE É ÂNGULO DE INCIDÊNCIA? 
 

Veja algumas das respostas antes do experimento. 

Resposta do aluno número 1: “O ângulo de incidência é o ângulo 

projetado pelo raio a ser refletido”. 

Resposta do aluno número 3: “Não lembro bem, mas acredito que seja: 

o ângulo formado quando a luz sofre desvio ao passar, por exemplo, um vidro, 

ou uma superfície como a água”. 

Resposta do aluno número 5: “É o ângulo formado entre o raio incidente 

e a normal à superfície refletora”. 

Resposta do aluno número 7: “É o ângulo que é formado com o raio 

incidente com a normal”. 

Resposta do aluno 9: “É o ângulo que se forma com o raio incidente e a 

superfície que divide os meios”. 

Vamos verificar agora as respostas desses mesmos alunos após a 

aplicação do experimento. Vale ressaltar que como podemos observar nas 

respostas anteriores, os alunos 5 e 7, já haviam respondido adequadamente. 

Resposta do aluno número 1: “O ângulo de incidência é encontrado 

entre o raio incidente e a normal”. 

Resposta do aluno número 3: “É o ângulo entre a normal e o raio 

incidente”. 

Resposta do aluno número 5: “O ângulo de incidência é o ângulo 

formado entre o raio incidente e a normal”. 

Resposta do aluno número 7: “O ângulo de incidência é o raio incidente 

com a normal”. 
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Resposta do aluno número 9: “É o ângulo formado com o raio incidente 

e a normal”. 

Nesta questão, vale comentar que nenhum aluno respondeu o 

questionário prévio escrevendo que não lembrava. Alguns alunos já possuíam 

uma idéia do conceito, porém, após a apresentação do experimento, todos 

responderam essa questão corretamente. 

Analisando o que ocorreu, podemos notar que apesar dos alunos já 

possuírem uma boa ideia do conceito mesmo antes da aplicação do 

experimento, ainda assim, houve uma melhora e um refinamento nas 

respostas. 

 

O QUE É ÂNGULO DE REFLEXÃO? 
 

Estas são algumas das respostas antes do experimento. 

Resposta do aluno número 2: “É o ângulo em que o raio luminoso é 

refletido com a normal”. 

Resposta do aluno número 4: “É o ângulo ocasionado pela reflexão da 

luz apo atingir a superfície”. 

Resposta do aluno número 6: “É o ângulo feito com a normal no meio 2”. 

Resposta do aluno número 8: “É o ângulo que a luz faz a partir do ponto 

denso começando sua reflexão com a luz sendo refletida”. 

Resposta do aluno número 10: “O ângulo de reflexão é formado quando 

um raio é refletido pela superfície”. 

Agora as respostas dadas por estes alunos após a aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 2: “É o ângulo que o feixe refletido forma 

com a normal”. 

Resposta do aluno número 4: “É o ângulo entre a reta normal e o raio 

refletido”. 

Resposta do aluno número 6: “É o ângulo do raio refletido com a 

normal”. 
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Resposta do aluno número 8: “O ângulo que a normal faz com o raio 

refletido”. 

Resposta do aluno número 10: “Esse ângulo é formado pelo feixe de 

reflexão com a normal”. 

Nesta pergunta, inicialmente, nenhum aluno respondeu que não 

lembrava ou não sabia. Um aluno respondeu corretamente mesmo antes da 

aplicação do experimento e um aluno deu uma resposta satisfatória. Essa 

resposta foi dada pelo aluno número 2. 

Podemos perceber que após a aula experimental, todos responderam a 

questão com suas palavras, de forma diferente, porém, todos conseguiram 

responder adequadamente. Nota-se ainda que o mesmo o aluno número 2 que 

já havia respondido adequadamente obteve um “refinamento” na sua resposta 

após a aula experimental. Os outros que não foram analisados aqui também 

apresentaram respostas adequadas ao conceito abordado após a aplicação do 

experimento. 

 

QUAL É A 1ª LEI DA REFLEXÃO DA LUZ? 

 

Vejamos algumas das respostas dadas antes da aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 3: “Todo objeto escuro absorve luz”. 

Resposta do aluno número 4: “Reflexão da luz”. 

Resposta do aluno número 8: “Refração”. 

Resposta do aluno número 9: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 12: “Ângulo de incidência  ângulo de 

reflexão”. 

Vejamos agora as respostas após a aplicação do experimento. 

Resposta do aluno número 3: “O raio de ângulo incide, o de reflexão e a 

normal, estão no mesmo plano”. 

Resposta do aluno número 4: “O raio incidente, a reta normal e o raio 

refletido são coplanares”. 
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Resposta do aluno número 8: “O feixe de luz incidente, a normal e o 

feixe de luz refletido são coplanares”. 

Resposta do aluno número 9: “O raio incidente, o raio refletido e a 

normal estão no mesmo plano”. 

Resposta do aluno número 12: “O feixe incidente, a normal e o feixe 

refletido são coplanares”. 

Nesta questão aconteceu um fato interessante. Dos 12 alunos que 

participaram da atividade, inicialmente, 8 alunos responderam que não 

lembravam do conceito abordado e 4 alunos deram respostas diversas, porém, 

incorretas. Após a aula experimental, somente um aluno não respondeu 

corretamente devido a uma palavra incorreta no seu texto que foi o aluno 

número 3. 

Após observarmos as respostas dos alunos que conseguiram responder 

inicialmente, podemos notar que aparentemente o conceito foi aprendido, pois, 

todos conseguiram responder adequadamente a pergunta. Os outros que 

responderam que não lembravam também conseguiram responder 

corretamente após a aula experimental. 

 

QUAL É A 2ª LEI DA REFLEXÃO? 
 

Vejamos algumas respostas dos alunos antes da aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 4: “Refração da luz”. 

Resposta do aluno número 8: “Difração”. 

Resposta do aluno número 9: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 10: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 12: “Não respondeu”. 

Agora vejamos as respostas desses alunos após a aula experimental. 

Resposta do aluno número 4: “O ângulo incidente é idêntico ao ângulo 

refletido”. 

Resposta do aluno número 8: “O ângulo incidente é igual ao ângulo 

refletido”. 
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Resposta do aluno número 9: “O ângulo de incidência e reflexão são 

iguais”. 

Resposta do aluno número 10: “A 2ª Lei da Reflexão da Luz define que o 

raio de incidência é exatamente igual ao raio de reflexão”. 

Resposta do aluno número 12: “Ângulo de incidência = ângulo de 

reflexão”. 

Nesta questão tivemos antes da experiência, 9 alunos que responderam 

que não lembravam do conceito, 2 alunos que responderam, porém, errado e 1 

aluno que não respondeu. Após a aplicação do experimento 9 alunos 

responderam adequadamente e 3 alunos responderam errado. 

Como podemos observar, daquelas respostas que foram colocadas aqui, 

dos dois alunos que não lembravam o conceito, um deles conseguiu responder 

corretamente. O aluno que não respondeu inicialmente (12) conseguiu 

responder e os dois alunos que haviam respondido errado antes conseguiram 

responder adequadamente depois. 

 

5.5.2 2ª Aula – Espelhos Planos 

 

Como foi dito anteriormente, agora será feita a análise da segunda aula 

experimental, que era sobre Espelhos Planos. Será seguido o mesmo método 

de análise. Utilizaremos as respostas de alguns alunos aos questionários 

aplicados antes e depois das aulas experimentais. Nesta aula houve a 

participação de 13 alunos. 

 

QUAL É A RELAÇÃO ENTRE A DISTÂNCIA DE UM OBJETO A UM 
ESPELHO PLANO E A DISTÂNCIA DA IMAGEM CONJUGADA POR ESTE 
ESPELHO? 
 

Veja as respostas de alguns destes alunos antes da aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 1: “É o dobro da distância entre o espelho e 

o objeto”. 
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Resposta do aluno número 2: “A distância de um objeto a um espelho 

plano é a mesma distância da imagem conjugada por este espelho”. 

Resposta do aluno número 3: “A imagem será quase idêntica e a 

distância idem”. 

Resposta do aluno número 8: “x, 2x respectivamente (o dobro)”. 

Resposta do aluno número 9: “Não lembro”. 

Vamos verificar as respostas de alguns alunos depois da aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 1: “A relação de distância de um objeto a um 

espelho plano é a mesma que a da imagem conjugada pelo espelho”. 

Resposta do aluno número 2: “A distância de um objeto a um espelho 

plano e a imagem conjugada por este espelho é a mesma”. 

Resposta do aluno número 3: "A distância da imagem conjugada pelo 

espelho é 2x, a distância real”. 

Resposta do aluno número 8: “As duas distâncias são iguais”. 

Resposta do aluno número 9: “A distância entre o espelho e o objeto é 

igual à distância entre a imagem e o espelho”. 

Inicialmente, 3 alunos responderam que não lembravam da relação e 10 

alunos produziram respostas diversas, das quais 4 estavam corretas e 6 

erradas. Então dos 13 alunos que participaram da atividade, apenas 4 

conseguiram responder corretamente antes da aplicação do experimento. Após 

a aula experimental, 3 alunos responderam errado e 10 alunos conseguiram 

responder adequadamente. 

