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RESUMO 
 
 

ÓPTICA GEOMÉTRICA – A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS ATRAVÉS DA 
EXPERIMENTAÇÃO 

 
 

José Silva dos Santos 
 

  
Orientador: Prof. Dr. Douglas Santos Rodrigues Ferreira 

 
 
 

Este trabalho tem por finalidade despertar no aluno a predisposição para 
aprender de forma significativa, em conformidade com a Teoria da 
Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel. Para isso, propomos como 
estratégia de ensino, o uso de atividades experimentais que devem ser 
realizadas antes da apresentação dos conteúdos aos alunos. Dessa forma, 
acreditamos que as atividades experimentais possam atuar como agente 
motivador, despertando a curiosidade do aluno através da observação direta do 
fenômeno, e como suporte (ancoragem)  para a aprendizagem significativa dos 
conceitos relativos ao conteúdo que será aprendido. A sequência didática 
utilizada neste trabalho foi desenvolvida para a aprendizagem dos principais 
conceitos e teorias relacionados aos fenômenos da reflexão e da refração da 
luz, presentes na óptica geométrica e aplicados no desenvolvimento de 
diversos dispositivos usados no cotidiano das pessoas. Com essa finalidade, 
foi montado um kit de materiais de baixo custo, acompanhado dos roteiros de 
montagem e aplicação, que permite a realização dos experimentos propostos, 
diretamente em sala de aula, sem a necessidade de um ambiente exclusivo. 
Desse modo, acreditamos que, despertando a curiosidade do aluno para as 
aulas de física, por meio da experimentação, é possível criar as condições 
necessárias para que ele aprenda de forma mais prazerosa e significativa. 
  
 
Palavras-chave: Óptica geométrica. Atividades experimentais. Aprendizagem 
                           significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda / RJ 
Agosto 2017



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
GEOMETRIC OPTICS – THE CONSTRUCTION OF CONCEPTS THROUGH 

EXPERIMENTATION 
 
 

José Silva dos Santos 
 

  
Supervisor: Prof. Dr. Douglas Santos Rodrigues Ferreira 

 
 
 

 This work aims to awaken in the student the predisposition to learn in a 
meaningful way, in accordance with The Theory of Meaningful Learning, from 
David P. Ausubel. For this, we propose as teaching strategy, the use of 
experimental activities that must be carried out before the presentation of the 
contents to the students. Thus, we believe that the experimental activities can 
act as a motivating agent, arousing the student's curiosity through direct 
observation of the phenomenon, and as support for meaningful learning of 
concepts related to the content to be learned. The didactic sequence used in 
this work was developed for the learning of the main concepts and theories 
related to the phenomena of reflection and light refraction, present in the 
geometric optics and applied in the development of various devices used in 
people's daily lives. For this purpose, was built a kit of low cost materials,  
together with the construction and application scripts, which allows the 
realization of the experiments proposed, directly in the classroom, without the 
need of an exclusive environment. In this way, we believe that by arousing 
curiosity of the students to physics classes, through experimentation, it is 
possible to create the conditions necessary for them to learn in a most 
pleasurable and meaningful way. 
 
 
 
Keywords: Geometric optics. Experimental activities. Meaningful learning.  
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Capítulo 1 

Introdução 

 

O ensino de física no Ensino Médio, na grande maioria das escolas 

particulares e públicas, é estruturado visando o condicionamento do aluno para a 

resolução de questões que o levem a ter sucesso nos exames de acesso ao Ensino 

Universitário. Nesse contexto, observamos que a quase totalidade dos livros 

didáticos e apostilas destinados ao Ensino Médio é montada numa estrutura em que 

após a descrição de um conteúdo encontramos exemplos resolvidos e exercícios 

semelhantes de modo que o aluno possa treinar o que aprendeu. Essa forma de 

memorizar o novo conteúdo é chamada por Ausubel de aprendizagem mecânica 

que, passada a fase de avaliações, é logo esquecida pois não é armazenada de 

forma organizada na mente do aluno.  

 A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (Novak,1998), em 

oposição à aprendizagem mecânica (memorística), propõe que, para aprender de 

forma significativa, o aluno deve optar por relacionar os novos conhecimentos com 

as proposições e conceitos relevantes que já conhece. Desse modo, o novo 

conhecimento, ligado aos conhecimentos prévios presentes na estrutura cognitiva do 

aluno, é armazenado de forma definitiva e significativa em sua mente, permitindo a  

fácil lembrança e utilização na  solução de novos problemas. 

 Para Novak (1998), um dos maiores divulgadores da teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel, alunos e professores num processo de ensino-

aprendizagem devem compartilhar significados, visto que os estudantes trazem 

sempre algo deles próprios para a negociação, não sendo pois uma tábua rasa para 

nela se escrever ou um contentor vazio para se encher. Assim, de acordo com 

Novak (1998),  o que quer que seja que os estudantes tenham aprendido antes, tem 

de ser usado para alimentar a nova aprendizagem. Tanto os estudantes como os 

professores devem estar conscientes do valor que têm os conhecimentos prévios na 

aquisição dos novos conhecimentos. 

 Por outro lado, de acordo com o modelo ausubeliano, uma das principais 

condições para que ocorra a aprendizagem  significativa é a predisposição do aluno 
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para aprender, ou seja, o aluno deve manifestar uma vontade de aprender o novo 

conteúdo e desse modo, relacioná-lo à sua estrutura mental.  

 A  predisposição para aprender de forma significativa é de responsabilidade 

exclusiva do aluno. Desse modo, segundo Neto (2006), mesmo que o material de 

aprendizagem possa se relacionar a ideias da estrutura cognitiva do aluno de forma 

substantiva e não arbitrária, não haverá aprendizagem significativa, se houver o 

propósito de memorizar ipsis litteris e arbitrariamente as partes componentes desse 

material, em vez de se procurar aprendê-lo significativamente. 

A realidade da sala de aula, em especial na disciplina de física, nos mostra 

um aluno desmotivado, apático e na maioria das vezes desinteressado em aprender 

os conteúdos que lhes são oferecidos.   

Essa realidade é corroborada por Gomes e Castilho (2010) que dizem:  
 

diversos fatores têm contribuído para o alto índice de reprovação e 
desinteresse dos alunos pela disciplina de física no ensino médio, 
sendo que uma das principais causas para este quadro 
preocupante é a desarticulação dos conteúdos ensinados com a 
realidade e cotidiano da maioria dos alunos. O ensino da física na 
maioria das escolas públicas é caracterizado, somente por 
sequências de conteúdos apresentados nos livros didáticos, 
mesmo contradizendo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN,s), no qual preconizam que não basta ensinar e elaborar 
tópicos de conteúdos, mas é necessário que o ensino de física 
seja capaz de promover um conhecimento contextualizado e 
integrado à vida do aluno, procurando atender a necessidade de 
formação da cidadania e possibilitar a progressão de seu estudo 
ao longo de sua vida (GOMES e CASTILHO,2010) 
 

 Um dos grandes desafios do MNPEF é mudar a maneira como a física vem 

sendo ensinada nas escolas e, dessa forma, conquistar o gosto do aluno para o 

saber científico. Esse desafio passa necessariamente pela implementação de novas 

estratégias de ensino que sejam capazes de transformar um ensino baseado em 

conceitos e fórmulas em um ensino mais dinâmico, lúdico, investigativo e 

contextualizado de modo a se aproximar da realidade vivida pelo aluno. 

Em sua teoria da aprendizagem significativa crítica Moreira (2014), também 

um entusiasta e divulgador da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel,  

propõe o princípio da não centralidade do livro texto que, a seu ver, é um grande 

estimulador da aprendizagem mecânica. Para ele, o ideal é que o livro didático seja 

apenas mais um dentre a diversidade de materiais instrucionais que o professor 
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deve usar em sala de aula. Moreira (2014) também sugere o uso de diversas 

estratégias instrucionais que impliquem na participação ativa do estudante e 

promovam um  ensino centralizado no aluno  pois isso é fundamental para facilitar a 

aprendizagem significativa crítica. 

A contextualização é uma forma de trazer os conceitos da física para dentro 

da realidade dos alunos e, conforme os PCN (1999), o conteúdo que se quer 

aprendido significa, em primeiro lugar, assumir que todo conhecimento envolve uma 

relação entre sujeito e objeto. O tratamento contextualizado do conhecimento é 

recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo.  

Além disso, a aquisição do conhecimento não ocorre da mesma maneira para 

todos os alunos. Assim, de acordo com os PCN+ (2002) alunos com diferentes 

histórias de vida podem desenvolver e apresentar diferentes leituras ou perfis 

conceituais sobre fatos físicos, que poderão interferir nas habilidades cognitivas. O 

aprendizado deve ser conduzido levando-se em conta essas diferenças. 

Nesse contexto, o produto apresentado como parte obrigatória do curso do 

MNPEF foi aplicado em duas escolas da rede particular de ensino de Angra dos Reis 

e desenvolvido para atuar, por meio de experimentos de baixo custo, como 

ancoragem para os conteúdos de óptica geométrica que tratam dos fenômenos da 

reflexão e da refração da luz. Além disso, acreditamos que o uso de atividades 

experimentais possa servir como agente motivador e, dessa forma, influir 

diretamente na predisposição para aprender. Uma outra vantagem dessa estratégia 

é que ela permite tirar o aluno da sua passividade transformando-o em agente 

central da construção do seu próprio conhecimento.  

Tendo em vista essas considerações apresentamos nossa dissertação que foi 

estruturada da seguinte forma: o Capítulo 2 descreve os referenciais teóricos 

referentes à aprendizagem significativa de Ausubel, base desse trabalho e do 

produto, discute o papel do professor e sua importância na mudança do ensino de 

física, discute o papel do laboratório e o uso da experimentação como uma das 

estratégias para uma aprendizagem significativa. O Capítulo 3 apresenta um 

panorama do ensino de física no Ensino Médio e dá uma visão do que se espera 

desse segmento de acordo como os Parâmetros Curriculares Nacionais. Além disso, 

mostra o contexto histórico do desenvolvimento da óptica e aplicação de seus 
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conceitos básicos em diversos dispositivos de uso cotidiano. O Capítulo 4 é 

dedicado a descrição do produto e dos roteiros usados para a sua aplicação. O 

capítulo 5 trata da escolha do tema, do perfil da turma, da aplicação do produto na 

sala de aula e da análise dos resultados obtidos com a implementação da proposta 

pedagógica. E, finalizando, o Capítulo 6 apresenta as conclusões deste trabalho. 
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica de Processos de Ensino 

 

2.1 Introdução 

 

 O presente trabalho foi concebido com a intensão de proporcionar uma 

alternativa ao ensino formal de física no Ensino Médio no qual o professor, através 

do quadro de giz, do quadro branco ou por meio de apresentações em PowerPoint 

faz o resumo teórico de um determinado conteúdo, apresenta um exemplo de 

aplicação do conceito dado e, em seguida, propõe alguns exercícios com o objetivo 

de fixar o conteúdo dado na estrutura mental do aluno. Essa metodologia, um tanto 

tradicional e mecanicista, funciona para alguns alunos que, de certa forma, possuem 

uma habilidade lógico-metal mais desenvolvida. Entretanto, para a grande maioria 

dos alunos, essa metodologia não produz o estímulo necessário para que a 

aprendizagem ocorra e como consequência barreiras mentais são erguidas 

dificultando ainda mais o aprendizado. Tais barreiras são externadas por meio de 

frases do tipo: “eu não consigo entender física”, “física é muito difícil”, “pra quê eu 

preciso aprender isso”, “eu nunca vou usar isso na faculdade”. 

 A alternativa proposta neste trabalho utiliza-se da experimentação como forma 

de motivação inicial para a inserção de novos conceitos e dessa maneira, 

aproveitando os conhecimentos prévios dos alunos, procura despertar no aluno uma 

predisposição para aprender, levando-o a uma aprendizagem significativa capaz de 

aperfeiçoar ou até mesmo mudar os seus conhecimentos relativos a um 

determinado assunto. Dessa forma, o presente trabalho foi estruturado com base na 

teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel cuja carreira acadêmica foi 

dedicada à psicologia educacional.  

Ausubel, propôs e escreveu vários trabalhos que tiveram forte influência nas 

teorias de aprendizagem propostas a partir da metade final do século XX. Dentre os 

seus trabalhos, destacamos The psychology of meaningful verbal learning (1963) e 

Educational psychology: a cognitive view (1968), que é considerada a obra básica da 

Teoria da Aprendizagem Significativa. No entanto, após a sua aposentadoria coube à 
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Joseph D. Novak, coautor da segunda edição do livro básico da aprendizagem 

significativa de Ausubel, e seus colaboradores, dentre os quais encontra-se Marco 

Antônio Moreira, a elaboração, o aperfeiçoamento e a divulgação dessa teoria no 

Brasil e em outros países. 

 Entretanto, Novak (1981) em sua Teoria de Educação, amplia a proposta da 

Teoria da Aprendizagem Significativa e propõe que a educação é o conjunto de 

experiências cognitivas (pensamentos), afetivas (sentimentos) e psicomotoras ( 

ações) que contribuem para o engrandecimento do indivíduo e o torna capaz de lidar 

com a vida diária em constante transformação. 

 

2.2  Aprendizagem significativa 

 

A aprendizagem significativa, muito discutida e estudada, tem como ponto 

central a ligação do novo conhecimento a um conhecimento prévio existente na 

mente do aluno. Desse modo, segundo Ausubel 

a tarefa de aprendizagem, seja ela por recepção ou por 
descoberta, deve relacionar, de forma não arbitrária e substantiva 
(não literal), uma nova informação a outros conceitos relevantes já 
existentes na estrutura cognitiva. Já a aprendizagem mecânica 
ocorre se a tarefa consistir de associações puramente arbitrárias, 
quando falta ao aluno o conhecimento prévio relevante, necessário 
para tornar a tarefa potencialmente significativa (AUSUBEL et al, 
1980). 
 

Ausubel, na sua Teoria da Aprendizagem Significativa, argumenta que o 

cérebro humano armazena as informações de modo hierarquicamente organizada, 

na qual elementos específicos do conhecimento são ligados e assimilados a 

conceitos mais gerais, criando uma rede de estrutura hierárquica de conceitos 

(estrutura cognitiva) que representa as experiências sensoriais do indivíduo. Desse 

modo, a aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em 

conceitos ou proposições relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aluno. 

Em outras palavras, a aprendizagem vai se tornando mais significativa à medida que 

o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento do aluno de forma 

que passa a ter significado para ele a partir da relação com o seu conhecimento 

prévio (AUSUBEL, apud MOREIRA, 2014). 
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Em contraste com a aprendizagem significativa, Ausubel define como 

aprendizagem mecânica (ou automática) àquela na qual as novas informações são 

aprendidas com pouca ou nenhuma interação com os conceitos relevantes 

existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Sem essa interação, a nova 

informação é armazenada de forma arbitrária e, como consequência, facilmente 

esquecida. Segundo Moreira (2014), a aprendizagem mecânica, bastante estimulada 

na escola, serve apenas para passar nas avaliações pois possui pouca retenção, 

não requer compreensão e não dá conta de situações novas. 

Novak, no entanto, dá à aprendizagem significativa uma conotação mais 

humanista propondo que ela seja uma integração construtiva e positiva de 

pensamentos, sentimentos e ações que conduz ao engrandecimento humano. Essa 

integração entre pensamentos, sentimentos e ações pode ser positiva, negativa ou 

matizada. A perspectiva de Novak é que quando a aprendizagem é significativa o 

aprendiz cresce, tem uma sensação boa e se predispõe a novas aprendizagens na 

área.  Mas ao, contrário disso, quando a aprendizagem é mecânica o aluno acaba 

por desenvolver uma atitude de recusa à matéria de ensino e não se predispõe à 

aprendizagem significativa (MOREIRA, M. A. Disponível em: http:// www.if. ufrgs.br / 

~ moreira/visaoclassicavisaocritica). 

  Ainda, de acordo com Novak (1981), predisposição para aprender e 

aprendizagem significativa guardam entre si uma relação praticamente circular: a 

aprendizagem significativa requer predisposição para aprender gerando, com isso, 

uma experiência afetiva. Por sua vez, atitudes e sentimentos positivos em relação à 

experiência educativa têm suas raízes na aprendizagem significativa, ajudando a 

sua ocorrência. Desse modo, para Novak, qualquer evento educativo implica uma 

ação para trocar significados e sentimentos entre o professor e o aluno. 

 Nesse contexto, Pelizzari et al (2002), afirmam que [...] a aprendizagem 

significativa tem vantagens notáveis, tanto do ponto de vista do enriquecimento da 

estrutura cognitiva do aluno como do ponto de vista da lembrança posterior e da 

utilização para experimentar novas aprendizagens, fatores que delimitam como 

sendo a aprendizagem mais adequada para ser promovida entre os alunos. 