 

DADA A POSIÇÃO DE UM ESPELHO PLANO E UM OBJETO EM FRENTE A 
ESTE ESPELHO, O QUE ACONTECE COM A IMAGEM DESTE OBJETO 
CONJUGADA POR ESTE ESPELHO SE MANTIVERMOS O ESPELHO FIXO 
E AFASTARMOS O OBJETO 5 CM DO ESPELHO? 
 

Vejamos as respostas de alguns alunos antes da aplicação do 

experimento.. 
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Resposta do aluno número 5: “O tamanho da imagem do objeto será 

menor se for afastado”. 

Resposta do aluno número 7: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 8: “a imagem refletida aumenta”. 

Resposta do aluno número 9: “A imagem se afasta 5 cm do espelho”. 

Resposta do aluno número 11: “A imagem do objeto irá diminuir devido 

ao afastamento desse objeto em relação ao espelho”. 

Veremos agora as respostas desses alunos após a aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 5: “A imagem vai se afastar os mesmos 5 cm 

que o objeto se afastou”. 

Resposta do aluno número 7: “A imagem do objeto também afastará 5 

cm”. 

Resposta do aluno número 8: “A imagem também se afastará 5 cm”. 

Resposta do aluno número 9: “A imagem se desloca 5 cm do espelho, 

assim como o objeto”. 

Resposta do aluno número 11: “A imagem também irá se afastar 5 cm, 

pois     D1 = D2”. 

Na análise dessa pergunta tivemos inicialmente 12 alunos com 

respostas diversas, das quais, 5 podem ser consideradas corretas e 7 foram 

erradas, houve apenas 1 aluno que respondeu que não lembrava. Após a 

aplicação do experimento houve uma melhora significativa, pois, apenas 1 

aluno respondeu errado e os outros 12 alunos responderam corretamente. 

 

DADA A POSIÇÃO DE UM ESPELHO VERTICAL E UM OBJETO EM 
FRENTE A ESTE ESPELHO, O QUE ACONTECE COM A IMAGEM DESTE 
OBJETO CONJUGADA POR ESTE ESPELHO SE MANTIVERMOS O 
OBJETO FIXO E AFASTARMOS O ESPELHO MANTENDO ESTE NA 
VERTICAL 7 CM DA POSIÇÃO INICIAL? 

 

Vejamos as respostas de alguns alunos antes da aplicação do 

experimento. 
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Resposta do aluno número 1: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 4: "A imagem estará com uma impressão de 

que está mais longe”. 

Resposta do aluno número 6: “A imagem fica maior”. 

Resposta do aluno número 9: “A distância entre a imagem e o espelho 

aumenta sete cm”. 

Resposta do aluno número 11: “A imagem do objeto diminuirá por conta 

do deslocamento do espelho em 7 cm”. 

Vamos ver agora as respostas dadas por estes alunos após a aula 

experimental. 

Resposta do aluno número 1: “A imagem do objeto se afasta o dobro da 

distância que o espelho afastou, neste caso o objeto conjugado se distanciou 

14 cm”. 

Resposta do aluno número 4: “A imagem se afastará o dobro, ou seja, 

será de 14 cm”. 

Resposta do aluno número 6: “Fica o dobro da distância”. 

Resposta do aluno número 9: “A imagem se desloca o dobro da 

distância entre a 1ª e a 2ª posição do espelho”. 

Resposta do aluno número 11: “A imagem se torna o dobro da distância 

do espelho, ou seja, 14 cm". 

Inicialmente, dos 13 alunos que participaram, 1 aluno respondeu que 

não lembrava e 12 alunos responderam à pergunta incorretamente. Após a 

aula experimental, todos responderam à pergunta, sendo que 2 responderam 

errado e 11 conseguiram responder adequadamente. 

 

UM RAIO DE LUZ INCIDE NUM ESPELHO PLANO FORMANDO 90° COM A 
SUPERFÍCIE REFLETORA. SE GIRARMOS O ESPELHO DE UM ÂNGULO 
DE 300 EM TORNO DO SEU PRÓPRIO EIXO, QUAL É O ÂNGULO 
FORMADO ENTRE OS RAIOS REFLETIDOS ANTES E DEPOIS DA 
ROTAÇÃO? 

Vamos verificar as respostas de alguns alunos antes da aula 

experimental. 
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Resposta do aluno número 2: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 4: “30°”. 

Resposta do aluno número 6: “60°”. 

Resposta do aluno número 9: “Ângulo de 120°”. 

Resposta do aluno número 10: Não respondeu à pergunta. 

Agora as respostas desses alunos após a aula experimental. 

Resposta do aluno número 2: “Antes da rotação o ângulo entre os raios 

é de 0°, pois estão indo e voltando na mesma posição. Depois da rotação o 

ângulo entre os raios é de 60°, pois o ângulo entre os raios será o dobro do 

ângulo de rotação”. 

Resposta do aluno número 4: “Antes = 0° e depois é igual ao dobro da 

rotação, no caso 60°”. 

Resposta do aluno número 6: “60°”. 

Resposta do aluno número 9: “O ângulo que se forma é o dobro do 

ângulo que o espelho forma, no caso 60°”. 

Resposta do aluno número 10: “Antes de girar o espelho, o ângulo do 

raio refletido será 0° e depois de girar o espelho 30°, o ângulo do raio refletido 

será 60°”. 

Aqui tivemos 1 aluno que não respondeu, 3 alunos que responderam 

que não lembravam e 9 alunos que deram respostas diversas, sendo que 

dessas, 5 foram adequadas e 4 incorretas. Após a aplicação do experimento, 

todos responderam à pergunta sendo que 2 alunos responderam 

incorretamente e 11 alunos conseguiram responder adequadamente.  

 

SE UM ESPELHO PLANO VERTICAL SE DESLOCA COM VELOCIDADE DE 
MÓDULO 10 M/S, AFASTANDO-SE DE UM OBJETO FIXO EM RELAÇÃO 
AO SOLO, QUAL É O MÓDULO DA VELOCIDADE DA IMAGEM DESSE 
OBJETO: A) EM RELAÇÃO AO SOLO? B) EM RELAÇÃO AO ESPELHO? 
 

Algumas respostas dadas pelos alunos antes da aula experimental. 

Resposta do aluno número 8: “Não lembro”. Em ambas as letras. 

Resposta do aluno número 9: “Não lembro”. Em ambas as letras. 
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Resposta do aluno número 10: “Não lembro”. Em ambas as letras. 

Resposta do aluno número 12: “a) 10 m/s; b) 5 m/s”. 

Resposta do aluno número 13: “a) O módulo da velocidade da imagem 

será de 10 m/s, pois mesmo que o objeto não esteja se movendo, na 

concepção da sua imagem há movimento”. “b) O módulo será nulo”. 

Respostas dos alunos após a aula experimental. 

Resposta do aluno número 8: “a) 20 m/s; b) 10 m/s”. 

Resposta do aluno número 9: a) “V1 = 2 V2  2.10  20 m/s; b) “V1 = 2 

V2  2.10  20 m/s”. 

Resposta do aluno número 10: “a) v = 10 m/s; b) v = 20 m/s”. 

Resposta do aluno número 12: “a) 10 m/s; b) 20 m/s”. 

Resposta do aluno número 13: “a) “Será o dobro, no caso, 20 m/s”. b) 

Também será de 20 m/s”. 

Até o presente momento podemos dizer que esta questão foi a que teve 

o pior resultado no trabalho. Inicialmente 7 alunos responderam que não 

lembravam a letra (a) e 8 a letra (b). Um aluno respondeu que não sabia 

responder nenhuma das duas. 5 alunos deram respostas diversas na letra (a) e 

4 na letra (b), porém, todas incorretas. Após a aplicação do experimento todos 

responderam as duas perguntas, mas, somente 3 alunos responderam 

corretamente a letra (a) e 1 aluno a letra (b). Os outros que responderam 

errado em sua maioria trocaram as respostas, dando a resposta da letra (a) na 

letra (b) e vice-versa. 

 

COMO SERIA A IMAGEM OBTIDA POR UM ESPELHO PLANO VERTICAL 
DA SEGUINTE PALAVRA: ESPELHO 

 

Essa pergunta inicialmente teve apenas 1 aluno que respondeu que não 

sabia, os outros 12 alunos responderam, sendo que 9 responderam 

corretamente e 3 alunos responderam errado. Após a aula experimental todos 

responderam à pergunta, sendo que 11 responderam corretamente e 2 

responderam errado, porém vale ressaltar que um desses 2 alunos errou 

apenas porque trocou a posição do L e do H, desenhou as letras corretamente, 
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mas, trocou de posição. Aqui não serão colocadas as respostas dos alunos, 

pois seria desnecessário repetir a figura várias vezes. 

 

QUANDO COLOCAMOS UM PONTO OBJETO REAL DIANTE DE UM 
ESPELHO PLANO, A DISTÂNCIA ENTRE ELE E SUA IMAGEM 
CONJUGADA É 3,20 M. SE ESSE PONTO OBJETO FOR DESLOCADO EM 
40 CM DE ENCONTRO AO ESPELHO, SUA NOVA DISTÂNCIA EM 
RELAÇÃO À RESPECTIVA IMAGEM CONJUGADA, NESSA POSIÇÃO 
FINAL, SERÁ: A) 2, 40 M B) 2,80 M C) 3,20 M D) 3,60 M E) 4,00 M 
(QUESTÃO RETIRADA DO VESTIBULAR MACKENZIE 1999). 
 

Nessa questão o desenvolvimento da questão não ficou claro para os 

alunos na atividade experimental, porque foi a única questão que não teve 

alteração no índice de erros e acertos. Inicialmente todos os alunos 

responderam à pergunta, sendo que apenas 1 aluno respondeu corretamente 

letra (a), os demais erraram e a maioria marcou letra (b) como resposta, 

fazendo o seguinte raciocínio: 3,20 m – 0,40m = 2,80m. Após a aplicação da 

aula experimental não houve mudança nas respostas. Sendo assim, aqui nesta 

questão não serão colocadas as respostas dos alunos uma vez que não houve 

mudança. É interessante o que aconteceu aqui quando traçamos um paralelo 

com a questão 2, pois nessa questão, tratávamos exatamente sobre o 

deslocamento da imagem e do objeto quando o espelho estava fixo. E no caso, 

dos 13 alunos que participaram da aula, 12 alunos responderam à questão 2 

corretamente após a aplicação da aula experimental. No entanto, nessa nova 

situação da questão 7, que se trata do mesmo caso apenas com uma 

abordagem diferente, os alunos não identificaram essa nova situação com a 

primeira e não perceberam que os deslocamentos do objeto e da imagem eram 

o mesmo. Percebe-se que embora tenham respondido corretamente na 

questão 2, parece que o conceito não ficou bem claro para eles. Podemos 

argumentar sobre algumas possibilidades para isso ter ocorrido. Uma delas é o 

fato de que a questão 2 trabalhava o afastamento do objeto enquanto esta 

questão trabalha a aproximação. Outra possibilidade é  forma diferente de 
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perguntar. A linguagem usada na questão 2 foi mais informal que nessa. Ou 

ainda podemos dizer que talvez não tenha ocorrido uma aprendizagem 

significativa nesse conceito. 

 
5.5.3 3ª Aula – Espelhos Esféricos 

 
Será analisada agora a 3ª aula que foi sobre Espelhos Esféricos. 

Utilizaremos a mesma forma de análise, serão dadas como exemplo, algumas 

respostas dos 13 alunos que participaram da aula e serão informados os 

acertos e erros antes e depois da aplicação da aula experimental. 

 

QUAL É O PRINCIPAL FENÔMENO ÓPTICO OBSERVADO EM UM 
ESPELHO ESFÉRICO? 

 

Vejamos as respostas dadas por alguns alunos antes da aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 1: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 2: “A diferença de tamanho entre a imagem e 

o objeto”. 

Resposta do aluno número 3: “Ela forma um ângulo maior que 90°”. 

Resposta do aluno número 7: “Refração”. 

Resposta do aluno número 12: “Refração”. 

Vamos observar agora as respostas desses mesmos alunos após a 

aplicação da aula experimental. 

Resposta do aluno número 1: “Refletir a luz”. 

Resposta do aluno número 2: “Reflexão da luz”. 

Resposta do aluno número 3: “Ele reflete a luz”. 

Resposta do aluno número 7: “Reflexão”. 

Resposta do aluno número 12: “Reflexão”. 

Esta pergunta inicial da aula foi respondida pelos 13 alunos inicialmente 

onde tivemos 7 alunos que responderam que não lembravam e 4 alunos deram 

respostas diversas e erradas e somente 2 alunos responderam corretamente. 
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Após a aula experimental, todos os alunos responderam corretamente. 

Levando em consideração que estamos falando aqui da reflexão da luz, que é 

o tema central do trabalho. Acredita-se que talvez tivemos uma boa 

aprendizagem significativa aqui. As experiências tratavam fundamentalmente 

disso e aparentemente os alunos observaram isso. 

 

O QUE É EIXO PRINCIPAL DE UM ESPELHO ESFÉRICO? 
 

Vamos observar as respostas dos alunos antes da aula experimental. 

Resposta do aluno número 2: “É o eixo no centro do espelho esférico”. 

Resposta do aluno número 3: “É a área plana, com menor curvatura”. 

Resposta do aluno número 6: “Não lembro” 

Resposta do aluno número 10: “Não lembro” 

Resposta do aluno número 13: “É a normal deste tipo de espelho”. 

Observaremos agora as respostas dadas por esses alunos após a 

aplicação do experimento. 

Resposta do aluno número 2: “É a reta que passa pelo vértice e o centro 

de curvatura”. 

Resposta do aluno número 3: “Colocando-se em paralelo (esqueci o 

nome), com a parte final da curva. 

Resposta do aluno número 6: “É a linha que passa pelo centro de 

curvatura até o vértice”. 

Resposta do aluno número 10: “É a reta que passa pelo centro de 

curvatura até o vértice”. 

Resposta do aluno número 13: “É a reta que passa do centro de 

curvatura ao vértice”. 

Nesta questão que envolve um dos elementos principais de um espelho 

esférico, dos 13 alunos que participaram, tivemos inicialmente, 10 alunos que 

responderam que não lembravam do conceito e apenas 3 deram respostas 

diversas sendo que as 3 estavam erradas. Após a aplicação do experimento, 

todos responderam à questão, sendo que 5 responderam errado e 8 

responderam corretamente. Aparentemente tivemos aqui uma boa melhora nas 
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respostas, o que indica que a maioria  dos alunos conseguiram absorver este 

conceito. Desta forma, podemos acreditar que neste caso, também tivemos 

uma boa aprendizagem significativa em relação ao conceito abordado nesta 

questão. Este conceito foi diretamente visto pelos alunos no experimento. A 

visualização direta deve ter contribuído para tal resultado. 

 

COMO VOCÊ DEFINIRIA O QUE É FOCO PRINCIPAL DE UM ESPELHO 
ESFÉRICO CÔNCAVO? 
 

Veremos as respostas dos alunos antes da aula experimental. 

Resposta do aluno número 2: “É o ponto entre o eixo principal e o raio 

de curvatura”. 

Resposta do aluno número 6: “Está no meio do espelho”. 

Resposta do aluno número 8: “O centro do espelho”. 

Resposta do aluno número 10: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 13: “É o ponto onde ocorre o encontro de 

dois raios ou mais”. 

Vamos observar agora as respostas desses mesmos alunos após a aula 

experimental. 

Resposta do aluno número 2: “É por onde passa o raio refletido quando 

o raio incidente é paralelo ao eixo principal”. 

Resposta do aluno número 6: “Quando colocamos o feixe de luz em 

paralelo ao eixo principal, a luz reflete nos mostrando o foco principal”. 

Resposta do aluno número 8: “Quando a luz incidida em um ponto, onde 

a luz refletida volta paralelamente ao eixo principal”. 

Resposta do aluno número 10: “O foco principal é o ponto que está entre 

o centro de curvatura e o vértice”. 

Resposta do aluno número 13: “É a metade do raio de curvatura ao 

vértice”. 

Essa pergunta envolve um conceito um pouco mais difícil para o aluno 

entender, além do que a pergunta, da forma que foi elaborada abre algumas 

possibilidades de respostas. Esses fatos devem ter contribuído para que o 
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desempenho dos alunos nas respostas dadas após o experimento não tenha 

sido tão bom. Nesse momento, houve inicialmente, 7 alunos que responderam 

que não lembravam e 6 deram respostas diversas sendo que nenhuma delas 

satisfatória. Após a aula experimental, todos responderam, porém, 9 

responderam errado e 4 responderam adequadamente. 

 

O QUE É RAIO DE CURVATURA DE UM ESPELHO ESFÉRICO? 
 

Observaremos as respostas de alguns alunos antes da aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 5: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 6: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 7: “O raio de curvatura é dado pelo centro do 

espelho esférico”. 

Resposta do aluno número 8: “A distância entre um ponto e outro no 

espelho”. 

Resposta do aluno número 9: "Não lembro”. 

Agora iremos observar o que foi respondido por esses alunos após a 

aula experimental. 

Resposta do aluno número 5: “O raio de curvatura é a distância do 

vértice ao centro de curvatura, ou seja, o dobro do foco”. 

Resposta do aluno número 6: “É a distância entre o centro de curvatura 

até o vértice”. 

Resposta do aluno número 7: “O raio de curvatura é duas vezes maior 

que a distância focal. Medido do centro de curvatura até o vértice”. 

Resposta do aluno número 8: “Distância entre o centro de curvatura e o 

vértice do espelho”. 

Resposta do aluno número 9: “É um feixe de luz que o raio incidente e o 

raio refletido vão e voltam na mesma reta, ou seja, por cima de si mesmo”. 

Inicialmente, 8 alunos responderam que não lembravam do conceito e 5 

deram respostas diversas sendo que todas erradas. Após a aplicação do 

experimento, todos responderam, sendo que 9 responderam adequadamente e 
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4 responderam errado. O que foi evidenciado neste momento da aula foi o 

significado do raio de curvatura em termos da distância do centro de curvatura 

ao vértice do espelho. Esse conceito foi visto experimentalmente pelos alunos 

através da marcação do centro de curvatura na folha de papel milimetrado. 