 

http://www.if/
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2.2.1 – Subsunçores 

 

 Segundo Ausubel, subsunçores são conceitos ou preposições claras, 

estáveis, diferenciados, especificamente relevantes e organizados de forma 

hierárquica na estrutura cognitiva do indivíduo. Para que a aprendizagem seja 

significativa, é necessário que a nova informação se ligue a um conceito subsunçor 

específico e, devido a isso, promova a sua modificação.  Esse processo de 

ancoragem da nova informação provoca o crescimento e a modificação do conceito 

subsunçor. Isso significa 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 (MOREIRA, 2014). 

 Desse modo, de acordo com Ausubel, o fator mais relevante para que ocorra 

a aprendizagem são as informações e conceitos que o indivíduo adquire a partir do 

seu nascimento. Essas informações vão se acumulando na mente do estudante por 

processos que envolvem abstrações e generalizações formando um conjunto 

adequado de conceitos que permite a ocorrência da aprendizagem significativa.  

 Entretanto, para que a aprendizagem aconteça de forma mais eficiente, 

Ausubel recomenda o uso de organizadores prévios (organizadores avançados) que 

possam servir de âncora para a nova aprendizagem e se transformem em conceito 

subsunçor para a aprendizagem subsequente. Assim, de acordo com Ausubel,  

um organizador avançado é um mecanismo pedagógico que ajuda 
estabelecer uma ligação entre aquilo que o aprendiz já sabe e 
aquilo que precisa saber, caso necessite aprender novos materiais 
de forma mais ativa e expedita. A situação mais imediata que faz 
com que um organizador avançado seja desejável e 
potencialmente eficaz no estabelecimento dessa ligação é que, na 
maioria dos contextos de aprendizagem significativa, as ideias 
relevantes existentes na estrutura cognitiva são demasiado gerais 
e não possuem uma particularidade de relevância e de conteúdo 
suficientes para servirem como ideias ancoradas eficientes, 
relativamente às novas ideias introduzidas pelo material de 
instrução. O organizador avançado resolve esta dificuldade 
desempenhando um papel de mediador, sendo mais relacional e 
relevante para o conteúdo particular da tarefa de aprendizagem 
específica, por um lado, e para com o conteúdo mais geral das 
ideias potencialmente ancoradas, por outro. Também facilita a 
aprendizagem através da alteração dessas ideias, como resultado 
de o aprendiz as estudar antes de estudar a matéria de 
aprendizagem (AUSUBEL, 2003, p.11). 
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Conforme Ausubel, os organizadores prévios são materiais introdutórios que 

devem ser apresentados antes que o aluno seja confrontado com o  conteúdo a ser 

aprendido e tem a função de servir de ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele 

deve saber. Percebe-se, então, que os organizadores prévios funcionam como uma 

estratégia de manipulação da estrutura cognitiva do aluno, a fim de facilitar a 

aprendizagem significativa. 

Ainda nesse contexto, Ausubel (2003) afirma que, em qualquer disciplina, a 

estrutura cognitiva do aluno pode ser influenciada de forma sistemática através de 

métodos apropriados de apresentação, disposição e avaliação da aquisição 

significativa da matéria, por meio de material de instrução organizado. Além disso, 

para que possa funcionar de forma mais eficaz para uma grande variedade de 

alunos, cada um com a sua própria estrutura cognitiva, os organizadores prévios 

devem ser apresentados a um nível mais elevado de abstração, generalidade e 

inclusão do que os novos conteúdos a serem aprendidos.  

 Em nosso trabalho, sugerimos que cada um dos experimentos seja 

apresentado aos alunos antes dos conceitos que serão aprendidos em cada unidade 

e, dessa forma, passem a funcionar como organizadores prévios capazes de 

contribuir para uma aprendizagem mais atrativa, duradoura e significativa dos 

conteúdos de óptica geométrica. 

 

2.2.2 – Condições para a aprendizagem significativa 

 

 Para que a aprendizagem significativa ocorra é necessário que aconteça um 

processo no qual  a nova informação se fixe em conceitos ou preposições relevantes 

e preexistentes na estrutura cognitiva do aluno e, com isso, promova a modificação 

ou a ampliação do seu conhecimento prévio. Porém, esse processo não é tão 

simples assim e requer duas condições básicas: 

• o aluno precisa ter uma disposição para aprender, ou seja, precisa estar 

motivado e querer aprender o que está sendo proposto. Caso queira 

apenas memorizar o conteúdo para ter sucesso nas avaliações, então a 

aprendizagem será mecânica. 
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• o material apresentado tem que ser potencialmente significativo, ou seja, 

tem que ter um significado imediato para o aluno de tal forma que ele 

possa relacioná-lo com um conceito preexistente em sua estrutura mental. 

Segundo Ausubel,  
é importante reconhecer que a aprendizagem significativa não 
implica que as novas informações formem um tipo de ligação 
simples com os conhecimentos preexistentes na estrutura 
cognitiva. Pelo contrário, só na aprendizagem por memorização 
ocorre uma ligação simples, arbitrária e não integradora com a 
estrutura cognitiva preexistente. Na aprendizagem significativa, o 
mesmo processo de aquisição de informações resulta numa 
alteração quer das informações recentemente adquiridas, quer do 
aspecto especificamente relevante da estrutura cognitiva, à qual 
estão ligadas as novas informações (AUSUBEL,2003, p. 3). 
 

Para saber se o aluno aprendeu de forma significativa tem-se que tomar um 

certo cuidado pois uma longa experiência em fazer testes e provas faz com que os 

alunos se habituem a memorizar fórmulas, proposições, exemplos e explicações que 

os levam a resolver problemas semelhantes aos trabalhados no material de ensino, 

simulando uma aprendizagem significativa. Sendo assim, para procurar evidências 

de uma aprendizagem significativa, Ausubel propõe que as questões e problemas 

sejam formulados de uma maneira nova, não familiar e que requeira máxima 

transformação do conhecimento adquirido.  

 

2.2.3 – O papel do professor na aprendizagem significativa 

 

 Na condição de uma aprendizagem significativa não cabe ao professor, por 

melhor ele que seja, ser um grande emissor de informações conceitualmente aceitas 

sem considerar a forma como esses conceitos são vistos pelos alunos. Logo, 

reproduzir informações de acordo com uma instrução pronta  não surte mais efeito 

no processo de ensino e aprendizagem. Essa visão de dotar o aluno da capacidade 

de construir o seu próprio conhecimento é típica das teorias construtivistas, dentre 

as quais a aprendizagem significativa de Ausubel, e encontra-se de acordo com os 

PCN+ que dizem  

“estar formado para a vida significa mais do que reproduzir dados, 
denominar classificações ou identificar símbolos. Significa: saber se 
informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar 
problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma 
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prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, 
especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado” 
(PCN+Ciências da Natureza, p. 9, 2002). 

Ainda, nesse contexto, tratando a  situação  do ensino a partir de um panorama mais 

abrangente, é preciso que  o papel da escola e do professor não se restrinja 

somente à  facilitação da aprendizagem por parte do aluno. É necessário  uma 

postura que incentive o aluno a promover mudanças significativa na sociedade em 

que vive, através de uma aprendizagem sólida e com pressupostos pessoais 

definidos.  

Desse modo, para que a aprendizagem seja significativa é necessário que o 

aluno veja algum significado naquilo que ele está aprendendo e, com isso, 

internalize o novo conhecimento ligando-o a um conhecimento prévio já existente na 

sua mente. 

 Por essa ótica, segundo a teoria de Ausubel, o papel do professor na 

facilitação da aprendizagem significativa envolve pelo menos quatro tarefas 

fundamentais: 

1 – Identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino, ou 

seja, identificar os conceitos e princípios de maior poder exploratório e 

organizá-los hierarquicamente de modo que abranjam dos menos inclusivos 

até os mais específicos. 

2 – Identificar quais os conceitos, proposições e ideias são relevantes à 

aprendizagem do conteúdo a ser ensinado e que o aluno deveria ter, em sua 

estrutura cognitiva, para poder aprender significativamente o conteúdo 

proposto. 

3 – Diagnosticar aquilo que o aluno já sabe (conhecimento prévio) e organizar 

a matéria de ensino de acordo com os subsunçores especificamente 

relevantes que estão disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. 

4 – Ensinar utilizando recursos e princípios que facilitam a aquisição da 

estrutura conceitual da matéria de ensino ou seja, auxiliar o aluno a assimilar 

e organizar sua própria estrutura cognitiva nessa área do conhecimento, por 

meio da aquisição de novos significados que sejam claros, estáveis e 

transferíveis para ele (AUSUBEL apud MOREIRA, 2014). 



 

 

19 

 

Outros educadores, em seus trabalhos acerca do ensino e aprendizagem, 

trazem grande semelhança com as proposições de Ausubel para uma aprendizagem 

significativa, bem como a responsabilidade do professor como facilitador da sua 

implementação. Vejamos: 

De acordo com Novak, qualquer evento educativo é uma ação de trocas de 

significados e sentimentos entre o aluno (aprendiz) e o professor. Assim, para 

Novak, cabe ao professor produzir no aprendiz atitudes e sentimentos positivos em 

relação à experiência educativa pois isso o deixa predisposto para aprender. Essa 

atitude positiva produz ganhos em compreensão que, por sua vez, facilitam a 

aprendizagem significativa (NOVAK apud MOREIRA, 2014). 

Paulo Freire, em sua pedagogia da autonomia diz que durante a prática 

docente cabe ao professor observar a mais apropriada para a sua comunidade. Os 

conteúdos devem ser os mais claros e assimiláveis possíveis, lembrando-se do 

primeiro saber: ensinar não é transmitir conhecimento, nem tampouco amoldar o 

educando num corpo indeciso e acomodado, mas criar as possibilidades para a sua 

produção ou construção Freire (1997, 2007). Logo, na visão de Freire, o professor 

(educador) deve sair da posição de detentor do conhecimento e considerar o aluno 

(educando) como também portador de saberes. Assim, compete ao professor dirigir 

os trabalhos do aluno para, com ele, ultrapassar a sua ingenuidade inicial.  

Para Pelizzari et al (2002), [...] o próprio educador, praticante da sua área de 

conhecimento, é uma ferramenta do saber do aluno. Se ele for apaixonado pela sua 

área de conhecimento e for capaz de encantar, o aluno poderá perceber que existe 

algo pelo qual alguém de fato se interessou e que talvez possa valer a pena seguir o 

mesmo caminho [...].  

Segundo Silva, Mettrau e Barreto (2007), o papel do professor não é o de 

transmitir ou impor informações e soluções prontas: sua tarefa mais importante é a 

de ouvir e perceber o que os alunos lhes mostram. Para tanto, é importante o aluno 

sentir que a expressão de seus sentimentos, interesses e ideias prévias está sendo 

aceita e levada em consideração no contexto escolar. 

Em Sasseron (2015), o papel do professor no ensino investigativo aparece de 

forma bem semelhante ao da aprendizagem significativa proposta do Ausubel, 

quando ela nos diz que: 
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como abordagem didática, o ensino por investigação demanda 
que o professor coloque em prática habilidades que ajudem os 
estudantes a resolver problemas a eles apresentados, devendo 
interagir com seus colegas, com os materiais à disposição, com os 
conhecimentos já sistematizados e existentes. Ao mesmo tempo, o 
ensino por investigação exige que o professor valorize pequenas 
ações do trabalho e compreenda a importância de colocá-las em 
destaque como, por exemplo, os pequenos erros e/ou imprecisões 
manifestados pelos estudantes, as hipóteses originadas em 
conhecimentos anteriores e na experiência de sua turma, as 
relações em desenvolvimento. É um trabalho em parceria entre 
professor e estudantes. Uma construção de entendimento sobre o 
que seja a ciência e sobre os conceitos, modelos e teorias que a 
compõem; nesse sentido, é uma construção de uma nova forma 
de vislumbrar os fenômenos naturais e o modo como estamos a 
eles conectados e submetidos, sendo a linguagem uma forma de 
relação com esses conhecimentos e também um aspecto a ser 
aprendido (SASSERON,  2015, p. 52). 

 
E, ainda, nos aspectos positivos do ensino por investigação, Ferraz e 

Sasseron (2013), destacam que as interações argumentativas adquirem uma 

posição privilegiada na promoção de interações sociais e engajamento dos 

estudantes, favorecendo que o professor atue como mediador de conhecimento e 

não como agente puramente transmissor de conhecimento dotado apenas de 

autoridade social. Além disso, Ferraz e Sasseron (2013), argumentam que ao 

compreender a necessidade de os alunos terem espaço para fornecerem e 

elaborarem múltiplas explicações, o professor se torna apto a favorecer um espaço 

de compartilhamento de ideias e negociação de significados. Assim, essa prática, 

mais do que garantir a autonomia dos estudantes frente aos seus avanços 

cognitivos, promove e valoriza também a postura coerente com os objetivos dos 

ensino de Ciência.  

Na visão de BONADIMAN e NONENMACHER (2007), embora a utilização, 

pelo professor, de ações pedagógicas adequadas no ensino de física contribua 

favoravelmente para a aprendizagem do aluno, por melhor que seja a metodologia 

de trabalho aplicada em sala de aula, isso por si só, não garantirá a aprendizagem. 

Para eles, é necessário que a metodologia seja acompanhada da competência do 

professor e da consciência e vontade do aluno em querer aprender. Nessa 

perspectiva, cabe ao professor a tarefa de oferecer ao aluno condições favoráveis, 

motivadoras e necessárias para o seu desenvolvimento. 
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2.3 A experimentação e a aprendizagem significativa 
  

A física no Ensino Médio está voltada, principalmente, para que o aluno tenha 

sucesso nos exames de acesso ao curso superior. O resultado de exames como o 

ENEM e os vestibulares de diversas universidades são usados como parâmetros de 

uma boa aprendizagem. Assim, o mais importante é cumprir o currículo, passando 

para o aluno a maior quantidade possível de conteúdos presentes nas apostilas e 

nos livros didáticos. De acordo com Moreira (2000), desde 1950 a atividade 

experimental ligada ao ensino é considerada essencial ao aprendizado, mas ainda 

hoje o referencial usado continua sendo o livro didático. Essa mesma visão é 

encontrada em Rosa e Rosa (2007) quando dizem: [...] o vestibular é um parâmetro 

apenas relacionado ao domínio momentâneo do conhecimento, sem que isto 

implique em aprendizado significativo dos conceitos [...]. 

 Segundo os PCN+ (2002), a física deve apresentar-se como um 

conjunto de competências específicas que permitam perceber e lidar com os 

fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato 

quanto na compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelo por 

ela construídos (PCN+ p.56). Nesse contexto ainda segundo os PCN+(2002), é 

indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento das competências em física, privilegiando-se o fazer, 

manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis (PCN+, p.84). Para Borges 

(2002), descartar a possibilidade de que os laboratórios têm um papel importante no 

ensino de ciências significa destituir o conhecimento científico de seu contexto, 

reduzindo-o a um sistema abstrato de definições, leis e fórmulas. A importância das 

atividades práticas também é enfatizada por Galiazzi et al (2001) quando afirmam 

ser   consenso que a experimentação é uma atividade fundamental no ensino de 

ciências. 

 Em nosso trabalho, sugerimos que os experimentos sejam inseridos nas 

aulas de física, pois aumentam a motivação e a participação dos alunos, bem como 

ajudam a desenvolver um pensamento mais crítico a respeito dos fenômenos 

observados. Além disso, acreditamos que a experimentação é uma ferramenta 
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importante do processo de construção científica, devendo ser utilizada com a maior 

frequência possível. Entretanto, a implementação de aulas experimentais, mesmo 

em escolas que possuem espaço exclusivo e equipamentos esbarra em alguns 

problemas.   

De acordo com Sasseron (2015),  

para além das salas de aula, laboratórios costumam estar 
vinculados às práticas das aulas de ciências. Infelizmente, a 
realidade que hoje encontramos na grande maioria das escolas 
brasileiras deixa claro que esse espaço tem recebido cada vez 
menos atenção, implicando não apenas o escasso suporte para 
que seja utilizado, devido à falta de manutenção e de reposição de 
itens centrais, como também a falta de condições para 
planejamento e organização hábeis, acarretando em casos 
frequentes de adaptação desse espaço para outras atividades 
(SASSERON, 2015, p.52) 

  
Segundo Borges (2002),  
 

os professores de ciências, tanto no Ensino Fundamental como no 
Ensino Médio, em geral acreditam que a melhoria do ensino passa 
pela introdução de aulas práticas no currículo. Curiosamente, 
várias das escolas dispõem de alguns equipamentos e 
laboratórios que, no entanto, por várias razões, nunca são 
utilizados, dentre as quais cabe mencionar o fato de não existirem 
atividades já preparadas para o uso do professor; falta de recursos 
para compra de componentes e materiais de reposição; falta de 
tempo do professor para planejar a realização de atividades como 
parte do seu programa de ensino; laboratório fechado e sem 
manutenção. São basicamente as mesmas razões pelas quais os 
professores raramente utilizam os computadores colocados nas 
escolas. Muitos professores até se dispõem a enfrentar isso, 
improvisando aulas práticas e demonstrações com materiais 
caseiros, mas acabam se cansando dessa tarefa inglória, 
especialmente em vista dos poucos resultados que alcançam 
(BORGES, A.T. p. 294, 2002). 
 