Fato que foi explorado no momento em que abordávamos as trajetórias 

fundamentais. Desta foram, os alunos tiveram a oportunidade de observar o 

conceito e o resultado nos dá a impressão de que houve para a maioria dos 

alunos uma  aprendizagem significativa nesse conceito. 

 

QUAL É A RAZÃO ENTRE O CENTRO DE CURVATURA E A DISTÂNCIA 
FOCAL DE UM ESPELHO ESFÉRICO? 
 

Nesta questão, inicialmente, dos 13 alunos participantes, 12 

responderam que não lembravam e 1 aluno não respondeu. Desta forma, não 

será possível apresentar as respostas dos alunos antes da aplicação do 

experimento.  Colocaremos então apenas as respostas após a aplicação do 

experimento. 

Resposta do aluno número 5: “O centro de curvatura é o dobro do foco”. 

Resposta do aluno número 7: “É o dobro”. 

Resposta do aluno número 9: “A distância focal é a distância do centro 

de curvatura até o vértice dividido por dois. f = R/2”. 

Resposta do aluno número 11: “Distância focal = R/2”. 

Resposta do aluno número 13: “Que o centro de curvatura é o dobro da 

distância focal. E a distância focal é a metade do centro de curvatura”. 

Após a aplicação da aula experimental, 12 alunos conseguiram 

responder a questão adequadamente. Embora a pergunta fizesse menção ao 

centro de curvatura e não ao raio de curvatura, propositalmente, os alunos 

tiveram a oportunidade de observar na prática que o foco do espelho é o ponto 

médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho, isso aparentemente 

facilitou o entendimento a respeito dessas distâncias. 
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O QUE ACONTECE QUANDO UM RAIO DE LUZ INCIDE EM UM ESPELHO 
ESFÉRICO CÔNCAVO, PASSANDO PELO CENTRO DE CURVATURA DO 
ESPELHO? 
 

Vamos observar as respostas de alguns alunos antes da aula 

experimental. 

Resposta do aluno número 4: “Irá se refletir para cima”. 

Resposta do aluno número 6: "O raio de luz vai para baixo”. 

Resposta do aluno número 7: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 12: “Não lembro”. 

Resposta do aluno número 13: “O raio se aproximará da normal”. 

Agora vamos observar as respostas desses alunos após a aula 

experimental. 

Resposta do aluno número 4: “Reflete sobre si mesmo”. 

Resposta do aluno número 6: “Ele reflete em si mesmo”. 

Resposta do aluno número 7: “Ele reflete sobre si mesmo”. 

Resposta do aluno número 12: “Reflete sobre si mesmo”. 

Resposta do aluno número 13: “O raio incidente passa pela mesma 

trajetória que o raio refletido”. 

Observe que esta questão está relacionada com a anterior, pois a 

mesma prática utilizada para responder à questão anterior também responde 

essa pergunta. Inicialmente, 9 alunos responderam que não lembravam do 

conceito e 4 deram respostas diversas que estavam equivocadas. Após a 

aplicação da aula experimental, 11 alunos responderam adequadamente e 

somente dois alunos deram respostas equivocadas. Como essas duas 

perguntas estavam relacionadas e o índice de aproveitamento foi alto nas duas, 

podemos acreditar que aparentemente houve um bom entendimento dos 

alunos nessa etapa do experimento. 
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Capítulo 6 
Conclusões 
 

Este trabalho foi idealizado para usar uma proposta de ensino 

potencialmente significativo com experimentos de baixo custo e simples 

reprodução de óptica geométrica para ser aplicado nas salas de aula, 

sobretudo das escolas públicas. Com essa abordagem esperamos que o aluno 

tenha a possibilidade de perceber na prática, um ou mais fenômenos físicos 

discutidos na óptica geométrica, propiciando, ao educando a oportunidade de 

confrontar conceitos discutidos nas aulas teóricas com o que ele observa na 

aula experimental.  

A metodologia adotada pretende facilitar a interação dos alunos com o 

professor e entre os alunos também. A utilização da aula experimental na sala 

de aula faz com que os alunos fiquem mais à vontade para perguntar e até 

formular hipóteses a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido. Este 

fato ficou evidenciado pela aproximação dos alunos com o professor e com os 

próprios colegas devido a dinâmica necessária para a aplicação dos 

experimentos. Os alunos durante as aulas faziam comentários a respeito de 

alguns fenômenos observados e perguntaram no fim da atividade porque 

aquelas aulas não foram feitas antes das avaliações trimestrais que ocorreram 

quando este conteúdo foi dado. Deve-se notar que essas aulas experimentais 

foram elaboradas sem todo o rigor de uma aula tradicional de laboratório. Não 

reforçamos a preocupação de anotar dados e preencher tabelas para que 

posteriormente tivessem que escrever um extenso relatório. A proposta aqui foi 

de que os alunos participassem do experimento com atenção aos fenômenos 

observados para que os alunos pudessem confrontar o que estavam 

observando com o que responderam no questionário prévio apresentado antes 

da aula e depois, respondessem novamente o questionário para que 

pudéssemos perceber se houve alguma mudança no que pensavam antes ou 

não. Deve-se salientar que, durante as aulas experimentais, conforme os 

conceitos eram apresentados experimentalmente, o professor não chamava a 

atenção dos alunos para qual pergunta aquele conceito fazia referência. 
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Apenas era chamada a atenção do aluno para o conceito abordado e deixava-

se que eles percebessem em que momento no questionário prévio aquilo foi 

perguntado. Obviamente, essas perguntas eram diretamente relacionadas com 

os experimentos propostos. 

Após a análise dos resultados das aulas experimentais, onde foram 

analisadas as respostas dadas pelos alunos antes e depois das aulas 

experimentais, a impressão que ficou foi a de que o método é eficiente. 

Acredita-se nessa hipótese porque além de comentários dos alunos durante as 

aulas sobre as observações feitas por eles e as respostas prévias que haviam 

dado, percebia-se algumas mudanças positivas em relação aos conceitos 

abordados. Essas mudanças foram aparentemente confirmadas quando se 

avaliou as respostas dadas após as aulas experimentais. Os resultados obtidos 

dessas análises, em sua maioria, mostravam uma aparente aprendizagem 

significativa. 

O experimento foi idealizado para atender aos conceitos abordados na 

Óptica Geométrica, nos assuntos relacionados ao conceito de Reflexão da Luz, 

basicamente. Mas, o experimento também pode ser utilizado para refração da 

luz, por exemplo, que não foi desenvolvido neste trabalho para que o mesmo 

não se tornasse muito extenso. É fundamental acrescentar que este 

experimento não é uma obra acabada. É apenas uma sugestão e proposta de 

metodologia de ensino de conteúdo de física que pode ser reduzida, ampliada 

ou modificada, dependendo das escolhas e condições que resolver utilizar 

essas aulas em sua dinâmica.  

Obviamente, talvez sejam necessárias outras aplicações desse material 

e por docentes diferentes, em contextos diferentes com alunos de perfis 

diferentes para que se possa realmente concluir que os objetivos dessa 

proposta foram realmente alcançados com êxito. Porém, o que se pode dizer é 

que na primeira aplicação com um grupo de 12 alunos da segunda série do 

ensino médio, ao menos na aula, houve certa empolgação dos alunos com o 

experimento. Ouviam-se comentários do tipo: Ah, então é isso! 

Para analisar se a aprendizagem foi ou não significativa (AUSUBEL, 

apud Moreira, 1999), se requer uma análise mais minuciosa das respostas 
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apresentadas antes e depois da aplicação do experimento. Mas, pode-se dizer 

que no que diz respeito à observação e atenção dos alunos a execução dos 

experimentos, motivação para aprender e interação dos alunos com professor 

durante a aula, o autor teve a nítida impressão que todos esses fatores foram 

positivos. 

Os alunos apresentaram interesse em observar os fenômenos, 

debateram o que estavam vendo entre si, se sentiram à vontade para fazerem 

perguntas a respeito dos fenômenos que estavam observando e até 

comentavam o que pensavam a respeito disso antes do experimento. Pareciam 

satisfeitos em poder participar desse tipo de aula, que aparentemente foge um 

pouco do rigor da aula tradicional e também não os deixa apreensivos em lidar 

muitas vezes com materiais caros e delicados que estão frequentemente 

presentes nas salas de aula de laboratório. 

Para finalizar, é importante acrescentar que como é recomendado que o 

aluno para participar de atividades experimentais, tenha visto o conteúdo 

teórico anteriormente, uma das dificuldades encontradas foi encontrar um 

momento adequado para poder realizar essas aulas. O que só foi possível num 

momento que houve esse tempo entre as avaliações realizadas no final de um 

período e o resultado dessas avaliações. 
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Anexo 1 
1ª Aula: Reflexão da Luz 
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1ª Aula: Reflexão da Luz 
 

A primeira aula será para abordar os principais conceitos envolvidos 

nesse tema. 
Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio com foi 

descrito acima. 
 

Questionário Prévio 
 

1) O que é a reflexão da luz? 