Em outras escolas, além dos problemas mencionados acima, pesam a falta 

de espaço físico adequado, a baixa carga horária da disciplina de física e, em alguns 

casos, como nas escolas públicas, uma quantidade excessiva de alunos por turma.  

Assim, para Rinaldi (1997) a maioria dos professores não planeja aulas 

experimentais de física e algumas dificuldades, já descritas anteriormente, são 

apresentadas para justificar tal atitude e dentre elas as mais citadas são: a não 

existência de laboratórios e a falta de equipamentos. Estes fatores dificultam e, 

muitas vezes, inviabilizam a realização de experimentos o que, no entanto, não 

justifica o fato dos professores não trabalharem aulas experimentais. Essa mesma 
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visão é encontrada em Borges (2002) que afirma ser um equívoco corriqueiro 

confundir atividades práticas com a necessidade de um ambiente com equipamentos 

especiais para a realização de trabalhos experimentais, uma vez que podem ser 

desenvolvidos em qualquer sala de aula, sem necessidade de instrumentos ou 

aparelhos sofisticados. Nessa mesma linha de pensamento, Gaspar (2014) afirma 

que a falta de condições estruturais, a seu ver, não justifica a ausência de 

experiências em sala de aula. 

 Ainda, nesse mesmo contexto, Bonadiman e Nonenmacher (2007) dizem ser 

bastante comum ouvir e saber que professores justificam a não-inclusão da 

experimentação no ensino de física em nome do pouco tempo ou dos muitos 

conteúdos a serem desenvolvidos. Esta concepção, segundo Bonadiman e 

Nonenmacher (2007), tenta passar a falsa ideia de que um ensino experimental 

implicaria perda de tempo e lembram que o principal objetivo do ensino não é o de 

repassar informações, mas o de desenvolver o pensamento do aluno e dar 

significado ao seu aprendizado. 

As reformas curriculares feitas nas últimas décadas deram grande destaque 

ao ensino no laboratório. Desse modo, de acordo com Borges (2002) a importância 

e o prestígio que os professores atribuem ao ensino prático deve-se à 

popularização, nas últimas décadas, das ideias progressistas ou 

desenvolvimentistas no pensamento educacional, cujo ponto central é: qualquer que 

seja o método de ensino-aprendizagem escolhido, o principal objetivo é mobilizar a 

atividade do aprendiz, em lugar da sua passividade. Pensamento semelhante pode 

ser observado em Gomes e Bellini (2009) quando diz ser fundamental para o ensino-

aprendizagem de física a observação e o questionamento gerado pelo conflito entre 

as concepções prévias e as novas descobertas pois sem essas duas primícias da 

investigação científica não há compreensão de conceitos físicos e nem mesmo a 

visualização dos mesmos. Nesse mesmo contexto, em suas considerações finais, 

Gircoreano e Pacca (2001) afirmam que 

o desenvolvimento das atividades sugeridas tem implicações  
importantes e significativas sobre o processo de ensino. A aula em 
si adquire uma dinâmica muito diferente da tradicional aula 
expositiva, abrindo a possibilidade para uma participação 
realmente ativa dos alunos no processo de ensino. O aluno tem 
chance de se manifestar, de comparar as suas ideias (e de seus 
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colegas) com os conceitos que o professor apresenta e verificar 
sua ocorrência (ou não) numa situação prática 

(GIRCOREANO, J. P. e PACCA, J. L. A., 2001, p.38). 
 

 A experimentação, segundo SÉRÉ, COELHO e NUNES (2003) pode ser 

descrita considerando-se três polos: o referencial empírico; os conceitos, leis e 

teorias; e as diferentes linguagens e simbolismos utilizados em física, cabendo as 

atividades experimentais o papel de estabelecer relações entre esses polos 

conforme mostra a figura 1. 

 

Figura 1 - Esquema representativo dos polos considerados na descrição da experimentação.      

Reprodução (Séré, Coelho e Nunes, 2003) feita pelo autor. 

 

 Para participar na construção da ciência, o aluno deve apropriar-se de 

técnicas, abordagens e métodos. Deve também ter a possibilidade de debater a 

validação do experimento. Desse modo, Séré, Coelho e Nunes (2003) afirmam que 

graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não 
permanecer no mundo dos conceitos e no mundo das 
“linguagens”, tendo a oportunidade de relacionar esses dois 
mundos com o mundo empírico. Compreende-se, então, como as 
atividades experimentais são enriquecedoras para o aluno, uma 
vez que elas dão um verdadeiro sentido ao mundo abstrato e 
formal das linguagens. Elas permitem o controle do meio 
ambiente, a autonomia face aos objetos técnicos, ensinam as 
técnicas de investigação, possibilitam um olhar crítico sobre os 
resultados. Assim, o aluno é preparado para poder tomar decisões 
na investigação e na discussão dos resultados. O aluno só 
conseguirá questionar o mundo, manipular os modelos e 
desenvolver os métodos se ele mesmo entrar nessa dinâmica de 
decisão, de escolha, de inter-relação entre a teoria e o 
experimento. (SÉRE; COELHO; NUNES,, 2003, p. 39-40). 
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 Em sua proposta metodológica para o ensino de física, Bonadiman e 

Nonenmacher (2007), valorizam a compreensão da ciência como produção humana 

fundamentando o processo ensino-aprendizagem na atividade experimental. Para 

eles, as atividades experimentais devem ter as seguintes preocupações: 

 - produzir, a partir das informações do contexto da experimentação, ideias que 

auxiliem na explicação de um determinado fenômeno físico. 

 - proporcionar ao aluno situações favoráveis para explicar suas concepções 

sobre o tema em estudo. 

 - proporcionar ao aluno o desenvolvimento de atitudes para o exercício do 

convívio democrático. 

 - proporcionar ao aluno a oportunidade de vivenciar em sala de aula, mesmo 

que de forma bastante simplificada, alguns dos procedimentos da ciência. 

 - desenvolver habilidades no manuseio de equipamentos e na montagem de 

experimentos. 

 - proporcionar ao aluno condições favoráveis para o gostar e para o aprender. 

 Assim, de acordo com Bonadiman e Nonenmacher (2007), a atividade 

experimental possibilita a vivência de uma física mais prazerosa, mais intrigante, 

mais desafiadora e imbuída de significados. Essas condições contribuem para 

despertar no aluno a curiosidade e o gosto por essa ciência, tornando-o motivado 

para o estudo e, com isso, qualificando significativamente o seu aprendizado. Além 

da função motivadora, a atividade experimental, juntamente com a ciência 

sistematizada e com os saberes do aluno, assume um papel relevante como 

estratégia de ensino e de aprendizagem. 

 

2.3.1 – O laboratório e as diferentes abordagens no seu uso 

 

 Apesar de as atividades experimentais, usadas como estratégias de ensino, 

contribuírem para minimizar o desinteresse e as dificuldades apresentadas pelos 

alunos no aprendizado dos conceitos físicos, o seu uso na forma tradicional através 

de roteiros rígidos que devem ser seguidos pelos alunos, é repreendido por alguns 

autores que acreditam que dessa forma as atividades práticas apenas contribuem 
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para reforçar concepções equivocadas da ciência. Na sua definição como forma 

tradicional, Borges (2002) diz: 

No que é denominado laboratório tradicional, o aluno realiza 
atividades práticas envolvendo observações e medidas acerca de 
fenômenos previamente determinados pelo professor (Tamir, 
1991). Em geral, os alunos trabalham em pequenos grupos e 
seguem as instruções de um roteiro. O objetivo da atividade 
prática pode ser o de testar uma lei científica, ilustrar ideias e 
conceitos aprendidos nas ‘aulas teóricas’, descobrir ou formular 
uma lei acerca de um fenômeno específico, ‘ver na prática’ o que 
acontece na teoria ou aprender a utilizar algum instrumento ou 
técnica de laboratório específica ( BORGES, 2002, p.296). 
 

 Desse modo, de acordo com Borges (2002), o trabalho prático nos moldes de 

um laboratório tradicional tem pouca, ou quase nenhuma, contribuição para a 

modificação dos modelos prévios dos alunos. Segundo ele 

as principais críticas que se fazem a estas atividades práticas é 
que elas não são efetivamente relacionadas aos conceitos físicos; 
que muitas delas não são relevantes do ponto de vista dos 
estudantes, já que tanto o problema como o procedimento para 
resolvê-lo estão previamente determinados; que as operações de 
montagem dos equipamentos, as atividades de coleta de dados e 
os cálculos para obter as respostas esperadas consomem muito 
tempo ou todo o tempo disponível. Com isso, os estudantes 
dedicam pouco tempo à análise e interpretação dos resultados e 
do próprio significado da atividade realizada. Em geral, eles 
percebem as atividades práticas como eventos isolados onde o 
objetivo é chegar à ‘resposta certa’ (Tamir, 1989). Não é 
surpreendente, assim, que o laboratório seja pouco efetivo em 
provocar mudanças nas concepções e modelos prévios dos 
estudantes, em proporcionar uma apreciação sobre a natureza da 
ciência e da investigação científica [...] (BORGES, 2002, p.296). 
 

 Nessa mesma linha de pensamento, (Thomaz, 2000) diz 
 

um trabalho prático que se proponha através de um título como, 
por exemplo, “Condutores ôhmicos e não ôhmicos”, seguido de 
um protocolo em que tudo é dito, passo a passo, sobre o que o 
aluno deve fazer, não constitui, com certeza, uma atividade 
motivadora e aliciante para a grande maioria dos alunos. 
Certamente que, para o professor de física, este título dirá muito e 
ele verá nele muitos aspectos interessantes, muitos desafios 
intelectuais estimulantes... mas, para o aluno, o título não 
transmite nenhum desafio que o motive a investigar, porque não 
vê que questão tem em frente para resolver, ou que problemas 
tem para solucionar (THOMAZ, 2000, p.362). 

 

 No entanto, Borges (2002) não descarta o uso das atividades experimentais 

no ensino quando afirma que 

a aceitação dessas críticas não implica, entretanto, aceitar a 
argumentação de que as atividades prático-experimentais de 
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ciências são supérfluas, e que elas podem, portanto, ser 
descartadas para o bem dos professores, dos estudantes e da 
própria escola que estes poderiam repensar o aproveitamento do 
tempo destinado a tais atividades, bem como dos espaços 
ocupados por salas especiais de laboratórios, onde existem 
(BORGES, 2002, p.297). 
 

 Em sua análise sobre a ciência, Borges (2002) afirma que ela se apresenta 

como um sistema de natureza teórica mas que é necessário criar oportunidades 

para que o ensino experimental e o ensino teórico se efetuem em concordância, 

permitindo ao estudante integrar os conhecimentos práticos e teóricos. Além disso, 

Borges (2002) diz que descartar a importância do laboratório no ensino de ciências 

significa destituir o conhecimento científico de seu contexto, reduzindo-o a um 

sistema abstrato de definições, leis e fórmulas. 

 A ênfase no uso da experimentação é encontrada em Borges (2002) quando 

ele afirma que as atividades práticas podem propiciar ao estudante imagens vividas 

e memoráveis de fenômenos interessantes e importantes para a compreensão dos 

conceitos científicos pois, através delas, o estudante pode ser educado para fazer 

medições corretamente e procurar relações entre variáveis. Entretanto, Borges 

(2002) propõe que o laboratório tenha um papel mais relevante para a aprendizagem 

escolar e sugere que ele seja organizado de forma não-tradicional, onde o processo 

seja centralizado no aluno, estruturando as atividades experimentais na forma 

investigativa. Desse modo, Borges (2002) diz que 

o trabalho no laboratório pode ser organizado de diversas 
maneiras, desde demonstrações até atividades prático-
experimentais dirigidas diretamente pelo professor ou 
indiretamente, através de um roteiro. Todas podem ser úteis, 
dependendo dos objetivos que o professor pretende com a 
realização das atividades propostas. Uma alternativa que temos 
defendido há mais de uma década, e mais recentemente temos 
investigado e utilizado com nossos alunos, consiste em estruturar 
as atividades de laboratório como investigações ou problemas 
práticos mais abertos, que os alunos devem resolver sem a 
direção do professor. Um problema, diferentemente de um 
exercício experimental ou de um de fim de capítulo do livro-texto, é 
uma situação para a qual não há uma solução imediata obtida pela 
aplicação de uma fórmula ou algoritmo. Pode não existir uma 
solução conhecida por estudantes e professores ou até ocorrer 
que nenhuma solução exata seja possível. Para resolvê-lo, tem-se 
que fazer idealizações e aproximações. Diferentemente, um 
exercício é uma situação perturbadora ou incompleta, mas que 
pode ser resolvida com base no conhecimento de quem é 
chamado a resolvê-lo (BORGES, 2002, p. 303). 
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 Essa mesma visão encontramos em Thomaz (2000) que afirma que caso se 

pretenda que os alunos estejam motivados para a execução de trabalhos 

experimentais, em qualquer nível de ensino, é preciso que a tarefa que os 

professores lhes proporcionem seja apelativa, que constitua um desafio, um 

problema ou uma questão na qual o aluno veja interesse em resolver e se sinta 

motivado para encontrar uma solução. Além disso, segundo Thomaz (2002)  

 
o trabalho experimental, quando conduzido numa perspectiva em 
que, através da aprendizagem fundamental dos conteúdos 
científicos, os aluno possam desenvolver as capacidades 
científicas necessárias para atuarem na sociedade de um modo 
mais eficaz, qualquer que seja o seu campo de ação, é um meio 
de excelência para a criação de oportunidades para o 
desenvolvimento, nos alunos, dessas mesmas capacidades ( 
THOMAZ, 2000, p. 361). 

 

Borges (2002) sugere, ainda, que o uso de simulações em computador e os 

laboratórios investigativos baseados em computadores combinados com sensores 

de vários tipos, têm o potencial de propiciar aos estudantes atividades relevantes e 

motivadoras, que os desafiem a utilizar suas habilidades cognitivas para construírem 

modelos mais robustos, capazes de dar sentido às suas experiências com o mundo. 

Pensamento semelhante é encontrado em Silva, Mettrau e Barreto (2007) quando 

dizem que o uso da informática possibilita a criação de ambientes de ensino-

aprendizagem que agregam elementos como entusiasmo, concentração e 

motivação. Afirmam, ainda, que a motivação adquire o sentido de elemento 

constituidor e constituinte das ultrapassagens necessárias à apreensão dos 

conceitos científicos na rede de significados de cada aluno. 

Portanto, diante das várias possibilidades de se realizar uma atividade 

experimental, desde atividades demonstrativas, atividades verificativas, atividades 

investigativas e atividades simuladas em computadores, cabe ao professor escolher 

a metodologia experimental que mais se adequa aos objetivos propostos para a sua 

atividade de modo que ela seja motivadora, interessante e aliciante para a maioria 

dos alunos. Além disso, a utilização de experimentos torna a aula mais atrativa e 

permite ao professor comparar o conhecimento prévio trazido pelos alunos com os 

novos conhecimentos desenvolvidos durante a aula. Com isso, acreditamos que a 
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aprendizagem, especialmente da física, será mais gratificante, duradoura e 

significativa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 

 

Capítulo 3 

O Estudo da Óptica no Ensino Médio  

 

3.1 Introdução 

 

 Um dos sentidos mais importantes do ser humano é a visão pois, através 

dele, interagimos com o mundo que nos cerca. Cada material interage com a luz de 

modo que parte da luz incidente é absorvida e parte é refletida de forma difusa. 

Dessa interação, a luz que é difusamente refletida penetra nos nossos olhos e chega 

até o cérebro onde é processada e interpretada, permitindo que vejamos os objetos 

nas suas diferentes formas e cores. Essa luz que nos permite ver, de acordo com a 

física clássica, é uma onda eletromagnética que sensibiliza os nossos olhos na faixa 

de frequências que se estendem desde 4x1014 Hz (vermelho) até 8x1014 Hz (violeta), 

cujos comprimentos de onda podem ser vistos na figura 2.  

 
 

Figura 2 - Mostra os comprimentos de onda da luz visível. Disponível em 
https://espectro1320.wordpress.com /inicio/. Acesso em 17/05/2017. 

                                                                                                                                               
O ramo da física clássica que estuda a propagação da luz e a sua interação 

com a matéria é a óptica. Os estudos dos fenômenos, dos efeitos, das propriedades 

e da natureza da luz abriram espaço para o desenvolvimento de aplicações 

tecnológicas cuja utilização fazem parte do dia-a-dia das pessoas.  
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  Para efeitos didáticos, a óptica no Ensino Médio é dividida em óptica 

geométrica e óptica física. Na óptica geométrica se estuda os fenômenos 

relacionados à trajetória da luz durante a sua propagação, fundamentando-se na 

noção de raio de luz e nas leis da reflexão e da refração, que regulam o seu 

comportamento. Na óptica física se estuda os fenômenos ópticos que levam em 

consideração a natureza ondulatória da luz e, como consequência, aparecem os 

fenômenos da interferência e da difração. Além dessas duas divisões mais clássicas 

da óptica, podemos citar uma terceira, chamada de óptica quântica na qual o campo 

eletromagnético é quantizado, levando a formalização do conceito de fóton, partícula 

usada para dar uma explicação heurística ao efeito fotoelétrico. 

Nos livros didáticos destinados ao Ensino Médio, os conteúdos relativos à 

óptica geométrica são organizados, na maioria deles, em grandes temas que 

obedecem a seguinte ordem: fundamentos da óptica geométrica, reflexão da luz, 

refração da luz, lentes esféricas, instrumentos ópticos e óptica da visão. Observando 

ao nosso redor, percebemos que a óptica encontra-se presente no cotidiano das 

pessoas através de pequenos atos como usar um óculos para a correção da visão, 

fazer uma foto usando o celular, trocar de roupa em frente a um espelho dentre 

muitos outros que poderíamos citar. Por isso, a óptica necessita de uma abordagem 

especial capaz de despertar o interesse e o gosto do aluno para as aulas de física. 

Em nosso trabalho usamos a metodologia da experimentação como forma de 

motivação inicial para o estudo dos conteúdos e conceitos inerentes à óptica 

geométrica e às leis que regem a propagação da luz. Desse modo, esperamos que a 

experimentação, numa visão ausubeliana, sirva de ancoragem para uma 

aprendizagem mais significativa em óptica geométrica. 

 

3.2 O ensino de física e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

A  disciplina de física no Ensino Médio deve ser construída não mais como um 

conjunto de leis, teorias e fórmulas matemáticas com o objetivo de adestrar o aluno 

para os exames de acesso ao curso superior e sim, de acordo com os PCN+ (2002)  

apresentar-se como um conjunto de competências específicas que permitam 
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perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no 

cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a partir de 

princípios, leis e modelos por ela construídos. Desse modo, trata-se de construir 

uma visão da física que esteja voltada para a formação de um cidadão 

contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e 

participar na realidade em que vive. O desenvolvimento dessas competências, 

segundo os PCN+ (2002), implica apresentar ao aluno a linguagem própria da física, 

que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas formas de 

expressão, que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos e relações matemáticas. 

Ao mesmo tempo, a física não deve ser apresentada como uma ciência pronta cujas 

leis e teorias são verdades absolutas, mas em um novo contexto no qual ela venha a 

ser reconhecida como um processo cuja construção ocorreu ao longo da história da 

humanidade, impregnado de contribuições culturais, econômicas e sociais, que vem 

resultando no desenvolvimento de diferentes tecnologias.  

O vasto conhecimento de física, acumulado ao longo da história da 

humanidade, não pode estar todo presente na escola média e por isso, é necessário 

fazer escolhas do que é fundamental e mais importante. Nesse sentido, ao escolher 

os conteúdos o foco não deve ser apenas naquilo que se quer ensinar e sim “para 

que” ensinar. Esse novo enfoque no ensinar, conforme os PCN+ (2002) pressupõe 

uma preparação do jovem para ser capaz de lidar com situações reais, crises de 

energia, problemas ambientais, manuais de aparelhos, concepções de universo, 

exames médicos, notícias de jornal, e assim por diante. Nesse caso, o conhecimento 

a ser apreendido em física não se reduz apenas a uma dimensão pragmática, de um 

saber fazer imediato, mas que deve ser concebido dentro de uma concepção 

humanista abrangente, tão abrangente quanto o perfil do cidadão que se quer ajudar 

a construir. 

Nessa nova visão do Ensino Médio, de acordo com os PNC+(2002), o ensino 

de física deve ser estruturado em seis temas de grande abrangência: 

F1 - Movimentos: variações e conservações 

F2 - Calor, Ambiente, Fontes e Usos de Energia 

F3 - Equipamentos Eletromagnéticos e Telecomunicações 

F4 - Som, Imagem e Informação 
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F5 - Matéria e Radiação 

F6 - Universo, Terra e Vida 

Esses temas apresentam uma das possíveis formas para a organização das 

atividades escolares. Porém, não se trata, certamente, da única releitura e 

organização dos conteúdos da física em termos dos objetivos desejados, mas serve, 

sobretudo, para exemplificar, de forma concreta, as possibilidades e os caminhos 

para o desenvolvimento das competências e habilidades. 

A óptica geométrica, tema central desse trabalho, encontra-se inserida no 

tema F4 e estruturada, conforme sugestão dos PCN+ (2002), da seguinte forma: 

 

Tema Estruturador 4: Som, Imagem e Informação 

 

Para situar-se no mundo contemporâneo é necessário compreender os atuais 

meios de comunicação e informação, que têm em sua base a produção de imagens 

e sons, seus processos de captação, suas codificações e formas de registro e o 

restabelecimento de seus sinais nos aparelhos receptores. Estudar esses 

mecanismos significa propiciar competências para compreender, interpretar e lidar 

de forma apropriada com aparatos tecnológicos, como a televisão, os aparelhos de 

CDs e DVDs, o computador, o cinema ou mesmo a fotografia. Como obter registros 

de imagens ou de sons, como melhorar cópias, como projetar imagens, como 

amplificar sons, como isolar acusticamente uma sala, como melhorar a qualidade 

das informações registradas? Como som e imagem se associam em filmes, na TV 

ou em vídeos? Essa abordagem implica trabalhar tanto a natureza ondulatória 

comum ao som e à luz, quanto reconhecer suas especificidades. Isso inclui, quanto 

ao som, reconhecer suas características físicas, relacionando-as a fontes, "volume", 

timbre ou escalas musicais, os meios que aprimoram sua transmissão, amplificam 

ou reduzem sua intensidade e sua interação com a matéria, como a produção do 

"eco". Também inclui, quanto à luz, compreender a formação de imagens e o uso de 

lentes ou espelhos para obter diferentes efeitos, como ver ao longe, de perto, 

ampliar ou reduzir imagens. Nesse sentido, o traçado dos raios de luz deve ser 

entendido como uma forma para compreender a formação de imagens e não como 

algo real com significado próprio. 
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 A natureza ondulatória e quântica da luz, assim como os modelos de 

absorção e emissão de energia pelos átomos, são alguns exemplos de aspectos 

indispensáveis para a compreensão das cores ou dos processos de registro de sons 

e imagens em fitas magnéticas, em papéis e em discos de CDs. O estudo do som e 

da imagem pode propiciar, ainda, meios para dimensionar o papel da informação 

para a vida social, acompanhando as transformações sociais que resultaram do 

domínio tecnológico, do registro, reprodução e velocidade de transmissão de 

informações ao longo da história. 

Para atingir os objetivos e adquirir as habilidades propostos no tema 

estruturador, os PCN+(2002) sugerem a seguinte organização: 

 

Unidade 4.1: Fontes sonoras 

 

·  identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem sons, para reconhecer as 

características que os diferenciam; 

·  associar diferentes características de sons a grandezas físicas (como frequência, 

intensidade etc.) para explicar, reproduzir, avaliar ou controlar a emissão de sons por 

instrumentos musicais ou outros sistemas semelhantes; 

·  conhecer o funcionamento da audição humana para monitorar limites de conforto, 

deficiências auditivas ou poluição sonora. 

 

Unidade 4.2: Formação e detecção de imagens 

 

·  identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens para reconhecer 

o papel da luz e as características dos fenômenos físicos envolvidos; 

·  associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz, 

para explicar, reproduzir, variar ou controlar a qualidade das imagens produzidas; 

·  conhecer os diferentes instrumentos ou sistemas que servem para ver, melhorar e 

ampliar a visão: olhos, óculos, telescópios, microscópios etc., visando utilizá-los 

adequadamente. 
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Unidade 4.3: Gravação de sons e imagens 

 

·  compreender, para utilizar adequadamente, diferentes formas de gravar e 

reproduzir 

sons: discos, fita magnética de cassete, de vídeo, cinema ou CDs; 

·  compreender, para utilizar adequadamente, diferentes formas de gravar e 

reproduzir imagens: fotografia, cinema, vídeo, monitores de TV e computadores. 

 

Unidade 4.4: Transmissão de sons e imagem 

 

·  conhecer os processos físicos envolvidos nos diferentes sistemas de transmissão 

de informação, sob forma de sons e imagens, para explicar e monitorar a utilização 

de transmissões por antenas, satélites, cabos ou através de fibras ópticas; 

·  compreender a evolução dos meios e da velocidade de transmissão de 

informação, ao longo dos tempos, avaliando seus impactos sociais, econômicos ou 

culturais. 

 Desse modo, o ensino de física deve deixar de ser apresentado de forma 

isolada com seus conceitos e fórmulas e passar a ser centrado no aluno objetivando 

desenvolver habilidades e competências, a partir dos seus conhecimentos prévios, 

que o transforme num cidadão consciente e participativo na sociedade em que vive.  

  

3.3 Contexto histórico: o desenvolvimento da óptica 

 

 Os fenômenos ópticos sempre chamaram a atenção da humanidade por ser a 

visão o principal meio de interação entre o homem e o ambiente no qual ele está 

inserido. Assim, apesar de as principais teorias sobre esses fenômenos terem 

surgido no século XVII, as ideias e especulações de como a visão era processada 

tem as suas  raízes feitas pelos principais pensadores da Antiguidade e foram 

discutidas por longos séculos. De acordo com Barros e Carvalho (1998)  

uma teoria bastante difundida na Antiguidade sustentava a 
hipótese dos raios visuais. Essa teoria supunha que do olho 
emanavam segmentos retilíneos, capazes de examinar o mundo 
externo e trazer para a mente dados necessários para 
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conhecermos e representarmos as formas e cores dos corpos. 
Entre os principais defensores dessa teoria podemos citar o 
filósofo grego Pitágoras (~580-500 a.C.). Segundo ele, os raios 
visuais emanavam do olho, propagavam-se em linha reta e se 
chocavam com o corpo observado, sendo a visão a consequência 
deste choque. Como esses raios eram divergentes, a certa 
distância do olho se tornava apreciável o espaço que os separava, 
o que explicaria que, a grandes distâncias, os objetos pequenos 
poderiam escapar à ação visual. Essa ideia foi admitida pela 
maioria dos filósofos da Antiguidade, seu êxito estendeu-se 
durante toda a Idade Média (BARROS e CARVALHO, 1998, p. 86). 

 

 Ainda, segundo Barros e Carvalho (1998),  

para o filósofo Platão (428-347 a.C.), a visão de um objeto era 
formada por três jatos de partículas: um partindo dos olhos, um 
segundo proveniente do objeto percebido e um terceiro vindo das 
fontes luminosas. Assim, um feixe de raios luminosos partia dos 
olhos até o objeto observado, lá se combinava com os raios 
provenientes da fonte iluminadora, retornando então aos olhos, o 
que lhes dava a sensação de visão. 

O desenvolvimento do modelo pitagórico do vínculo entre 
objeto e olho somente foi realizado pelo matemático grego 
Euclides (~323-285 a.C.). No tratado denominado Óptica, Euclides 
preocupou-se em estudar a visão de objetos de formas diversas, 
sustentando a ideia pitagórica de raios emitidos pelos olhos. Ele 
postulou que os raios visuais eram emitidos pelos olhos na forma 
de um cone, cujo ápice estaria no olho e a base, na extremidade 
do objeto observado, e que estes raios propagavam-se em linha 
reta com velocidade constante. Criou, ainda, o conceito de raio, 
que permitia tratar o problema da propagação retilínea da luz de 
um ponto de vista puramente geométrico, exercendo, assim, uma 
influência decisiva na construção das teorias sobre a luz e visão 
(BARROS e CARVALHO, 1998, p.86-87). 

 

Entretanto, depois de muitos séculos, essas teorias começaram a sofrer 

críticas vindas da escola arábica a partir do século IX. Desse modo, Barros e 

Carvalho (1998), nos diz que  

o declínio dessas teorias sobre a visão começou, com as 
contribuições ao estudo da óptica geométrica realizadas no século 
XI, com a publicação da obra de Al Hazen (965-1039) - Tesouro da 
Óptica - por volta de 1038. A escola arábica, por intermédio de Al 
Hazen deu um grande golpe na teoria dos raios visuais, ao 
considerar que mesmo depois de olhar para o Sol e, então, fechar 
os olhos, uma pessoa continuava a ver o disco solar por algum 
tempo. Além disso, observou que enquanto permanecia olhando 
fixamente para o Sol, um observador sentia um efeito fisiológico 
associado com ofuscamento ou dor. Esses dois fatos entravam 
claramente em conflito com a teoria dos raios visuais, pois, se a 
emissão desses raios envolvesse sofrimento, eles naturalmente 
não poderiam ser emitidos e, tão logo os olhos se fechassem, a 
visão deveria cessar (BARROS e CARVALHO, 1998, p. 87). 
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 O conhecimento da obra de Al Hazen com suas ideias sobre o mecanismo da 

visão teve grande influência no pensamento dos filósofos ocidentais da Idade Média. 

Dentre essas contribuições está a formulação de uma teoria sobre a formação das 

figuras dentro do olho por um mecanismo envolvendo pontos imagens e a 

coexistência de um agente externo capaz de agir sobre o olho. Contudo, em meio a 

todo esse período de fértil desenvolvimento das ideias em óptica geométrica, ainda 

faltava o descobrimento da chave para a compreensão do mecanismo da visão, que 

só viria a ser alcançada com o surgimento da nova óptica no século XVII (BARROS 

e CARVALHO, 1998, p. 87-88). 

 Nas primeiras décadas do século XVII houve um grande desenvolvimento da 

formulação matemática que permitiu a explicação de vários fenômenos ópticos 

conhecidos e foram introduzidos os primeiros dispositivos ópticos que combinavam 

duas lentes. De acordo com Zílio (2007),  

o primeiro telescópio refrativo foi patenteado pelo holandês Hans 
Lippershey, em 1608, que era um fabricante de óculos e possuía 
uma ocular côncava. Ouvindo falar dessa invenção, Galileo Galilei 
construiu o seu próprio telescópio e, em 1610, descobriu as 
primeiras luas de Júpiter, os anéis de Saturno e a rotação do Sol. 
Johannes Kepler apresentou o telescópio com ocular convexa 
utilizado por ele para fazer observações astronômicas que o 
permitiram chegar nas conhecidas leis de Kepler. O segundo tipo 
de sistema óptico composto por duas lentes foi apresentado por 
volta de 1609, provavelmente pelo holandês Zacharias Janssen, e 
possuía uma ocular côncava. Logo a seguir, Francisco Fontana 
introduziu o microscópio com ocular convexa (ZILIO, 2007, e-
física, seção 1). 

 

De acordo com Sampaio e Calçada (2005),  

uma das primeiras tentativas de medir a velocidade da luz ocorreu 
em 1635 quando Galileu e um auxiliar subiram em morros cuja 
distância um do outro era de 1 km, levando lanternas inicialmente 
tapadas. Havia sido combinado que, num determinado instante, 
Galileu destaparia sua lanterna e assim que o auxiliar visse a luz 
dessa lanterna, destaparia a sua. Galileu, então, mediria o 
intervalo de tempo total entre o instante em que destapou a sua 
lanterna e o instante em que veria a luz da lanterna de seu auxiliar. 
Dessa forma, a velocidade da luz seria obtida pela razão entre a 
distância percorria pela luz (ida + volta) e o intervalo de tempo total 
desse percurso. Esse experimento não teve sucesso (SAMPAIO e 
CALÇADA, p.  , 2005). 

 
Para Einstein e Infeld (2008),  
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com a técnica experimental disponível na época, Galileu tinha 
pouca possibilidade de determinar a velocidade da luz dessa 
maneira. Entretanto, o grande mérito de Galileu foi ter formulado o 
problema pois frequentemente a formulação de um problema é 
mais essencial do que a sua solução, a qual pode ser meramente 
uma questão de perícia matemática ou experimental. Levantar 
novas questões, novas possibilidades, considerar velhos 
problemas sob novo ângulo, exige imaginação criadora e marca 
um avanço real em ciência (EINSTEIN e INFELD, p. 83, 2008). 

 
Ainda, de acordo com Einstein e Infeld (2008), vale observar ser surpreendente que 

Galileu não tenha percebido que a sua experiência poderia ter sido feita com muito 

mais simplicidade e precisão por um só homem. Em vez de postar o seu 

companheiro a uma determinada distância ele poderia ter lá instalado um espelho, o 

qual automaticamente enviaria de volta o sinal, imediatamente após recebê-lo. 

 

Nesse mesmo período, paralelamente ao desenvolvimento tecnológico, 

iniciou-se a elaboração de uma formulação matemática que permitiu o cálculo da 

propagação dos raios de luz. Conforme Zilio (2007), 

em 1611, Kepler, em seu livro Dioptrice, apresenta a lei da 
refração para pequenos ângulos e estabelece que os ângulos de 
incidência e refração são proporcionais. Além disso, nesse mesmo 
trabalho, Kepler introduz o conceito de reflexão total interna. 
Entretanto, a maior contribuição para o desenvolvimento da óptica 
nessa primeira metade do século XVII, foi a lei da refração (lei dos 
senos) apresentada em 1621 por Willebrord Snell que deu origem 
à óptica aplicada moderna, permitindo o cálculo de sistemas 
ópticos mais complexos. Essa lei foi deduzida pela primeira vez, 
em 1637, por René Descartes (1596-1650). Uma outra dedução 
da lei de Snell foi elaborada por Pierre de Fermat, em 1657, 
utilizando o princípio do tempo mínimo (ZILIO, 2007, e-física, 
seção 1). 
 