2) Como podemos encontrar uma reta normal a uma superfície refletora? 

3) O que é ângulo de incidência? 

4) O que é ângulo de reflexão? 

5) Qual é a 1ª Lei da Reflexão da Luz? 

6) Qual é a 2ª Lei da Reflexão da Luz? 

 

Após a etapa do questionário prévio, o professor recolhe os mesmos e 

dá início a atividade experimental. Para que isso seja feito, foram elaborados 

roteiros específicos para o professor e para os alunos. 

 
Roteiro do professor 

 

Objetivo: O aluno após realizar o experimento, deve ser capaz de entender e 

relacionar os conceitos básicos que envolvem a reflexão da luz, bem como, 

enunciar as duas leis da reflexão da luz e resolver problemas simples que 

envolvam os conceitos abordados nesse experimento. 

 

Material Utilizado 
 

- Uma base de madeira. 

- Uma folha de papel milimetrado formato A3, plastificada. 

- Cola comum. 
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- Fita dupla face. 

- Uma fonte de luz. 

- Um pequeno espelho plano retangular. Ex.: 10 cm x 15 cm. 

- Canetas pilot. 

 

Procedimento Experimental 
 

1) Cole a folha de papel milimetrado na base de madeira com a face 

milimetrada voltada para cima. (Vide figura 2.1). 

2) Cole a base de madeira em uma mesa. 

3) Coloque o espelho plano no centro da folha. 

4) Ligue a fonte de luz. 

5) Com uma caneta pilot, parque a posição do espelho na folha. 

6) Oriente os alunos, a encontrarem uma reta normal ao espelho com o auxílio 

da fonte de luz. 

7) Com uma caneta pilot, peça para que os alunos façam um tracejado na folha 

milimetrada plastificada. 

8) Posicione novamente a fonte de luz de forma a obter um raio incidente que 

forme um ângulo qualquer com a norma ao espelho. 

9) Peça aos alunos para tracejarem na folha milimetrada o feixe incidente e o 

feixe refletido com o auxílio de uma caneta pilot. 

10) Peça para os alunos observarem o que eles veem. 

11) Peça para os alunos com o auxílio do papel milimetrado verificarem o 

ângulo de incidência e o ângulo de reflexão na folha. 
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2ª Aula: Espelhos Planos 
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2ª Aula: Espelhos Planos 
 

Se o professor assim desejar, pode utilizar essas aulas seguindo a 

mesma sequência didática, pois, é interessante que este assunto seja 

abordado após a aula de reflexão da luz. Porém, isso não é uma imposição. 

Vale lembrar que a esse material foi proposto de forma que as aulas possam 

ser utilizadas de forma independente. 

Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio. 

 

Questionário Prévio 
 

1) Qual é a relação entre a distância de um objeto a um espelho plano e a 

distância da imagem conjugada por este espelho? 

2) Dada a posição de um espelho plano e um objeto em frente a este espelho, 

o que acontece com a imagem deste objeto conjugada por este espelho se 

mantivermos o espelho fixo e afastarmos o objeto 5 cm do espelho? 

3) Dada a posição de um espelho vertical e um objeto em frente a este 

espelho, o que acontece com a imagem deste objeto conjugada por este 

espelho se mantivermos o espelho fixo e afastarmos o espelho mantendo este 

na vertical 7 cm da posição inicial? 

4) Um raio de luz incide num espelho plano formando 900 com a superfície 

refletora. Se girarmos o espelho de um ângulo de 300 em torno do seu próprio 

eixo, qual é o ângulo formado entre os raios refletidos antes e depois da 

rotação? 

5) Se um espelho plano vertical se desloca com velocidade de módulo 10 m/s, 

afastando-se de um objeto fixo em relação ao solo, qual é o módulo da 

velocidade da imagem desse objeto: 

a) em relação ao solo? 

b) em relação ao espelho? 

6) Como seria a imagem obtida por um espelho plano vertical da seguinte 

palavra: ESPELHO 
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7) Quando colocamos um ponto objeto real diante de um espelho plano, a 

distância entre ele e sua imagem conjugada é 3,20 m. Se esse ponto objeto for 

deslocado em 40 cm de encontro ao espelho, sua nova distância em relação à 

respectiva imagem conjugada, nessa posição final, será: 

a) 2, 40 m 

b) 2,80 m 

c) 3,20 m 

d) 3,60 m 

e) 4,00 m 

 

(Questão retirada do vestibular Mackenzie 1999). 

 

Roteiro do professor 

 

Objetivo: Nesta aula, com o banco óptico da figura, o aluno terá a 

oportunidade de verificar experimentalmente fenômenos ópticos relacionados a 

espelhos planos e então poderá observar as principais propriedades desses 

espelhos. Assim, o experimento proporcionará um melhor entendimento aos 

alunos nesse assunto em questão. 

 

Material Utilizado 
 

- Um espelho plano; 

- Um semi-espelho; 

- Uma base de compensado; 

- Uma folha de papel milimetrado A3 plastificada; 

- Cola comum. 

- Fita dupla face. 

- Uma caneta pilot; 

- Uma fonte de luz. 

- Duas peças de um jogo de xadrez (sugestão). 
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Procedimento Experimental 

 

1) Cole a folha de papel milimetrado na base de compensado para construir o 

bando óptico, conforme a figura. 

2) Coloque o semi-espelho no centro da folha. 

3) Com a caneta pilot, oriente os alunos a marcarem a posição do semi-

espelho na folha de papel milimetrado. 

4) Oriente aos alunos para que coloquem um pequeno objeto a frente do semi-

espelho para que possam observar a imagem desse objeto no espelho. 

5) peça para que os alunos marquem a posição do objeto e da imagem como a 

caneta pilot. 

6) Retire o espelho da folha e peça para que os alunos meçam a distância do 

objeto ao espelho e da imagem ao espelho. 

7) Repita os itens 2, 3, 4, 5 e 6. 

8) Peça para os alunos afastarem o objeto do semi-espelho. 

9) Marque a nova posição do objeto e da imagem. 

10) Retire o semi-espelho novamente e peça para os alunos medirem o 

deslocamento do objeto e da imagem. 

11) Repita os itens 2,3, 4, 5 e 6. 

12) Oriente os alunos a manterem o objeto no mesmo lugar, mas peça para 

que eles afastem o semi-espelho do objeto. 

13) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem a nova 

posição do semi-espelho e da 2ª imagem. 

14) Peça para que os alunos retirem tudo do banco óptico e meçam os 

deslocamentos do espelho e da imagem. 

15) Coloque o espelho plano no centro do papel milimetrado. 

16) Ligue a fonte de luz. 

17) Com a caneta pilot, oriente os alunos a marcarem a posição do espelho na 

folha de papel milimetrado. 

18) Oriente os alunos a movimentarem a fonte de luz de forma que o raio 

incidente forme um ângulo com a normal ao espelho. 
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19) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem na folha 

de papel milimetrado os raios incidente e refletido. 

20) Oriente os alunos a girarem o espelho plano, mantendo uma das 

extremidades fixas. 

21) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem o novo 

raio refletido e a nova posição do espelho 

22) Com o auxílio do papel milimetrado, oriente os alunos a observar o ângulo 

obtido pelo espelho nas duas posições e observarem o ângulo entre os raios 

refletidos. 

 

Roteiro do aluno 
 

Objetivo: Esta prática experimental deverá auxiliar o entendimento dos 

conceitos físicos relevantes em relação ao assunto abordado, uma vez que não 

é simples entendê-los apenas por pura abstração. Neste experimento, haverá a 

oportunidade de visualizar conceitos vistos na sala de aula de uma forma 

objetiva, possibilitando um melhor entendimento e capacidade de relacionar 

esta prática com situações do dia a dia, sendo então possível resolver 

problemas simples relacionados ao assunto. 

 

Material Utilizado 
 

- Um banco óptico. 

- Uma fonte de luz. 

- Uma caneta pilot. 

- Um espelho plano. 

- Um semi-espelho. 

- Duas peças de um jogo de xadrez. 
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Procedimento Experimental 

 

1) Coloque o semi-espelho plano aproximadamente no centro do banco óptico. 

Com o auxílio da caneta pilot, marque a posição do espelho plano. 

2) Coloque uma das peças de xadrez a frente do semi-espelho. Observe a 

imagem formada e com a outra peça, marque a posição desta imagem. 

3) Utilize a caneta pilot para marcar na folha as posições do objeto e da 

imagem. OBS.: Utilize o mesmo ponto de referência. 

4) Retire o semi-espelho e as peças do banco óptico e com o auxílio do papel 

milimetrado presente no banco óptico, meça as distâncias do objeto ao semi-

espelho e da imagem ao espelho. 

5) Recoloque o semi-espelho na posição inicial e coloque uma das peças a 

uma distância qualquer do espelho. 

6) Observe a imagem formada e com a outra peça de xadrez, marque a 

posição da imagem. 

7) Com a caneta pilot, marque a posição do objeto e da imagem na folha. 

8) Afaste o objeto do semi-espelho e observe a nova posição da imagem e com 

a caneta pilot, marque as novas posições do objeto e da imagem. 

9) Retire o semi-espelho e as peças de xadrez da base do banco óptico e com 

o auxílio do papel milimetrado observe os deslocamentos sofridos pelo objeto e 

pela imagem. 

10) Coloque novamente o semi-espelho na posição inicial. Coloque uma das 

peças de xadrez sobre a base do banco óptico a uma certa distância do 

espelho. 

11) Marque a posição do semi-espelho com a caneta pilot. Com a outra peça, 

marque a posição da imagem. 

12) Afaste o semi-espelho do objeto. Com a outra peça de xadrez, marque a 

posição da nova imagem. 

13) Com o auxílio da caneta pilot, marque a nova posição do semi-espelho e a 

nova posição da imagem. 

14) Retire o semi-espelho e as peças da base do banco óptico. Com o auxílio 

do papel milimetrado, observe os deslocamentos do espelho e das imagens. 
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15) Coloque o espelho plano no centro do banco óptico. Ligue a fonte de luz. 

16) Com o auxílio da fonte de luz, encontre uma reta normal ao espelho e 

marque a reta normal com a caneta pilot. 

17) Movimente a fonte de luz, de forma que se obtenha um feixe incidente de 

luz, formando um ângulo com a reta normal. 

18) Com a caneta pilot, marque a posição do espelho e os feixes incidente e 

refletido. 

19) Fixe o espelho com o dedo em uma das extremidades e gire o espelho. 

Com a caneta pilot, marque a nova posição do espelho e o novo raio refletido. 

20) Retire o espelho da base do banco óptico e observe o ângulo de giro do 

espelho e o ângulo entre os raios refletidos com o auxílio do papel milimetrado. 

 

Após a execução da aula experimental, os alunos voltam a responder o 

questionário para posterior possível análise da aprendizagem dos alunos com a 

aplicação do experimento. 
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Anexo 3 
3ª Aula: Espelhos Esféricos 
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3ª Aula: Espelhos Esféricos 
 
Objetivo: Nesta atividade experimental, esperamos o educando seja capaz de 

através da observação, compreender e relacionar os fenômenos ópticos 

trabalhados na prática experimental com os conceitos teóricos vistos em sala 

de aula. Desta forma, tendo a oportunidade de partir desta abordagem do 

prático para o teórico, de acordo com a ideia de aprendizagem por 

experimentação. 

Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio. 

 
Questionário Prévio 

 
1) Qual é o principal fenômeno óptico observado em um espelho esférico? 

2) O que é eixo principal de um espelho esférico? 

3) Como você definiria o que é foco principal de um espelho esférico côncavo? 

4) O que é raio de curvatura de um espelho esférico? 

5) Qual é a razão entre o centro de curvatura e a distância focal de um espelho 

esférico? 

6) O que acontece quando um raio de luz incide em um espelho esférico 

côncavo, passando pelo centro de curvatura do espelho? 

 

Roteiro do professor 
 
Objetivo: Nesta 3ª aula os alunos poderão observar os principais fenômenos e 

conceitos físicos relacionados aos espelhos esféricos e talvez com o auxílio do 

experimento construir um conhecimento mais sólido a respeito do assunto 

abordado. 

 

Material Utilizado 
 

- Uma placa de madeira. 

- Uma folha de papel milimetrado tamanho A3, plastificada. 
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- Uma fonte de luz. 

- Um espelho esférico côncavo. 

- Um espelho esférico convexo. 

- Uma caneta pilot. 

- Uma régua. 

- Um tubo de cola comum. 

 

Procedimento Experimental 
 
1) Cole a folha de papel milimetrado na base de madeira para formar a base 

óptica. 

2) Coloque o espelho esférico côncavo aproximadamente no centro da folha de 

papel milimetrado. 

3) Ligue a fonte de luz. 

4) Oriente os alunos a encontrar o eixo principal do espelho. 

5) Com o auxílio da caneta pilot, peça aos alunos que desenhem na folha de 

papel milimetrado o eixo principal do espelho. 

6) Coloque a fonte de luz em uma nova posição de forma a obter um feixe de 

luz paralelo ao eixo principal do espelho. 

7) Com o auxílio da caneta pilot peça aos alunos para marcarem o foco do 

espelho. 

8) Com o auxílio do papel milimetrado, peça aos alunos para medirem a 

distância focal do espelho. 

9) Com o auxílio do papel milimetrado, peça aos alunos para marcarem e 

medirem o centro de curvatura do espelho. 

10) Com o auxílio da fonte de luz, peça aos alunos para que produzam um raio 

incidente que passe pelo centro de curvatura do espelho e atinja o espelho em 

um ponto qualquer. 

11) Com o auxílio da fonte de luz, peça aos alunos que produzam um feixe 

incidente que atinja o espelho no vértice de forma que o feixe incidente forme 

um ângulo oblíquo com o eixo principal do espelho. 

12) Repita todos os procedimentos anteriores com o espelho convexo. 
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Apêndice 1 
Manual para ensino potencialmente significativo de 

óptica geométrica usando experimentos 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As aulas apresentadas a seguir seguem uma proposta de trabalho onde 

o objetivo maior é mais qualitativo do que quantitativo (DINIZ, 2016). Com a 

apresentação deste conteúdo através de experimentos (GALIAZZI, 2001), 

busca-se um maior interesse dos alunos pelos fenômenos físicos envolvidos e 

desta forma, quem sabe, incentivá-los a querer conhecer mais sobre estes 

fenômenos procurando uma aprendizagem significativa (AUSUBEL, apud 

MOREIRA, 1999). Como o material didático experimental é de baixo custo e 

simples de ser reproduzido, não são necessários muitos recursos para que 

possa ser feita a realização do mesmo. Basta que se tenha uma sala de aula 

onde se possa de preferência reduzir a luminosidade para possibilitar uma 

observação mais confortável das experiências propostas e alguns materiais 

detalhados posteriormente. 
A duração prevista para cada aula é de 2 tempos de 50 minutos cada. É 

interessante que o aluno já tenha visto o conteúdo abordado nas experiências 

para uma melhor compreensão ou discussão dos conteúdos, porém o 

experimento permite também que o conteúdo seja iniciado com essa 

abordagem, apresentando-o então com uma outra metodologia diferente da 

tradicional (TARCISO, 2002). 
Se o professor optar por apresentar o conteúdo inicialmente na sala de 

aula em uma aula expositiva, por exemplo, para que o aluno já conheça o 

conteúdo antes das aulas experimentais e levando em consideração o currículo 

mínimo do estado do Rio de Janeiro (Governo do Estado do Rio de Janeiro 

2012), o ensino de óptica é contemplado nos dois últimos bimestres da 3ª série 

do ensino médio. Sendo assim, o melhor momento seria no 4º bimestre da 3ª 

série onde o aluno já teria visto os conceitos básicos necessários. 
 
2 MONTAGEM DO EXPERIMENTO 
 

A montagem do experimento é muito simples. Todas as aulas utilizarão a 

base de madeira (figura 2.1) e a folha de papel milimetrado tamanho A3 
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plastificada (figura 2.2) que possui aproximadamente as mesmas dimensões da 

base de madeira. Na figura 2.3 podemos ver a base de madeira e a folha de 

papel milimetrado um ao lado do outro e dessa forma pode-se ter a ideia das 

suas dimensões. Chamaremos esses dois elementos de (banco óptico). Além 

disso usaremos um espelho plano (figura 2.4), um espelho esférico (figura 2.5), 

um semi-espelho (figura 2.6) e uma fonte de luz, que no caso foi utilizado um  

laser (figura 2.7) que pode ser substituído por um canhão de luz e dependendo 

da aula a ser aplicada. Ao conjunto de elementos que compõem as aulas 

chamaremos de (kit) que pode ser visto na (figura 2.8). 

O banco óptico então, que constitui o elemento básico para todas as 

experiências, é montado com a colagem do papel milimetrado sobre a base de 

madeira. Acompanhe com as figuras abaixo. 

 

 

 
Figura 2.1: Base de madeira (Fonte: Arquivo pessoal) 
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Figura 2.2: Folha de papel milimetrado tamanho A3 plastificada (Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 
Figura 2.3: Elementos do banco óptico (Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 
Figura 2.4: Foto do espelho plano. (Fonte: arquivo pessoal). 
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Figura 2.5: Foto do espelho esférico. (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 
Figura 2.6: Foto do semi-espelho. (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 
Figura 2.7: Foto do ponteiro laser. (Fonte: arquivo pessoal). 
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Figura 2.8: Foto de todo o material utilizado. (Fonte: arquivo pessoal). 

 

 

Como podemos perceber a folha de papel milimetrado tamanho A3 é 

praticamente das mesmas dimensões da base de madeira (figura 2.3). Basta 

colar a folha sobre a base e teremos o banco óptico. Pode ser usada cola 

escolar ou fita adesiva. 

 

 

3 ROTEIRO DE AULAS 
 

A seguir serão apresentadas todas as etapas necessárias para a 

execução das três aulas propostas nesse trabalho. A metodologia aqui 

apresentada é apenas uma sugestão ao professor, tendo este, toda a liberdade 

de utilizar esse material dessa forma, ou apenas parte dele, ou ainda fazendo 

as modificações que achar necessárias. 