 Descartes, no entanto, deduziu a lei da refração de Snell de forma incorreta, 

pois acreditava que a velocidade de propagação da luz variava de forma direta com 

a propriedade do meio material. 

 
Na segunda metade do século XVII, novas descobertas e novos conceitos 

foram introduzidos. Desse modo, Zilio (2007) diz que  

através da observação de bandas de luz na sobra de um bastão 
iluminado por uma pequena fonte, Francesco Maria Grimaldi 
descobriu o fenômeno da difração da luz. Logo em seguida, 
Robert Hooke observou padrões coloridos de interferência em 
filmes finos, ao refazer os experimentos de Grimaldi. Com isso ele 
concluiu, corretamente  que o fenômeno observado devia-se à 
interação entre a luz refletida nas duas superfícies do filme, 
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propondo que a luz originava-se de um movimento ondulatório 
rápido no meio. Dessa forma, surgiam as primeiras ideias da teoria 
ondulatória da luz (ZILIO, 2007, e-física, seção 1). 
 

 

 A teoria corpuscular da luz foi introduzida por Issac Newton ao afirmar que a 

luz era composta de corpos muito pequenos, emitidos por substâncias brilhantes. 

Além disso, realizou experimentos com prismas que permitiram mostrar, em 1665, o 

fenômeno da dispersão da luz branca que era explicada por ele como sendo devido 

à excitação de ondas no meio, provocadas por corpúsculos de luz. Assim, cada cor 

correspondia a um modo de vibração próprio onde a sensação de vermelho ocorria 

por vibrações mais longas e a sensação de violeta por vibrações mais curtas. 

Newton, portanto, aceitava as teorias corpuscular e ondulatória da luz. Mais tarde, 

com o passar do tempo, Newton inclinou-se para a teoria corpuscular muito 

provavelmente pelo fato de a luz se propagar em linha reta e, neste caso, sendo o 

raio de luz composto por partículas, a ausência de forças atuando sobre ele faria 

com que o seu movimento fosse retilíneo e uniforme, em conformidade com a lei da 

inércia. Por outro lado, a teoria ondulatória impunha grandes dificuldades a ele para 

explicar a propagação retilínea da luz, já que as ondas se estendem em todas as 

direções. Newton, também, introduziu o telescópio por reflexão, em 1668, com o 

objetivo de evitar os problemas causados pelas aberrações cromáticas existentes 

nos telescópios por refração (ZILIO, 2007, e-física, seção 1). 

 Por explicar de forma satisfatória certos fenômenos como a interferência e a 

difração dos raios de luz, Christian Huygens tinha preferência pela  teoria ondulatória 

da luz. Em seus estudos, estendeu essa teoria introduzindo o conceito de ondas 

secundárias com as quais deduziu as leis da reflexão e da refração. Huygens, em 

oposição do pensamento de Descartes, estabeleceu que a velocidade de 

propagação da luz variava de forma inversa com uma propriedade do meio material, 

denominada índice de refração (ZILIO, 2007, e-física, seção 1). 

 Apesar de as duas teorias, corpuscular e ondulatória, sobre a natureza da luz 

serem aceitas pela comunidade científica do século XVII, uma informação importante 

ainda não tinha sido esclarecida: a velocidade da luz.  Nessa época, muitos 

acreditavam que ela era infinita e instantânea e coube a Dane Ole Christensen 

Römer, sugerir que, apesar de muito rápida, essa velocidade era finita. Desse modo, 
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em 1676, verificando o intervalo de tempo entre os eclipses da lua Io, de Júpiter, ele 

calculou que a velocidade da luz era de, aproximadamente, 230.000 km/s  (ZILIO, 

2007, e-física, seção 1). 

 Durante o século XVIII, de acordo com Zilio (2007), não houve grandes 

avanços na óptica. Entretanto, a grande influência e o prestígio de Newton na 

comunidade científica deste século fez com que a teoria corpuscular da luz, mesmo 

não conseguindo explicar de forma satisfatória todos os fenômenos observados, 

prevalecesse sobre a teoria ondulatória.   

 O século XIX começou com o princípio da superposição entre 1801 e 1803, 

proposto por Thomas Young para explicar o fenômeno da interferência em filmes 

finos, marcando, com isso, o ressurgimento da teoria ondulatória da luz. Mais tarde, 

Augustin Jean Fresnel propõe a formulação matemática dos princípios de Huygens e 

da interferência. Pouco tempo depois, Gustav Robert Kirchhoff mostrou que o 

princípio de Huygens-Fresnel era consequência direta da equação de ondas e, com 

isso, estabeleceu uma formulação para o fenômeno da difração (ZILIO, 2007, e-

física, seção 1). 

 Até meados do século XIX foram realizadas várias medidas terrestres visando 

obter a velocidade da luz. Em 1849, Armand Hippolyte Louis Fizeau com uma roda 

dentada rotatória gerou pulsos de luz em direção a um espelho que eram refletidos 

de volta para a roda. Com esse experimento, Fizeau estimou a velocidade da luz em 

315.300 km/s. Em 1850, Jean Bernard Léon Foucault verificou que a velocidade da 

luz na água era menor que a velocidade da luz no ar. Esse fato ajudou a reforçar a 

teoria ondulatória da luz pois a teoria corpuscular, proposta por Newton, previa 

exatamente o contrário (ZILIO, 2007, e-física, seção 1). 

 Com a eletricidade e o magnetismo desenvolvendo-se paralelamente à óptica, 

não demorou muito para que a conexão entre a luz e o magnetismo fosse 

estabelecida. O primeiro a fazer essa ligação foi Michael Faraday com a observação 

de um efeito na rotação da polarização da luz quando ela passa por um material 

submetido a um campo magnético muito intenso. Porém, o relacionamento completo 

entre a óptica e o eletromagnetismo foi estabelecido por James Clerk Maxwell que, 

através das suas equações, gerou uma equação de ondas para o campo 

eletromagnético que permitiu a ele estimar a velocidade da luz em, 
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aproximadamente, 300.000 km/s. Com isso, concluiu-se que a luz era uma onda 

transversal de natureza eletromagnética. Essa conclusão foi ratificada pelo trabalho 

de Heinrich Rudolf Hertz que, em 1888, produziu e detectou ondas longas através 

de uma antena. Entretanto, conforme uma onda mecânica, acreditava-se que uma 

onda eletromagnética precisava de um meio material (chamado de éter) para se 

propagar (ZILIO, 2007, e-física, seção 1). 

 No início do século XX, em 1905, Albert Einstein propõem a teoria da 

relatividade restrita e com ela chega-se a conclusão que uma onda eletromagnética 

existe por si só, sem a necessidade de um meio para se propagar. Além disso,  

Einstein publicou, nesse mesmo ano, um artigo sobre o efeito fotoelétrico que 

admitia a teoria corpuscular da luz ao apresentar evidências de que a interação da 

luz como matéria era feita por pequenos pacotes de energia, chamados quanta 

(ZILIO, 2007, e-física, seção 1). 

 Desse modo, de acordo com Bonjorno et al (2013), o trabalho de Einstein não 

refutou a natureza ondulatória da luz. Segundo ele, a luz se propaga como onda e 

interage como partícula. Posteriormente, a interpretação do trabalho de Einstein deu 

origem ao conceito conhecido como a dualidade onda-partícula da luz. 

 Com o avanço no desenvolvimento tecnológico, a velocidade da luz, de 

módulo suposto constante na teoria da relatividade de Einstein, só foi medida com 

grande precisão, em 1927, através de um experimento realizado em um tubo de 1,6 

km, por Albert Michelson e seus parceiros Francis G. Pease e Fred Pearson, 

em Pasadena (Califórnia). Porém, antes de terminar esse experimento, Michelson 

veio a falecer e o resultado de 299.774±11 km/s para a velocidade da luz só foi 

publicado, em 1935      (Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/ Albert_Abraham_ 

Michelson> acesso em: 27/05/2017).  

No final do século XX, com instrumentos tecnológicos mais avançados e 

precisos e usando dados de medidas a laser em laboratório, o valor do metro foi 

atualizado. Desse modo, de acordo com o INMETRO (2003), a 17ª CGPM 

(Conferência Geral de Pesos e Medidas), em 1983, definiu que o “metro” é o 

comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo 

de 1/299.792.458 de um segundo.  Com isso, o módulo da velocidade da luz no 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Francis_G._Pease&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Albert_Abraham_Michelson
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vácuo, foi fixado em um valor exato de 299.792.458 m/s.  Esse valor é usado pelo 

Sistema Internacional como a constante (c) da velocidade da luz no vácuo. 

 

3.4 Conceitos básicos da Óptica Geométrica 
  
 
Por que estudar? 

A visão é um dos sentidos mais importantes do ser humano pois é através 

dela que interagimos de forma mais rápida e eficiente com o mundo que nos cerca. 

Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que haja luz, proveniente de uma 

fonte ou refletida pelos objetos, e que ela seja capaz de sensibilizar os nossos olhos. 

Assim, a compreensão da óptica se faz necessária por se tratar da parte da 

física que estuda a luz, sua natureza, sua propagação e os fenômenos produzidos 

da sua interação com a matéria. Além disso, vários dispositivos usados no nosso 

cotidiano têm o seu funcionamento alicerçado nas leis da reflexão e da refração da 

luz. 

 
I – Fontes de Luz 
 
 As fontes de luz que nos fazem enxergar são classificadas como: 

a) Primárias – quando emitem a própria luz como, por exemplo, o Sol. 

b) Secundárias – quando refletem a luz proveniente de outra fonte. Neste caso, 

podemos citar como exemplo a Lua e todos os demais corpos que 

enxergamos por reflexão. 

 
II - Raios e Feixes de Luz 
 
 Os fenômenos que ocorrem na natureza são estudados, na sua grande 

maioria, através de modelos criados pela física. Desse modo, dentre os modelos 

existentes para o estudo da luz, adotaremos o modelo dos raios de luz que 

representará geometricamente a direção e o sentido da propagação da luz. O 

conjunto de raios de luz é denominado feixe de luz. 
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III - Princípios da propagação da luz 
 
 
1 – Princípio da propagação retilínea da luz 
 

Nos meios homogêneos, transparentes e isotrópicos a luz se propaga em 

linha reta, conforme ilustrado  pela figura 3 abaixo. 

 

 
Figura 3 - Modelo geométrico da propagação retilínea da luz (à esquerda) – feito pelo autor 

Foto obtida durante o experimento no C.J.Piaget (à direita) 

  

Esse princípio explica de forma satisfatória a formação de sombras, 

penumbras e a ocorrência dos eclipses.  

 

2 – Princípio da independência dos raios 
 
 Quando raios de luz se encontram, não ocorre mudança em suas direções de 

propagação e cada raio segue a sua trajetória original. A figura 4 a seguir ilustra esse 

princípio. 

 
Figura 4 - Modelo geométrico da independência dos raios - elaborado pelo autor 

 

3 – Princípio da reversibilidade dos raios 

 

Esse princípio diz que a trajetória dos raios de luz independe do sentido de 

propagação. Assim, se o sentido for invertido, a trajetória seguida pelos raios de luz 

será a mesma de antes, conforme mostra a figura 5 abaixo. 
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Figura 5 - Modelo geométrico da reversibilidade dos raios - elaborado pelo autor 

 
Em nosso cotidiano, esse princípio encontra sua aplicação no uso dos 

espelhos retrovisores nos carros e motos. 

 

III - Reflexão da luz 

 

A reflexão ocorre quando a luz incide sobre a superfície de separação entre 

dois meios diferentes e volta a se propagar nesse mesmo meio de origem da 

incidência. Assim, pode-se dizer que a reflexão é um dos fenômenos mais comuns 

envolvendo a propagação da luz e pode acontecer de duas formas distintas:  

 

a) reflexão regular -  ocorre quando a superfície for muito lisa fazendo com que os 

raios que incidem paralelamente sejam refletidos paralelamente (figura 6).  

 

 

                          

 

              Figura 6 - Modelo geométrico da reflexão regular- elaborado pelo autor 

 

b) reflexão difusa – ocorre quando a superfície for irregular e, neste caso, os raios 

que incidem de forma paralela são refletidos em todas as direções (figura 7).  

 

                 

  Figura 7 - Modelo geométrico  da  reflexão difusa -  elaborado pelo autor 
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É importante salientar que a visão humana ocorre por reflexão difusa pois a 

grande maioria dos objetos reflete a luz de uma maneira difusa e isso nos permite 

vê-los de qualquer posição que estivermos em relação a eles. 

 

IV - Leis da Reflexão 

 O fenômeno da reflexão é descrito por duas leis que foram escritas a partir 

das observações oriundas de inúmeros experimentos. 

 

1ª Lei da reflexão 

 O raio de incidência (RI), a reta normal (N) e o raio refletido (RR) pertencem 

ao mesmo plano. Essa lei pode ser observada na figura 8. 

 
Figura 8 -  Modelo geométrico da 1ª lei da reflexão - elaborado pelo autor 

 
2ª Lei da reflexão 
 

 O ângulo de incidência (α) é igual ao ângulo de reflexão (β), conforme 

ilustrado pela figura 9. 

 

Figura 9 - Modelo geométrico da 2ª lei da reflexão - elaborado pelo autor 
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V - Espelhos Planos 
 
 De uma maneira bem simples podemos dizer que espelhos planos são 

superfícies planas, polidas e com alto poder de reflexão (figura 10). 

 

 
 

Figura 10 - Foto de um espelho plano -  arquivo pessoal do autor 

 
 Quando as pessoas da Antiguidade viam suas imagens refletidas em lagos, 

atribuiam o fato à obra divina. Com o passar do tempo, o ser humano começou a 

polir superfícies metálicas, verificando que refletiam imagens. Assim foram criados 

os espelhos dos antigos egípicios, em cerca de 3000 a.C., que contudo formavam 

imagens de baixa qualidade. Apenas no século XIV d.C. surgiram espelhos 

semelhantes aos que são utilizados hoje. Esses espelhos eram criados depositando-

se sobre uma superfície de vidro uma fina camada de estanho, que, por ser metal, 

apresenta alto grau de reflexão. Atualmente, essa camada metálica pode ser de 

prata, cromo ou alumínio, e é recoberta por uma espécie de verniz que a protege de 

arranhões (VÁLIO,  A. B. M. et al, 2009). 

 
1 - Imagem Real e Imagem Virtual 
 
 A denominação real ou virtual para uma imagem depende da maneira como 

ela é formada, geometricamente, pelos raios refletidos. Se a formação da imagem 

acontece pelo encontro direto dos próprios raios refletidos, ela é chamada de 

imagem real. Porém, se a formação da imagem ocorre pelo processo do 

prolongamento dos raios refletidos,então, ela é chamada de imagem virtual.   
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2 - Imagens nos Espelhos Planos 
 

 Para um objeto real colocado à sua frente, um espelho plano fornece uma 

imagem virtual, conforme mostra a figura 11. 

 

 
 

Figura 11 - Foto do objeto e sua imagem - arquivo pessoal do autor 

 
 De modo simplificado podemos representar os espelhos planos e a formação 

das suas imagens através de modelos como o mostrado pela figura 12. 

                       
 

Figura 12 - Modelo geométrico do espelho plano - elaborado pelo autor 

 
Características da imagem 
 

• O objeto e a imagem estão em posição simétrica em relação ao espelho 

ou seja, estão a uma mesma distância do espelho. 

• A imagem gerada tem o mesmo tamanho do objeto. 

• A imagem é virtual, pois é formada pelo prolongamento dos raios 

refletidos. 

• A imagem é idêntica ao objeto na forma, porém é lateralmente invertida. 

Neste caso, o objeto e a imagem são chamados de figuras enantiomorfas.  
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3 - Campo visual 
  

 O campo visual é a região que pode ser vista por meio dos espelhos. Essa 

região depende da posição do observador e do tamanho do espelho. Podemos 

representá-la, geometricamente, fazendo com que os raios partam da imagem do 

observador e atinjam os limites do espelho, conforme mostrado na figura 13. Essa é 

a região onde os objetos nela colocados são vistos pelo observador. 

 
 

Figura 13 - Modelo geométrico do campo visual - elaborado pelo autor 
 

 Uma das aplicações práticas desse conceito é o uso do retrovisor nos 

automóveis, que deve ser ajustado para que cada motorista, no momento em que 

dirige, possa ter a melhor visão possível dos veículos que estão vindo atrás. 

 
4 - Associação de espelhos planos 
 

 Associação de espelhos planos permite gerar um número variável de imagens 

de um único objeto colocado entre os espelhos. O número de imagens está 

relacionado com o ângulo formado entre os espelhos, conforme ilustra a figura 14.  

 

 
                                         

Figura 14 - Foto da associação de espelhos planos - arquivo pessoal do autor 
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 A determinação do número de imagens formadas (N) pode ser obtida pela 

relação: N = ( 360º / α ) – 1 onde “α” é o ângulo (em graus) entre os espelhos. Essa 

expressão é válida: 

• para qualquer posição do objeto se a relação (360º/α) for um número par; 

• para o objeto colocado na bissetriz do ângulo entre os espelhos se a 

relação (360º/α) for um número ímpar. 

Observe que, à medida em que o ângulo aumenta, o número de imagens 

diminui e vice-versa. Uma situação curiosa é aquela na qual os espelhos são 

dispostos paralelamente um ao outro (α = 180º) tornando inválida a expressão acima 

pois, neste caso, a imagem de um espelho se transformará em objeto para o outro 

espelho, formando-se infinitas imagens.   

 
5 - Translação de espelhos planos 
 

 A translação de um espelho plano ocorre quando o espelho é deslocado de 

uma posição inicial (S1) para uma posição final (S2). A consequência disso é que se 

o espelho for deslocado de uma distância (d) em relação ao objeto, a imagem 

gerada por ele sofrerá um deslocamento que corresponderá ao dobro dessa 

distância (2d), conforme mostra a figura 15. 

  
Figura 15 -  Translação de espelhos planos - elaborada pelo autor 

 
Isso decorre das situações mostradas na figura 16. 
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Figura 16 - Translação de espelhos planos - elaborada pelo autor 
 

Assim, devido à simetria de posição entre o objeto e a sua imagem na situação final, 

temos: 

 
x + d = x – d + Dim    (1) 

x + d – x + d = Dim   (2) 

                                                          Dim = 2d           (3) 

 
6 - Rotação de espelhos planos 
 
 Considere um espelho plano que possa girar em torno de um ponto fixo “C”. 

Se o espelho sofrer uma rotação de um ângulo “α” a imagem sofrerá uma rotação de 

um ângulo “β” que corresponderá ao dobro do ângulo “α”, conforme mostra a figura 

17. 
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Figura 17 - Rotação de espelhos planos -  elaborada pelo autor 

 
 Uma aplicação prática desse conceito encontra-se nos espelhos retrovisores 

internos (planos) dos carros que, quando ajustados pelos motoristas, giram e 

alteram o campo visual. Como consequência dessa rotação,  a posição da imagem 

vista por ele também sofre uma alteração.  

 
 
VI – Refração da luz 
 
 É o fenômeno que consiste na passagem da luz de um meio para outro de 

característica óptica diferente (dióptro) conforme mostra a figura 18, na qual a luz 

passa do ar para o óleo e, em seguida, do óleo para a água. Nessa passagem 

ocorre, necessariamente, uma mudança na velocidade da luz. 

 

 
 

Figura 18 -  Modelo geométrico da refraçao da luz -  elaborado pelo autor 

 

Observação: Devemos frizar que a refração nunca ocorre sozinha pois alguma 

parcela da luz incidente na fronteira de um dióptro sempre sofre reflexão. 
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1 – Índice de refração absoluto 
 
 É uma grandeza adimensional (n)  que caracteriza o meio no qual a luz está 

se propagando e é definido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo (c) e a 

velocidade da luz no meio considerado(v). Logo:                       

                                                         n = c / v    (4) 
 
 O conceito de refringência está relacionado com o índice de refração (n) do 

meio. Assim, diz-se que um meio é mais refringente que outro quando o seu índice 

de refração é maior que o do outro.  

 
Observações:  
 

• O índice de refração depende da densidade do meio material. Neste caso, 

para um mesmo meio, quanto maior a densidade, maior será o índice de 

refração. 

•  A pressão e a temperatura influem no índice de refração dos meios 

materiais, pois alteram a sua densidade. 

• Para uma luz policromática (luz branca) incidindo no mesmo meio, o índice 

de refração aumenta com o aumento da frequência. Assim, para um 

mesmo vidro, o índice de refração da cor vermelha é menor do que o 

índice de refração da cor violeta. 

• A máxima velocidade de propagação da luz ocorre no vácuo, cujo valor, 

em módulo, é de aproximadamente 300.000.000 m/s. Logo, o vácuo é o 

meio de menor índice de refração possível (n = 1). 

 
2 – Índice de refração relativo  
  

  Considerando dois meios diferentes e transparentes de índices de refração n1 

e n2 para uma determinada luz monocromática, o índice de refração relativo do meio 

2 em relação ao meio 1 será definido por: 

                                                       n2,1 = n2 / n1     (5) 
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VII – Leis da refração 
 
1ª Lei da refração 
  
 O raio incidente (RI), o raio refratado (RR) e a reta normal (N) pertencem ao 

mesmo plano, conforme mostra a figura 19. 

 
Figura 19 - Modelo geométrico da refração -  elaborado pelo autor 

 
 
2ª Lei da refração (Lei de Snell) 
 

 A razão entre o seno do ângulo de incidência (θ1) e o seno do ângulo de 

refração (θ2) é constante para cada luz monocromática e para cada dióptro. 

Essa lei , cuja veracidade foi descoberta experimentalmente por Snell, é 

expressa matematicamente pela relação:  

 
(sen θ1) / (sen θ2) = v1 / v2     (6) 

 
A figura 20 mostra os ângulos de incidência (θ1)  e refração (θ2), bem como as 

velocidades em cada um dos meios. 

 

 
Figura 20 - Modelo geométrico da refração -  elaborado pelo autor 

 
 Uma das formas mais conhecidas da expressão da Lei de Snell é a que 

relaciona os senos dos ângulos de incidência e refração com os índices de refração 

dos meios, pois a velocidade de propagação da luz em um meio depende do seu 

índice de refração. Então, matematicamente, podemos escrever: 

 
     sen θ1 . n1 = sen θ2 . n2     (7) 
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VIII – Ângulo Limite (L) 
 
 É o ângulo para o qual deixa de existir o fenômeno da refração da luz. Para 

que isso ocorra é necessário que o meio de origem da luz incidente na superfície de 

separação do dióptro seja o meio mais refringente, fazendo com que o raio de luz, 

após a incidência, se propague de forma rasante a essa superfície (figura 21). 

 
 

Figura 21 -  Modelo geométrico do ângulo limite -  elaborado pelo autor 

 
 De forma bem simples, o cálculo do ângulo limite (L) é feito a partir da Lei de 

Snell, considerando-se um ângulo de refração igual a 90º (emergência rasante). 

Assim, para n2 > n1 , vem: 

sen θ1 n1 = sen θ2 n2    (8)          

sen 90º n1 = sen L n2    (9) 

                                                      sen L = n1 / n2       (10)  

ou 

                                                 sen L = nmenor / nmaior  (11) 

 
 
IX – Reflexão total 
 

 Esse fenômeno acontece quando a luz, proveniente do meio mais refringente, 

atinge a superfície de separação do diópitro com ângulo de incidência maior que o 

ângulo limite (θincidente > L). Como, nesse caso, não há  refração, toda a luz incidente 

passa a ser refletida, conforme mostra a figura 22. 
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                Figura 22 -   Foto mostrando a reflexão total da luz - obtida no C.J.Piaget 

 
 O conceito de reflexão total permitiu o desenvolvimento de uma das 

tecnologias mais usada pela sociedade atual: as fibras ópticas. O uso em grande 

escala das fibras ópticas causaram uma grande revolução nas telecomunicações e 

avanços considerados na medicina com dispositivos que permitem a visão interna 

do corpo humano. 

 
3.5 Algumas aplicações dos conceitos da Óptica 
 

A óptica geométrica, conforme definida por Boas, Doca e Biscuola (2010) é a 

parte da física que trata particularmente da reflexão e refração dos raios luminosos 

englobando todos os sistemas ópticos capazes de refletir a luz, como os espelhos 

em geral e outros em que a luz é refratada, como os prismas, os dióptros e as 

lentes. 

Da luneta de Galileu (figura 23), construída por ele mesmo e usada para fazer 

as primeiras observações astronômicas, ao telescópio Huble (figura 24) que 

aumentou de forma exponencial o conhecimento sobre o cosmo, o desenvolvimento 

da óptica permitiu a criação de instrumentos ópticos que mudaram o conhecimento 

da humanidade em várias frentes. 
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Desse modo, de acordo com Boas, Doca e Biscuola (2010), espelhos, 

prismas e lentes associados de maneira adequada permitem compor equipamentos 

sofisticados que descortinaram mundos inacessíveis a olho nu. Graças a 

microscópios e telescópios dispomos atualmente de um amplo conhecimento sobre 

os microrganismos e também sobre o universo.  

Ainda, de acordo com Boas, Doca e Biscuola (2010), o que simples espelhos 

são capazes de fazer? Eles podem produzir, por reflexão, diversos tipos de imagens. 

Os planos são de uso geral pois produzem uma imagem sem inversão, de mesmo 

tamanho e simétrica em relação ao objeto que refletem. Os de formato esférico são 

largamente usados em sistemas de iluminação, telescópios e automóveis.  

Em Junior, Ferraro e Soares (2007) encontramos que os espelhos esféricos 

são usados na medicina em instrumentos como o oftalmoscópio que é um aparelho 

destinado ao exame do fundo de olho e em aparelhos destinados a exames da 

laringe, do conduto auditivo e da cavidade nasal. 

  
Figura 23 - Luneta de Galileu 

Disponível em 
http://2.bp.blogspot.com. 
Acesso em 08/06/2017 

 

 

 

 
 

Figura 24 - Telescópio Hubble 
Disponível em 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br. 
Acesso em 08/06/2017 

 

http://2.bp.blogspot.com/
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
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As lentes, conforme Boas, Doca e Biscuola (2010), prestam-se à correção da 

visão e são utilizadas como componentes de máquinas fotográficas, filmadoras, 

projetores, telescópios, lunetas, binóculos, microscópios e em outros sistemas 

ópticos. 

As fibras ópticas, que funcionam com base na reflexão total da luz em suas 

paredes internas, trouxeram um extraordinário avanço tecnológico à ciência e são de 

fundamental importância para a medicina em aparelhos como os endoscópios e para 

as telecomunicações. Hoje as grandes cidades do mundo são conectadas por terra 

ou  por mar por meio de infodutos de fibra óptica que possibilitam o intercâmbio de 

grande quantidade de dados digitais à velocidade da luz (BOAS, DOCA e 

BISCUOLA, p. 277, 2010). 

Considerada uma das mais importantes invenções desenvolvidas durante o 

século XX, os lasers possuem uma vasta gama de aplicações em diversos 

segmentos.  São utilizados em soldagens, cirurgias, holografia, cortes de tecidos, 

leitores de código de barras, impressoras, pesquisa científica, leitores de CD e DVD, 

uso militar, entre diversas outras aplicações presentes no nosso cotidiano  (Disponível 

em http://www.infoescola.com/optica/laser/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/fisica/holografia/
http://www.infoescola.com/optica/laser/
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Capítulo 4 

Descrição do produto 

 

4.1 - Introdução 

O ensino de física, segundo os PCN para o Ensino Médio (2000), 

frequentemente é ministrado mediante a apresentação de conceitos, leis e fórmulas, 

de forma desarticulada e distanciados do mundo vivido pelos alunos. Privilegia a 

teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 

desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de 

exemplos concretos. Nossa proposta tem como objetivo propiciar uma 

aprendizagem significativa que, a partir da experimentação, leve o aluno a construir 

os conceitos físicos de forma gradual e contextualizada com o seu cotidiano.     

Essa visão é encontrada em Cerbaro (2009) que diz ser as atividades 

experimentais umas das melhores estratégias a serem adotadas no ensino das 

ciências, pois associa a aprendizagem à operação da realidade e favorece o 

entendimento das leis e conceitos, como também é uma das maneiras mais 

divertidas e lúdicas de se ensinar e aprender física de modo significativo e 

consistente.                                

Dessa forma, o produto que sugerimos trata-se de um kit experimental de 

baixo custo que poderá ser usado pelo professor como ferramenta motivacional para 

a introdução dos conteúdos de óptica geométrica. Nesse contexto, os experimentos 

propostos servem, também, como ancoragem para a construção dos conceitos e leis 

relativos aos fenômenos da reflexão e refração da luz.  

4.2 - O produto 

 O produto que desenvolvemos é composto por dois conjuntos de materiais 

que permitem realizar experimentos relativos aos fenômenos da reflexão e da 

refração da luz onde cada conjunto pode ser adquirido separadamente de acordo 

com a necessidade do seu uso.  
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CONJUNTO 1 -  REFLEXÃO DA LUZ    
 
Materiais Necessários  
 

Esses materiais foram adquiridos, sem dificuldades, em lojas do comércio de 

Angra dos Reis, conforme discriminado abaixo: 

                      
         Laser Pointer – R$ 49,00                        Pregador de roupas -  R$ 2,40 (dúzia) 
 

                       
      Taça drink – acrílico R$ 0,25                   Espelho (3 mm) 20 cm x 15 cm - R$ 7,00 
 

                       
Vidro incolor (3 mm)  20 cm x 15 cm                        Conjunto régua e transferidor 
                    R$ 3,50                                                                 R$ 2,35 
 

                       
         Lanterna LED - R$ 3,00                           Papel milimetrado (impresso) - R$ 0,10  
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ROTEIROS 
 
 Os roteiros usados nessa sequência didática deverão ser reproduzidos e 

distribuídos para os alunos, que farão a montagem e a execução do experimento 

sob a orientação do professor. Sugiro, também, que as atividades sejam 

fotografadas usando-se a câmera do celular dos alunos, caso isso seja permitido 

pela escola. As fotografias obtidas possibilitarão uma análise futura do fenômeno 

observado, em caso de dúvidas do aluno. 

 
ATIVIDADE – I  
 
REFLEXÃO DA LUZ  
 
Objetivos: - Mostrar o fenômeno da reflexão da luz 

                 - Observar os princípios que regem a propagação da luz 

                 - Observar as leis estabelecidas para a reflexão da luz 

                    

Materiais:  
 

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Transferidor 

• Fonte de luz (laser) 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

Procedimentos: 
 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura) e coloque-o sobre o papel   

milimetrado. Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho.   
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2 -  Marque os pontos RI, N e RR, separados pela mesma distância “d”. A 

seguir, faça uma linha tracejada do ponto N até a linha que marca a posição 

do espelho, conforme mostra a figura abaixo: 

 
 

3 -  Coloque as taças drinks nos pontos marcados (RI) e (RR) 

4 -  Direcione a luz do laser do ponto “RI” até o ponto de intersecção da linha 

“N” com o espelho. Observe a trajetória da luz e o ponto do seu retorno 

(reflexão). 

5 -  Faça o mesmo procedimento a partir do ponto “RR” e novamente observe a 

trajetória da luz e o seu retorno (reflexão). 

6 -  Com a representação geométrica dos raios de luz, una os pontos “RI” e 

“RR” ao ponto de intersecção da linha “N” com a linha que representa a 

posição do espelho, conforme mostrado abaixo: 
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7 - Dê nome aos ângulos formados entre “RI e N” e entre “RR e N” usando a 

representação geométrica.  Em seguida, use o transferidor e faça a medida 

desses ângulos. 

Conclusão  
 
De acordo com o que foi observado, responda: 
 
1 – Os ângulos medidos são iguais ou diferentes? Por quê? 

2 – Os raios RI (incidente), RR (refletido) e a normal (N) estão no mesmo plano ou 

em planos diferentes? 

3 – Qual foi a trajetória seguida pela luz durante o experimento?  

4 – Num primeiro momento, você direcionou a luz a partir do ponto RI e a luz 

percorreu um certo trajeto. Quando você mudou para o ponto RR houve alguma 

mudança nesse trajeto? 

 
Nota ao professor 
 
 Após essa atividade, cuja duração foi de 100 minutos, foram trabalhados os 
seguintes conteúdos:  
 

• Conceito de luz e sua natureza 

• Raios e Feixes de luz 

• Princípios da propagação da luz 

• Reflexão da luz 

• Leis da reflexão da luz 
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ATIVIDADE – II  

 
 Essa atividade consta de dois experimentos: formação de imagens e 

translação de espelhos planos. 

 
EXPERIMENTO 1 – Imagem nos espelhos planos 
 
Objetivo: Mostrar a formação de imagens nos espelhos planos e as suas       

características. 

 

Materiais:  

 

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

 

Procedimentos: 
 

1 -  Prenda o espelho com o pregador (vide figura abaixo) e coloque-o sobre 

o papel   milimetrado.  

 

 
 

2 - Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho no papel milimetrado.   
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3 - Faça a marcação de dois ou mais pontos em diferentes posições e 

distâncias em relação ao espelho, conforme mostrado abaixo: 

 
 

4 - A seguir, coloque a taça drink em cada uma das posições marcadas e 

anote as distâncias entre ela e o espelho.  

5 - Retire o espelho e coloque em seu lugar a placa de vidro transparente.  

6 – Coloque a taça drink, novamente, em cada uma das posições, 

iluminando-a com a lanterna LED (vide figura abaixo). Marque o local de 

cada uma das imagens observadas. 

                        

7 - Meça a distância marcada de cada posição da imagem até a placa de 

vidro.  

Conclusão 
 
De acordo com o que foi observado, responda: 
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1 – Para cada um dos pontos, as distâncias do objeto (taça drink) ao espelho e da 

respectiva imagem ao espelho foram iguais ou diferentes? 