As três aulas foram organizadas da seguinte forma: 

 

1º) O questionário prévio – 20 minutos aproximadamente para a execução. 

2º) O experimento – 50 minutos aproximadamente para a execução. 
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3º) Reaplicação do questionário – 30 minutos aproximadamente para a 

execução. 

 

 

3.1 1ª Aula: Reflexão da Luz 

 

A primeira aula será para abordar os principais conceitos envolvidos 

nesse tema. 
Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio com foi 

descrito acima. 
 

Questionário Prévio 
 

1) O que é a reflexão da luz? 

2) Como podemos encontrar uma reta normal a uma superfície refletora? 

3) O que é ângulo de incidência? 

4) O que é ângulo de reflexão? 

5) Qual é a 1ª lei da reflexão da luz? 

6) Qual é a 2ª lei da reflexão da luz? 

 

Após a etapa do questionário prévio, o professor recolhe os mesmos e 

dá início a atividade experimental. Para que isso seja feito, foram elaborados 

roteiros específicos para o professor e para os alunos. 

 
Roteiro do professor 

 

Objetivo: O aluno após realizar o experimento, deve ser capaz de entender e 

relacionar os conceitos básicos que envolvem a reflexão da luz, bem como, 

enunciar as duas leis da reflexão da luz e resolver problemas simples que 

envolvam os conceitos abordados nesse experimento. 
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Material Utilizado 

 

- Uma base de madeira. 

- Uma folha de papel milimetrado formato A3, plastificada. 

- Cola comum. 

- Fita dupla face. 

- Uma fonte de luz. 

- Um pequeno espelho plano retangular. Ex.: 10 cm x 15 cm. 

- Canetas pilot. 

 

Procedimento Experimental 
 

1) Cole a folha de papel milimetrado (Fig. 2.2) na base de madeira com a face 

milimetrada voltada para cima. 

2) Cole a base de madeira em uma mesa. 

3) Coloque o espelho plano no centro da folha. 

4) Ligue a fonte de luz. 

5) Com uma caneta pilot, parque a posição do espelho na folha. 

6) Oriente os alunos, a encontrarem uma reta normal ao espelho com o auxílio 

da fonte de luz. 

7) Com uma caneta pilot, peça para que os alunos façam um tracejado na folha 

milimetrada plastificada. 

8) Posicione novamente a fonte de luz de forma a obter um raio incidente que 

forme um ângulo qualquer com a norma ao espelho. 

9) Peça aos alunos para tracejarem na folha milimetrada o feixe incidente e o 

feixe refletido com o auxílio de uma caneta pilot. 

10) Peça para os alunos observarem o que eles veem. 

11) Peça para os alunos com o auxílio do papel milimetrado verificarem o 

ângulo de incidência e o ângulo de reflexão na folha. 
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Roteiro do Aluno 

 

Objetivo: Esta aula experimental deve ter como ideia principal, o reforço e 

observação dos conceitos abordados na sala de aula sobre a reflexão da luz, 

de forma que seja possível após a utilização do aparato, a validação desses 

conceitos. No caso deste assunto ainda não ter sido abordado, o experimento 

por si só, deve conduzir a uma visualização das leis da reflexão, sendo o 

estudante ao final do experimento ser capaz de com suas palavras enunciar 

estas Leis e de resolver problemas simples que envolvam a natureza deste 

fenômeno. 

 

Material Utilizado 
 

- Banco óptico. 

- Um espelho plano. 

- Uma fonte de luz. 

- Uma caneta pilot. 

- Uma régua. 

 

Procedimento Experimental 
 

1) Coloque o espelho plano no centro da folha. 

2) Ligue a fonte de Luz. 

3) Posicione a fonte de luz de forma a obter uma reta normal ao espelho plano. 

4) Com o auxílio da caneta pilot, faça um tracejado na folha milimetrada, para 

marcar a reta normal ao espelho. 

5) Posicione novamente a fonte de luz de maneira que se obtenha um raio de 

luz incidente, com a incidência da luz no ponto onde a normal encontra o 

espelho plano, formando um ângulo com este. 

6) Com o auxílio da caneta pilot, faça linhas tracejadas nos raios incidentes e 

refletidos. 
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7) Com o auxílio do papel milimetrado, meça o ângulo de incidência e o ângulo 

de reflexão. 

 

Após o término da aula experimental os alunos sentam novamente e 

tornam a responder o mesmo questionário que agora chamamos simplesmente 

de questionário para que possamos posteriormente tentar analisar os 

resultados na aprendizagem dos alunos com o auxílio do experimento. 

 

 

3.2 2ª Aula: Espelhos Planos 
 

Se o professor assim desejar, pode utilizar essas aulas seguindo a 

mesma sequência didática, pois, é interessante que este assunto seja 

abordado após a aula de reflexão da luz. Porém, isso não é uma imposição. 

Vale lembrar que esse material foi proposto de forma que as aulas possam ser 

utilizadas de forma independente. 

Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio. 

 

Questionário Prévio 
 

1) Qual é a relação entre a distância de um objeto a um espelho plano e a 

distância da imagem conjugada por este espelho? 

2) Dada a posição de um espelho plano e um objeto em frente a este espelho, 

o que acontece com a imagem deste objeto conjugada por este espelho se 

mantivermos o espelho fixo e afastarmos o objeto 5 cm do espelho? 

3) Dada a posição de um espelho vertical e um objeto em frente a este 

espelho, o que acontece com a imagem deste objeto conjugada por este 

espelho se mantivermos o espelho fixo e afastarmos o espelho mantendo este 

na vertical 7 cm da posição inicial? 

4) Um raio de luz incide num espelho plano formando 900 com a superfície 

refletora. Se girarmos o espelho de um ângulo de 300 em torno do seu próprio 
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eixo, qual é o ângulo formado entre os raios refletidos antes e depois da 

rotação? 

5) Se um espelho plano vertical se desloca com velocidade de módulo 10 m/s, 

afastando-se de um objeto fixo em relação ao solo, qual é o módulo da 

velocidade da imagem desse objeto: 

a) em relação ao solo? 

b) em relação ao espelho? 

6) Como seria a imagem obtida por um espelho plano vertical da seguinte 

palavra: ESPELHO 

7) Quando colocamos um ponto objeto real diante de um espelho plano, a 

distância entre ele e sua imagem conjugada é 3,20 m. Se esse ponto objeto for 

deslocado em 40 cm de encontro ao espelho, sua nova distância em relação à 

respectiva imagem conjugada, nessa posição final, será: 

a) 2, 40 m 

b) 2,80 m 

c) 3,20 m 

d) 3,60 m 

e) 4,00 m 

 

(Questão retirada do vestibular Mackenzie 1999). 

 

Roteiro do professor 

 

Objetivo: Nesta aula, com o banco óptico da figura, o aluno terá a 

oportunidade de verificar experimentalmente fenômenos ópticos relacionados a 

espelhos planos e então poderá observar as principais propriedades desses 

espelhos. Assim, o experimento proporcionará um melhor entendimento aos 

alunos nesse assunto em questão. 

 

Material Utilizado 

 

- Um espelho plano; 
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- Um semi-espelho; 

- Uma base de compensado; 

- Uma folha de papel milimetrado A3 plastificada; 

- Cola comum. 

- Fita dupla face. 

- Uma caneta pilot; 

- Uma fonte de luz. 

- Duas peças de um jogo de xadrez (sugestão). 

 

Procedimento Experimental 
 

1) Cole a folha de papel milimetrado na base de compensado para construir o 

bando óptico, conforme a figura. 

2) Coloque o semi-espelho no centro da folha. 

3) Com a caneta pilot, oriente os alunos a marcarem a posição do semi-

espelho na folha de papel milimetrado. 

4) Oriente aos alunos para que coloquem um pequeno objeto a frente do semi-

espelho para que possam observar a imagem desse objeto no espelho. 

5) peça para que os alunos marquem a posição do objeto e da imagem como a 

caneta pilot. 

6) Retire o espelho da folha e peça para que os alunos meçam a distância do 

objeto ao espelho e da imagem ao espelho. 

7) Repita os itens 2, 3, 4, 5 e 6. 

8) Peça para os alunos afastarem o objeto do semi-espelho. 

9) Marque a nova posição do objeto e da imagem. 

10) Retire o semi-espelho novamente e peça para os alunos medirem o 

deslocamento do objeto e da imagem. 

11) Repita os itens 2,3, 4, 5 e 6. 

12) Oriente os alunos a manterem o objeto no mesmo lugar, mas peça para 

que eles afastem o semi-espelho do objeto. 

13) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem a nova 

posição do semi-espelho e da 2ª imagem. 
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14) Peça para que os alunos retirem tudo do banco óptico e meçam os 

deslocamentos do espelho e da imagem. 

15) Coloque o espelho plano no centro do papel milimetrado. 

16) Ligue a fonte de luz. 

17) Com a caneta pilot, oriente os alunos a marcarem a posição do espelho na 

folha de papel milimetrado. 

18) Oriente os alunos a movimentarem a fonte de luz de forma que o raio 

incidente forme um ângulo com a normal ao espelho. 

19) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem na folha 

de papel milimetrado os raios incidente e refletido. 