2 – Ao aproximar ou afastar o objeto (taça drink) em relação ao espelho, houve 

alteração no tamanho da imagem? 

3 – As imagens observadas encontravam-se antes do espelho, na superfície do 

espelho ou atrás do espelho? 

4 – As imagens formadas pelo espelho eram direitas ou invertidas em relação ao 

objeto (taça drink)? 

 
 
EXPERIMENTO 2 – Translação de espelhos planos 
 
Materiais:  
 

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

Procedimentos: 
 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura abaixo)  e coloque-o sobre 

o papel milimetrado.  
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2 -  Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho no papel milimetrado. A seguir, marque três 

posições A, B e C conforme mostrado abaixo. 

                   
 

3 - Coloque o objeto (taça drink) em frente ao espelho e anote a distância 

entre ela e o espelho.  

4 - Sem mexer na posição do objeto (taça drink), substitua o espelho pela 

placa de vidro transparente.  

5 -  Ilumine o objeto (taça drink) com a lanterna LED e marque a posição da 

imagem observada. Em seguida, meça a distância entre essa imagem e a 

placa. 

6 - Mude o espelho para a posição “A” e anote a distância do deslocamento 

do espelho até a referida posição.  

7 - Substitua o espelho na posição “A” pela placa de vidro transparente. Em 

seguida, ilumine a taça drink e anote a distância da imagem formada até a 

placa. 

8 -  Repita os procedimentos 6 e 7 para as posições “B” e “C”. 

Conclusão 
 
 De acordo com as suas anotações, existe uma relação entre o deslocamento do 

espelho e o deslocamento da imagem?  Escreva qual é essa relação.  
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Nota ao professor 

 A atividade II deverá ser realizada em duas aulas, cada uma com 50 minutos, 

usando-se um experimento para cada uma das aulas. 

Após essa atividade foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

• Espelhos planos: definição, imagens e campo visual 

• Associação de espelhos planos 

• Translação de espelhos planos 

• Rotação de espelhos planos 
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CONJUNTO  2 -  REFRAÇÃO DA LUZ    
 
Materiais Necessários  
 
 

                     
        Laser Pointer – R$ 49,00                               Porta Pão em Acrílico - R$ 18,00 
 

 
Óleo de Soja – R$ 4,30 

 

 

 

ATIVIDADE – III 
 
REFRAÇÃO DA LUZ e REFLEXÃO TOTAL 
 
Objetivos: - Mostrar o fenômeno da refração da luz em diversos tipos de incidência 

                 - Mostrar que o fenômeno da refração nunca ocorre separadamente do 

                   fenômeno da reflexão. 

                 - Mostrar o fenômeno da reflexão total 
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Materiais:  

• Cuba de Acrílico (dimensões aproximadas: 25 cm x 13 cm x 14 cm) 

• Laser Verde 

• Água  

• Óleo de Soja (900 ml) 

Procedimentos: 
 

1 - Encha a cuba de acrílico com água até, aproximadamente, a metade do 

seu volume.  

2 - A seguir despeje, lentamente, todo o óleo de soja na cuba com água. 

Aguarde por aproximadamente 5 min até que o sistema água-óleo esteja 

estabilizado. 

3  - Incida a luz do laser em cada uma das situações mostradas na figura 

abaixo: 

 
Nota: use a câmara do celular e fotografe cada uma das situações que você 

observou. 

Conclusão 
  
De acordo com o que foi observado em cada situação, responda: 

1 – No item “a” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Justifique a sua resposta. 

2 – No item “b” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Na passagem entre quais meios ocorreu a maior 

mudança de direção (desvio)?   

3 – Sempre que você incidiu a luz do laser, a partir do óleo, ocorreu o fenômeno da 

refração? O que você observou de diferente? 
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Nota ao professor 

 Após essa atividade, realizada em duas aulas seguidas de 50 minutos cada, 

foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

• Refração da luz: definição e índice de refração 

• Leis da refração 

• Reflexão total da luz 

 

Observações:  

• caso seja conveniente sugerimos que se use as fotografias feitas pelos alunos 

na formulação de problemas visando encontrar o índice de refração de um 

dos meios. 

• é possível, também, direcionar a luz laser a partir da água obtendo-se os 

fenômenos da refração e reflexão.  
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Capítulo 5 

Implementação da proposta metodológica 

 

Este capítulo relata o uso da experimentação como forma de motivação para 

as aulas de física, bem como a escolha dos conteúdos de óptica geométrica como 

tema central do trabalho. Além disso, descreve o perfil da turma, a maneira como foi 

implementada a proposta metodológica, o modo como as atividades foram 

desenvolvidas em cada aula e a análise dos resultados obtidos em cada um dos 

temas. 

 

5.1 – A escolha do tema 

  

Ao ingressarem no Ensino Médio os estudantes chegam cheios de 

expectativas e curiosidades em relação às disciplinas que serão a eles 

apresentadas. Entretanto, algumas dessas disciplinas, especialmente a física, 

carregam o rótulo de “difíceis de serem aprendidas”. Essa visão provoca, nos 

estudantes, uma resistência inicial ao aprendizado dos conceitos necessários para 

um bom desenvolvimento dos conteúdos de física. Bonadiman e Nonenmacher 

(2007) apontam que algumas das possíveis causas que explicam as dificuldades na 

aprendizagem da física são 

...o enfoque demasiado na chamada física matemática em detrimento de uma 
física mais conceitual, o distanciamento entre o formalismo escolar e o 
cotidiano dos alunos, a falta de contextualização dos conteúdos 
desenvolvidos com as questões  tecnológicas, a fragmentação dos conteúdos 
e a forma linear como são desenvolvidos em sala de aula, sem a necessária 
abertura para as questões multidisciplinares, a pouca valorização da atividade 
experimental e dos saberes do aluno, a própria visão da ciência, e da física 
em particular, geralmente entendida e repassada para o aluno como um 
produto acabado (BONADIMAN e NONENMACHER,2007, p.196-197). 
 

 Diante do desafio de apresentar a física de modo mais atraente aos olhos dos 

alunos, escolhemos a experimentação como ferramenta motivadora para uma 

aprendizagem mais significativa e menos mecanizada dos diversos conceitos 

existentes no conteúdo de óptica geométrica, presentes no nosso dia-a-dia através 

dos fenômenos da reflexão e refração da luz. Nesse contexto, a metodologia  

adotada no presente trabalho foi a de sempre realizar um experimento antes de 
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serem apresentados os conceitos referentes ao conteúdo que o aluno irá aprender 

durante a aula, fazendo com que os experimentos passem a atuar, de acordo com 

Ausubel, como organizadores prévios para os novos conteúdos. Para isso, foram 

escolhidos os fenômenos da reflexão da luz e da refração da luz como dois grandes 

temas para o desenvolvimento da nossa sequência didática. 

 Assim, partindo de saberes prévios dos alunos e das informações produzidas 

no contexto da experimentação, acreditamos que o aluno, juntamente com o auxílio 

do professor, possa construir o seu conhecimento de forma mais sólida e prazerosa 

e, com isso, ganhar a capacidade de compreender, refletir e explicar situações 

particulares da sua vivência diária bem como as aplicações tecnológicas dos 

conceitos da física encontrados em diversos dispositivos usados cotidianamente 

pelas pessoas. 

  

5.2 – O perfil da turma 

 

 A proposta metodológica começou com o levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos através do pré-teste cujas questões encontram-se descritas no 

item 5.4, juntamente com a análise dos resultados. 

 A seguir, foi elaborada uma sequência didática para aprendizagem do 

conteúdo de óptica que foi aplicada para 38 alunos das turmas da 3ª série do Ensino 

Médio do Colégio Miranda e do Colégio Jean Piaget, que são escolas da rede 

particular de ensino de Angra dos Reis. Os alunos dessas turmas encontram-se na 

faixa etária entre 16 e 19 anos e, ao final do ano letivo, têm como objetivo comum a 

realização de exames vestibulares, principalmente o ENEM, que lhes dará acesso 

aos bancos escolares do ensino superior. 

 Por serem turmas concluintes, todos os conteúdos de física destinados ao 

Ensino Médio devem ser explorados pelo professor para que os alunos possam 

revê-los, caso já os tenham visto em séries anteriores, e aprender aqueles que ainda 

não conhecem. Desse modo, as escolas visam consolidar os conhecimentos dos 

alunos objetivando que eles tenham sucesso nos seus exames ao final do ano. 

Nessas escolas a quantidade de aulas disponíveis para a disciplina de física é de 4 

tempos semanais de 50 minutos cada.  
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No Colégio Miranda não há sala de laboratório e no Colégio Jean Piaget a 

sala disponível é muito pequena para comportar a quantidade de alunos da 3ª série. 

Diante dessa realidade, optou-se por realizar os experimentos na própria sala de 

aula com os alunos divididos em grupos com 4 componentes, de livre escolha e 

organização, onde eles próprios manuseariam os materiais e entregariam um 

relatório, único por grupo, respondendo às questões previstas em cada uma das 

atividades propostas. Essa forma de trabalho foi bem aceita pelos alunos e foi 

executada em dois tempos seguidos de aula, para cada um dos momentos 

destinados ao conteúdo de óptica geométrica. 

 

5.3 Implementação da proposta 

  

A proposta pedagógica apresentada nesse trabalho visa à experimentação 

como forma de motivação para o aprendizado dos conteúdos de óptica geométrica. 

Para isso, as atividades experimentais são usadas antes de os principais conceitos 

serem discutidos, pois acreditamos que dessa forma ocorrerá uma melhor retenção 

desses conceitos e, com isso, uma aprendizagem mais significativa.  

Assim, a implementação da proposta pedagógica foi dividida e realizada em 

três atividades experimentais nas quais os alunos puderam observar, realizar 

medidas e comparar os fenômenos observados com as suas concepções prévias 

sobre os conteúdos referentes aos fenômenos da reflexão e da refração da luz. 

  

5.3.1 Atividade I  

 

 Esta atividade, prevista para 100 minutos, foi elaborada de modo a permitir 

que os alunos, através das observações feitas, discutissem as leis da reflexão da luz 

e os princípios de propagação da luz em um meio transparente, homogêneo e 

isotrópico. Para isso foi elaborado um roteiro de modo que os alunos, sem a ajuda 

do professor, pudessem realizar a atividade e responder às perguntas propostas.  

 No primeiro momento os alunos ficaram muito eufóricos com os materiais 

recebidos, principalmente o laser e o espelho, e mostraram grande curiosidade com 

a atividade que deveriam desenvolver. Passados os minutos iniciais, o professor 
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precisou dar alguns esclarecimentos relativos à montagem do kit distribuído tais 

como prender o espelho com o pregador de roupas e colocá-lo sobre o papel 

milimetrado. Isso ocorreu porque os alunos não tinham o hábito da prática 

experimental  

Percebeu-se, também, que alguns alunos tinham dificuldades de realizar 

medidas de forma razoavelmente correta, apesar de as margens de erro dos 

instrumentos usados (régua e transferidor) terem sido desconsideradas.  Pensamos 

que isso ocorreu por falta de hábito do uso desses instrumentos e será superado nas 

próximas atividades.  

 Essa atividade contou com a presença de 38 alunos, sendo 8 alunos no 

Colégio Miranda e 30 alunos no Colégio Jean Piaget e foi desenvolvida nas duas 

escolas, no mesmo dia. Nas duas escolas os alunos foram divididos em grupos e foi 

pedido aos componentes que um deles, em cada grupo, fotografasse todas as 

etapas usando a câmara do celular e, posteriormente, cada grupo deveria 

disponibilizar algumas dessas fotografias para o professor. A figura 25 mostram 

algumas dessas fotografias que foram realizadas durante esse experimento. 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 -  Reflexão da luz – Foto obtida no Colégio Miranda (à esquerda) 

Foto obtida no C.J. Piaget (à direita) 
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Após a realização do experimento os alunos discutiram entre si sobre o que 

foi observado, analisaram as medidas obtidas e a seguir responderam às perguntas 

propostas, conforme a digitalização das respostas de dois grupos, um de cada 

colégio, mostradas abaixo: 

Grupo do Colégio Miranda 

 

Grupo do C. Jean Piaget 

 

A análise de todas as respostas encontra-se mostrada na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Respostas da atividade I 

 

 
Perguntas da Atividade I 

 

 
Resposta 

Certa 

 
Resposta 

Errada 
1 - Os ângulos medidos são iguais ou 
diferentes? Por quê? 

 
38 

 
0 

2 - Os raios RI (incidente) e RR (refletido) 
e a normal (N) estão no mesmo plano ou 
em planos diferentes? 

 
38 

 
0 

3 - Qual foi a trajetória seguida pela luz 
durante o experimento? 

 
34 

 
4 
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5.3.2 Atividade II 

 

 Para essa atividade, com duração de 100 minutos, foram propostos dois 

experimentos relacionados aos espelhos planos de maneira que, ao final, os alunos 

pudessem responder com segurança as perguntas relacionadas às características 

das imagens formadas por esse tipo de espelho a partir de um objeto real e a 

relação entre os deslocamentos do espelho e da imagem desse objeto, em uma 

situação de translação do espelho. 

 Nesse segundo encontro com a participação de 39 alunos sendo 8 do Colégio 

Miranda e 31 do Colégio Jean Piaget, as atividades propostas foram realizadas com 

maior desenvoltura e segurança em relação ao primeiro encontro já que as 

intervenções solicitadas ao professor foram bem menores. Além disso, percebeu-se 

uma melhora no trabalho em equipe realizado pelos grupos. 

 No primeiro experimento os alunos foram levados a investigar as 

características da imagem de um objeto real quando colocado em diferentes 

posições em frente a um espelho plano. Para isso utilizaram um espelho plano 

(figura 26) e um vidro transparente (figura 27), nas mesmas dimensões do espelho. 

O uso do vidro transparente teve por objetivo mostrar, de forma evidente e através 

de uma ilusão, que a imagem de um objeto diante de um espelho plano forma-se 

atrás do espelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26 - Imagem no espelho plano 
Foto obtida no Colégio Miranda 

 
 

Figura 27 - Imagem na placa de vidro 
Foto obtida no C. Jean Piaget 
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Nesse experimento foi interessante observar as anotações das medidas 

realizadas por um dos grupos e deixadas a lápis no relatório entregue, conforme 

mostra a digitalização abaixo: 

 
 
Essa anotação, cujos pontos A, B e C foram escolhidos e marcados pelos 

alunos em uma folha de papel milimetrado, deixa claro a igualdade das distâncias 

objeto-espelho e imagem-espelho (vidro), como sendo uma das características da 

formação de imagens nos espelhos planos. Uma aplicação prática dessa 

característica encontra-se no uso do retrovisor interno dos automóveis.  

 

No segundo experimento, buscava-se verificar a relação entre o 

deslocamento de um espelho plano e o descolamento da imagem formada, quando 

o espelho sofresse uma mudança de posição (translação) em relação a um objeto 

real fixo a sua frente, conforme mostrado na figura 28 abaixo. 
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Figura 28 - Translação de Espelho plano 
Foto obtida no C. Jean Piaget 

 
Encerrados os dois experimentos e com os resultados obtidos, cada grupo 

respondeu às perguntas propostas pelos roteiros conforme mostrado na digitalização 

da resposta de um dos grupos para o segundo experimento (translação de espelhos 

planos): 

  
 

A análise de todas as respostas para os dois experimentos dessa atividade 

foram agrupadas e mostradas pela tabelas 2 abaixo: 

 

Tabela 2 – Respostas da atividade II 
 

 
Perguntas da Atividade II 

 

 
Resposta  

Certa 

 
Resposta  

Errada 
 
1 – Para cada um dos pontos, as 
distâncias do objeto ao espelho e da 
respectiva imagem ao espelho foram 
iguais ou diferentes? 
 

 
39 

 
0 
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2 – Ao aproximar ou afastar o objeto em 
relação ao espelho houve alteração no 
tamanho da imagem? 
 

 
 
            30 

 
 

            9 

 
3 – As imagens observadas encontravam-
se antes do espelho, na superfície do 
espelho ou atrás do espelho? 
 

 
35 

 
4 

 
4 – As imagens formadas pelo espelho 
eram direitas ou invertidas em relação ao 
objeto? 
 

 
39 

 

 
0 
 

 
5 – Existe uma relação entre o 
deslocamento do espelho e o 
deslocamento da imagem. Qual é essa 
relação? 
 

 
26 

 
13 

 
 
 

5.3.3 Atividade III 

 

 Essa atividade contou com a presença de 34 alunos sendo 8 do Colégio 

Miranda e 26 do Colégio Jean Piaget e foi desenvolvida em duas aulas de 50 

minutos. Tinha como objetivo principal mostrar aos alunos o comportamento de um 

feixe de luz quando o mesmo passa de um meio material para outro, produzindo o 

fenômeno da refração da luz e um caso especial de reflexão (reflexão total) que 

ocorre quando a luz incide na superfície de separação de dois meios, a partir do 

meio mais refringente. Para isso foi montado um experimento usando-se um 

recipiente em acrílico contendo água, tingida com uma pequena adição de “guaraná 

natural”, e óleo de soja, conforme mostrado na figura 29. 
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Figura 29 - Cuba em acrílico usada para  os experimentos sobre a refração da luz 

Foto obtida no C. Jean Piaget 

 
 

Inicialmente, o professor pediu aos alunos que descrevessem, oralmente, 

qual seria o comportamento do feixe de luz do apontador laser ao passar do ar para 

o óleo e do óleo para a água em duas situações: incidência perpendicular e 

incidência oblíqua. Isso serviu para começar um grande debate entre eles com 

algumas opiniões corretas e outras incorretas pois alguns alunos disseram que 

independentemente da posição de incidência, os raios sempre sofreriam desvios. 