20) Oriente os alunos a girarem o espelho plano, mantendo uma das 

extremidades fixas. 

21) Peça para que os alunos com o auxílio da caneta pilot, marquem o novo 

raio refletido e a nova posição do espelho 

22) Com o auxílio do papel milimetrado, oriente os alunos a observar o ângulo 

obtido pelo espelho nas duas posições e observarem o ângulo entre os raios 

refletidos. 

 

Roteiro do aluno 
 

Objetivo: Esta prática experimental deverá auxiliar o entendimento dos 

conceitos físicos relevantes em relação ao assunto abordado, uma vez que não 

é simples entendê-los apenas por pura abstração. Neste experimento, haverá a 

oportunidade de visualizar conceitos vistos na sala de aula de uma forma 

objetiva, possibilitando um melhor entendimento e capacidade de relacionar 

esta prática com situações do dia a dia, sendo então possível resolver 

problemas simples relacionados ao assunto. 

 

Material Utilizado 
 

- Um banco óptico. 

- Uma fonte de luz. 
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- Uma caneta pilot. 

- Um espelho plano. 

- Um semi-espelho. 

- Duas peças de um jogo de xadrez. 

 

Procedimento Experimental 
 

1) Coloque o semi-espelho plano aproximadamente no centro do banco óptico. 

Com o auxílio da caneta pilot, marque a posição do espelho plano. 

2) Coloque uma das peças de xadrez a frente do semi-espelho. Observe a 

imagem formada e com a outra peça, marque a posição desta imagem. 

3) Utilize a caneta pilot para marcar na folha as posições do objeto e da 

imagem. OBS.: Utilize o mesmo ponto de referência. 

4) Retire o semi-espelho e as peças do banco óptico e com o auxílio do papel 

milimetrado presente no banco óptico, meça as distâncias do objeto ao semi-

espelho e da imagem ao espelho. 

5) Recoloque o semi-espelho na posição inicial e coloque uma das peças a 

uma distância qualquer do espelho. 

6) Observe a imagem formada e com a outra peça de xadrez, marque a 

posição da imagem. 

7) Com a caneta pilot, marque a posição do objeto e da imagem na folha. 

8) Afaste o objeto do semi-espelho e observe a nova posição da imagem e com 

a caneta pilot, marque as novas posições do objeto e da imagem. 

9) Retire o semi-espelho e as peças de xadrez da base do banco óptico e com 

o auxílio do papel milimetrado observe os deslocamentos sofridos pelo objeto e 

pela imagem. 

10) Coloque novamente o semi-espelho na posição inicial. Coloque uma das 

peças de xadrez sobre a base do banco óptico a uma certa distância do 

espelho. 

11) Marque a posição do semi-espelho com a caneta pilot. Com a outra peça, 

marque a posição da imagem. 



 
 

138 
 

12) Afaste o semi-espelho do objeto. Com a outra peça de xadrez, marque a 

posição da nova imagem. 

13) Com o auxílio da caneta pilot, marque a nova posição do semi-espelho e a 

nova posição da imagem. 

14) Retire o semi-espelho e as peças da base do banco óptico. Com o auxílio 

do papel milimetrado, observe os deslocamentos do espelho e das imagens. 

15) Coloque o espelho plano no centro do banco óptico. Ligue a fonte de luz. 

16) Com o auxílio da fonte de luz, encontre uma reta normal ao espelho e 

marque a reta normal com a caneta pilot. 

17) Movimente a fonte de luz, de forma que se obtenha um feixe incidente de 

luz, formando um ângulo com a reta normal. 

18) Com a caneta pilot, marque a posição do espelho e os feixes incidente e 

refletido. 

19) Fixe o espelho com o dedo em uma das extremidades e gire o espelho. 

Com a caneta pilot, marque a nova posição do espelho e o novo raio refletido. 

20) Retire o espelho da base do banco óptico e observe o ângulo de giro do 

espelho e o ângulo entre os raios refletidos com o auxílio do papel milimetrado. 

 

Após a execução da aula experimental, os alunos voltam a responder o 

questionário para posterior possível análise da aprendizagem dos alunos com a 

aplicação do experimento. 

 

 

3.3 3ª Aula: Espelhos Esféricos 
 
          Nesta atividade experimental, esperamos o educando seja capaz de 

através da observação, compreender e relacionar os fenômenos ópticos 

trabalhados na prática experimental com os conceitos teóricos vistos em sala 

de aula. Desta forma, tendo a oportunidade de partir desta abordagem do 

prático para o teórico, de acordo com a ideia de aprendizagem por 

experimentação. 

Inicialmente os alunos respondem ao questionário prévio. 
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Questionário Prévio 
 
1) Qual é o principal fenômeno óptico observado em um espelho esférico? 

2) O que é eixo principal de um espelho esférico? 

3) Como você definiria o que é foco principal de um espelho esférico côncavo? 

4) O que é raio de curvatura de um espelho esférico? 

5) Qual é a razão entre o centro de curvatura e a distância focal de um espelho 

esférico? 

6) O que acontece quando um raio de luz incide em um espelho esférico 

côncavo, passando pelo centro de curvatura do espelho? 

 

Roteiro do professor 
 
Objetivo: Nesta 3ª aula os alunos poderão observar os principais fenômenos e 

conceitos físicos relacionados aos espelhos esféricos e talvez com o auxílio do 

experimento construir um conhecimento mais sólido a respeito do assunto 

abordado. 

 

Material Utilizado 
 

- Uma placa de madeira. 

- Uma folha de papel milimetrado tamanho A3, plastificada. 

- Uma fonte de luz. 

- Um espelho esférico côncavo. 

- Um espelho esférico convexo. 

- Uma caneta pilot. 

- Uma régua. 

- Um tubo de cola comum. 
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Procedimento Experimental 
 
1) Cole a folha de papel milimetrado na base de madeira para formar a base 

óptica. 

2) Coloque o espelho esférico côncavo aproximadamente no centro da folha de 

papel milimetrado. 

3) Ligue a fonte de luz. 

4) Oriente os alunos a encontrar o eixo principal do espelho. 

5) Com o auxílio da caneta pilot, peça aos alunos que desenhem na folha de 

papel milimetrado o eixo principal do espelho. 

6) Coloque a fonte de luz em uma nova posição de forma a obter um feixe de 

luz paralelo ao eixo principal do espelho. 

7) Com o auxílio da caneta pilot peça aos alunos para marcarem o foco do 

espelho. 

8) Com o auxílio do papel milimetrado, peça aos alunos para medirem a 

distância focal do espelho. 

9) Com o auxílio do papel milimetrado, peça aos alunos para marcarem e 

medirem o centro de curvatura do espelho. 

10) Com o auxílio da fonte de luz, peça aos alunos para que produzam um raio 

incidente que passe pelo centro de curvatura do espelho e atinja o espelho em 

um ponto qualquer. 

11) Com o auxílio da fonte de luz, peça aos alunos que produzam um feixe 

incidente que atinja o espelho no vértice de forma que o feixe incidente forme 

um ângulo oblíquo com o eixo principal do espelho. 

12) Repita todos os procedimentos anteriores com o espelho convexo. 

 

Roteiro do aluno 
 

Objetivo: Nesta atividade experimental, esperamos o educando seja capaz de 

através da observação, compreender e relacionar os fenômenos ópticos 

trabalhados na prática experimental com os conceitos teóricos vistos em sala 

de aula. Desta forma, tendo a oportunidade de partir nesta abordagem do 
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prático para o teórico, de acordo com a ideia de aprendizagem por 

investigação. 

 

Material Utilizado 
 

- Um banco óptico. 

- Uma fonte de luz. 

- Um espelho esférico côncavo. 

- Um espelho esférico convexo. 

- Uma caneta pilot. 

- Uma régua. 

- Um tubo de cola comum. 

 

Procedimento Experimental 
 

1) Coloque o espelho esférico côncavo aproximadamente no centro da folha de 

papel milimetrado. 

2) Ligue a fonte de luz. 

3) Encontre o eixo principal do espelho. 

4) Com o auxílio da caneta pilot, desenhe na folha de papel milimetrado o eixo 

principal do espelho. 

5) Coloque a fonte de luz em uma nova posição de forma a obter um feixe de 

luz paralelo ao eixo principal do espelho. 

6) Com o auxílio da caneta pilot desenhe o raio refletido pelo espelho. 

8) Com o auxílio do papel milimetrado, meça a distância focal do espelho. 

9) Com o auxílio do papel milimetrado, marque e meça o centro de curvatura 

do espelho. 

10) Com o auxílio da fonte de luz, produza um feixe incidente que passe pelo 

centro de curvatura do espelho e atinja o espelho em um ponto qualquer. 

11) Com o auxílio da fonte de luz, produza um feixe incidente que atinja o 

espelho no vértice de forma que o feixe incidente forme um ângulo oblíquo com 

o eixo principal do espelho. 
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12) Repita todos os procedimentos anteriores com o espelho convexo. 

 

Após a aplicação da aula experimental, os alunos voltam a responder o 

questionário para que se tenha a oportunidade de posteriormente fazer uma 

análise da suposta aprendizagem dos alunos em relação a este assunto. 

 