Passado esse momento inicial, de grande valia como agente motivacional, os 

alunos começaram a confrontar as suas opiniões com a realidade mostrada pelo 

experimento, que foi montado em um único kit. 

No Colégio Miranda, optou-se por um ambiente pouco iluminado e a atividade 

prevista foi realizada pelos próprios alunos, seguindo as instruções de um roteiro 

previamente preparado pelo professor. Nesse roteiro estavam descritos três tipos de 

incidência: perpendicular (a), oblíqua a partir do ar (b) e oblíqua a partir do óleo (c), 

conforme mostrado na figura 30. 
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Figura 30 - Incidência da luz em meios de índices de refração diferentes. 

 
Esse momento deixou os alunos bastante eufóricos pois permitiu a mudança 

de opinião de alguns e a confirmação da opinião de outros no que se refere ao 

fenômeno da refração da luz.  

 As imagens obtidas, feitas pelos celulares dos alunos (figura 31), mostram o 

feixe de luz do apontador laser passando pelo óleo de soja (cor amarelada) e pela 

água (cor verde). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 - Incidência perpendicular (à esquerda) e Incidência oblíqua (à direita) 

Fotos obtidas no Colégio Miranda 

 

Entretanto, o momento de maior admiração e entusiasmo aconteceu quando  

a incidência da luz do apontador laser, a partir do óleo, ultrapassou o ângulo limite 

de refração entre o óleo e a água e entre o óleo e o ar, produzindo o fenômeno da 

reflexão total da luz no óleo de soja (figura 32). 
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Figura 32 – Reflexão total da luz 

Foto obtida no Colégio Miranda 

 

No Colégio Jean Piaget, com a presença de 26 alunos e sem a possibilidade 

de usar o laboratório que, nessa escola é uma única sala disponível para as 

disciplinas de ciências (ensino fundamental), química, biologia e física, o professor 

fez a opção por uma atividade experimental demonstrativa. Assim, usando um 

ambiente mais iluminado e com as instruções distribuídas para todos os grupos, o 

professor assumiu o controle do apontador laser e seguiu as instruções para as 

etapas a, b e c conforme mostradas anteriormente na figura 30.   

Novamente os alunos foram surpreendidos e puderam confrontar as suas 

concepções prévias, descritas oralmente antes do início da atividade, com o que 

viam no experimento. Como forma de registro, o professor pediu para que um dos 

presentes fotografasse, com o celular, os fenômenos que seriam observados, 

obtendo as imagens da figura 33. 
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Figura 33 - Incidência perpendicular (à esquerda) e Incidência oblíqua (à direita) 

Fotos obtidas no C. J. Piaget 

 
Assim como aconteceu no Colégio Miranda, o momento de maior euforia e 

perplexidade ocorreu na incidência do laser a partir do óleo (c), na qual se obteve o 

fenômeno da reflexão total da luz, conforme mostra a figura 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 34 - Reflexão total 

Foto obtida no C. J. Piaget 

 

 
  

 

          

 

 
 

 

        

         Imagem obtida na escola B – Reflexão total da 

luz 
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Para essa atividade um dos grupos deu as seguintes respostas: 

 

 
 

 
 

Observa-se no item 3 que os alunos desse grupo relacionam a refração da luz 

com a obrigatoriedade do desvio dos raios e não com a alteração da velocidade de 

propagação da luz. 

A análise das respostas de todos os grupos às perguntas previstas no roteiro,  

encontram-se  agrupadas e mostrada na tabela 3, abaixo: 

 

 
Tabela 3 – Respostas da atividade III 

 

 
Perguntas da Atividade III 

 

 
Resposta  

Certa 

 
Resposta  

Parcialmente 
Certa 

 

Resposta 
Errada 

1 – No item “a” houve 
mudança de direção da luz 
emitida pelo laser ao passar 
do ar para o óleo e do óleo 
para a água? Justifique a sua 
resposta. 

 
 

28 

 
 

0 

 
 

6 
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2 – No item “b” houve 
mudança de direção da luz 
emitida pelo laser ao passar 
do ar para o óleo e do óleo 
para a água? Em qual 
dessas passagens ocorreu a 
maior mudança de direção 
(desvio)? 
 

 
 
 

14 

 
 
 

20 

 
 
 

0 

 
3 – Sempre que você incidiu 
a luz do laser, a partir do 
óleo, ocorreu o fenômeno da 
refração? O que você 
observou de diferente? 
 

 
 

24 

 
 

0 

 
 

10 

 

                                           
5.4 -  Análise dos resultados dos testes 

 

O questionário inicial, adotado como pré-teste, foi aplicado no dia 17/05/2016 

para 35 alunos do Colégio Jean Piaget e no dia 29/08/2016 para os 8 alunos 

presentes no Colégio Miranda, antes de ser iniciada a sequência didática que teve 

como objetivo fazer um levantamento do conhecimento prévio dos alunos relativos a 

alguns conteúdos que se fazem presente na óptica geométrica. Para verificarmos se 

houve uma melhora na aprendizagem dos alunos, assim como uma melhor fixação 

dos conteúdos trabalhados, optou-se por aplicar o mesmo questionário como pós-

teste. A aplicação do pós-teste ocorreu no dia 21/11/2016, semanas após terem sido 

realizados os experimentos, contando com a presença dos mesmos 8 alunos do 

Colégio Miranda e com 11 alunos do Colégio Jean Piaget. No Colégio Jean Piaget a 

menor presença de alunos no pós-teste ocorreu por uma mudança no calendário 

escolar que dispensou os alunos aprovados na disciplina de física, deixando em sala 

somente os alunos que iriam frequentar as aulas de recuperação final na disciplina. 

Desse modo, optamos por analisar os resultados apenas dos alunos que 

responderam os dois testes, perfazendo um total de 19 alunos participantes relativos 

às duas escolas onde o produto foi aplicado.  A análise quantitativa dos resultados, 

mostrou que houve uma melhora significativa na aprendizagem e na retenção do 
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conhecimento, especialmente nos conteúdos cujos os fenômenos puderam ser 

observados durante as atividades experimentais, realizadas antes da apresentação 

dos conteúdos.  

As questões propostas e o resultado da análise das respostas dadas pelos 

alunos encontram-se descritos abaixo: 

 

Questão 1 - Na sua opinião, o que é necessário para ver os objetos ao seu redor? 

Nessa questão esperava-se que o aluno associasse o processo de visão à 

necessidade de uma fonte emissora de luz (corpo luminoso) ou de uma luz refletida 

pelo objeto (corpo iluminado) propagando-se até os olhos do observador.  

A figura 35 mostra o gráfico representando a análise das respostas dadas 

para esse item. 

 

                                                       Figura 35 - Gráfico elaborado pelo autor 

 

Questão 2 – Na figura abaixo, faça um esboço da trajetória seguida pela luz capaz 

de permitir a visão da vela pelo observador. 
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Nessa questão esperava-se que o aluno avaliasse a condição de a vela estar 

apagada ou acesa e, a partir disso, representasse geometricamente pelo menos um 

raio de luz que permitisse a visão da vela.  

A análise das respostas para esse item encontram-se no gráfico mostrado na 

figura 36. 

 

 

Figura 36 - Gráfico elaborado pelo autor 

 

Nessa questão o resultado final (depois), com o aumento de respostas 

erradas, nos parece ter sido influenciado pela falta de respostas no pós-teste de 

todos os alunos do Colégio Jean Piaget, visto que tal fato não ocorre quando 

analisamos separadamente o Colégio Miranda. 

 

Questão 3 - É possível, para o ser humano, enxergar um objeto colocado em um 

ambiente totalmente escuro? Justifique a sua resposta. 
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Nessa questão esperava-se que o aluno dissociasse a visão de um objeto da 

iluminação do ambiente.  

Pelas respostas dos alunos pode-se perceber que, apesar do número de 

respostas totalmente corretas ter diminuído, houve uma melhora significativa na 

justificativa apresentada, aumentando, dessa forma, as respostas classificadas como 

parcialmente corretas. Abaixo tem-se as respostas dadas por dois alunos, um de 

cada colégio, aos dois questionários: 

 
Aluno “L” 
  
Antes - resposta em 29/08 (Colégio Miranda) 
 

 
“Não, pois não temos visão noturna.” 
 
Depois - resposta em 21/11 (Colégio Miranda) 
 

          
“Não, pois não há o reflexo da luz para permitir que os nossos olhos enxerguem.” 
 
Aluno “F”  
 
Antes – resposta em 17/05 (Colégio Jean Piaget) 

 
“Não, pois é necessário iluminação para que haja refração nos olhos.” 
 
Depois – resposta em 21/11 (Colégio Jean Piaget) 

 
“Não, pois em um ambiente escuro não haverá luz para que seja refletida no objeto.” 

 
 
A análise das respostas encontram-se no gráfico mostrado na figura 37. 
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Figura 37 - Gráfico elaborado pelo autor 

 
 

Questão 4 – A luz pode incidir em superfícies polidas (como os espelhos) e em 

superfícies rugosas (como as paredes da sala de aula). Para você o fenômeno da 

reflexão da luz ocorre 

(   ) somente nas superfícies polidas.  (   ) somente nas superfícies rugosas. 

(   ) nos dois tipos de superfícies. 

 

Nessa questão uma concepção espontânea que apareceu é a de que a 

reflexão da luz ocorre somente em superfícies polidas. Para alguns alunos as 

superfícies rugosas não refletem a luz. Entretanto, após os experimentos envolvendo 

os espelhos planos, houve uma melhora nas respostas dadas pelos alunos, 

conforme mostra o gráfico da figura 38. 
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Figura 38 - Gráfico elaborado pelo autor 

 
 

Questão 5 - Na sua opinião e de acordo com a física, por que vemos as cores de um 

objeto? 

Nessa questão procurou-se verificar o conhecimento do aluno sobre reflexão 

seletiva das cores.  

Percebe-se, também, que houve uma melhora muito grande no aprendizado 

dos alunos, conforme mostra as repostas de um deles, digitalizadas e descritas 

abaixo: 

Aluna M – resposta em 17/05 (Colégio Jean Piaget) 

 

“Porque os raios de luz branca incidem do objeto” 

Aluna M – resposta em 21/11 (Colégio Jean Piaget) 

 

“O objeto absorve as cores e reflete uma determinada cor. A cor refletida é a cor que 

enxergamos”. 
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Abaixo tem-se o gráfico representativo da análise das respostas dadas por 

todos alunos, conforme mostra a figura 39. 

 

 
 

Figura 39 - Gráfico elaborado pelo autor 

 

Questão 6 – A câmara escura de orifício permite ver a imagem de um objeto 

colocado fora dela. Esse conhecimento ajudou no desenvolvimento das máquinas 

fotográficas.  

a) Desenhe, na figura abaixo, a trajetória da luz que permita ver a imagem do 

objeto projetada na parede oposta da câmara escura. 

 

 

b) Na sua opinião o olho humano pode ser considerado, de forma simplificada, 

como sendo uma câmara escura? 

(    ) Sim   (    ) Não   (    ) Não sei dizer 
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Essa questão destinava-se a averiguar o conhecimento do aluno em relação 

ao princípio da propagação retilínea da luz, bem como a associação do olho humano 

como um instrumento óptico.  

A figura 40 mostra o gráfico elaborado através da análise das respostas dos 

alunos. 
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Figura 40 - Gráfico elaborado pelo autor 

 
 
Questão 7 – As lentes esféricas estão presentes em vários dispositivos como óculos, 

celulares, câmaras fotográficas, lupa, lunetas, etc... 

Na sua opinião as imagens formadas por essas lentes, comparadas com o tamanho 

do objeto 

(    ) serão sempre iguais.           (    ) serão sempre maiores. 

(    ) serão sempre menores.                 (    ) poderão ser iguais, maiores ou menores. 

 

Essa questão visava à verificação do conhecimento prévio do aluno em 

relação às imagens produzidas pelos diversos tipos de lentes. 

 A figura 41 mostra o gráfico elaborado por meio das respostas dadas pelos 

alunos. 
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Figura 41 -  Gráfico elaborado pelo autor 

  
Nessa questão, o resultado adverso apresentado na análise do pós-teste nos 

remete, novamente, a não participação da totalidade dos alunos do Colégio Jean 

Piaget na resposta ao questionário final. Além disso, o conteúdo sobre lentes 

esféricas não foi trabalhado de forma experimental. 

 

Questão 8 – Suponha que você esteja bem na frente de um grande espelho plano, 

observando a sua imagem.  

 

a) Na sua opinião essa imagem encontra-se: 

(    ) na frente do espelho.          (    ) na superfície do espelho.    

(    ) atrás do espelho.          (    ) não sei informar. 

 

b) Se você se afastar do espelho, a nova imagem será:    

(    ) maior que a anterior             (    ) menor que a anterior 

(    ) do mesmo tamanho da anterior                        (    ) não sei informar 

 

Essa questão tinha como objetivo verificar o conhecimento prévio dos alunos 

em relação à formação de imagens nos espelhos planos. Uma concepção 
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espontânea comum, e que apareceu em várias respostas, é a que relaciona o 

tamanho da imagem com a distância da pessoa até o espelho. Após os 

experimentos relacionados aos espelhos planos percebe-se que houve uma melhora 

nas respostas corretas, conforme o gráfico mostrado pela figura 42. Entretanto, a 

concepção bastante consolidada de que a imagem diminui com o afastamento da 

pessoa (objeto) em relação ao espelho continuou aparecendo como resposta no 

pós-teste. 

 

 
 

Figura 42 - Gráfico elaborado pelo autor 

 
 
Questão 9 – Usando as figuras, faça um esboço da trajetória seguida pela luz 

quando direcionada nas situações abaixo: 

      

Nessa questão procurou-se verificar o conhecimento do aluno em ralação ao 

fenômeno da refração da luz.  
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A figura 43 mostra o gráfico representativo da análise das respostas dadas 

pelos alunos. 
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Figura 43 - Gráfico elaborado pelo autor 

 
 

Questão 10 – Na figura abaixo, faça um esboço de como o observador poderá ver o 

objeto colocado no fundo do recipiente, mostrando a trajetória feita pela luz até o 

olho do observador. 

 

 

Essa questão visava à verificação do conhecimento prévio do aluno em 

relação à influência da refração na visão dos objetos.  

O resultado da análise das respostas encontra-se no gráfico mostrado pela 

figura 44 que nos permite observar um aumento nas respostas corretas. 
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Figura 44 - Gráfico elaborado pelo autor 

 
 
Questão 11 - Desenhe o esboço da trajetória seguida pela luz nas situações 

mostradas abaixo: 

 

 

Essa questão, com três meios físicos diferentes, tinha como objetivo mostrar 

a influência do índice de refração na velocidade de propagação da luz, bem como 

mostrar que a refração pode ocorrer sem que exista desvio dos raios luz. Além disso, 

um outro objetivo era mostrar a influência do índice de refração no fenômeno da 

reflexão total.  

Aqui o experimento realizado melhorou as respostas dadas pelos alunos e 

mostrou-se eficaz para a retenção do conhecimento, conforme vemos nas respostas 

digitalizadas e mostradas abaixo: 
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Aluno P – resposta em 29/08 (Colégio Miranda) 

 
 

Aluno P – resposta em 21/11 (Colégio Miranda) 

 

 
 
 Após a análise, a figura 45 mostra o gráfico com as repostas dadas por todos 

os alunos. 

 
 

Figura 45 - Gráfico elaborado pelo autor 

Questão 12 – Na sua opinião, a luz pode ser usada para transportar dados (textos, 

imagens e sons) de um local para o outro? Justifique a sua resposta. 
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Essa questão tinha como objetivo mostrar ao aluno que o conceito de reflexão 

total permitiu o desenvolvimento das fibras ópticas e o seu uso na transmissão de 

dados.  

Desse modo é interessante observar as respostas dadas por um dos alunos 

antes e depois de realizar o experimento, conforme digitalização mostrada abaixo: 

 

Aluno F – resposta em 17/05 (Colégio Jean Piaget) 
 

 
“Não, pois a luz não pode transportar dados” 
 

Aluno F – resposta em 21/11 (Colégio Jean Piaget) 
 

 

“Sim, como exemplo a utilização de cabos de fibras óticas, que carregam dados, por 

meio de pulsos de luz.” 

Aqui, também, o experimento mostrou-se eficiente para a retenção do 

conhecimento, melhorando de forma significativa as respostas corretas, conforme o 

gráfico apresentado na figura 46. 
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Figura 46 - Gráfico elaborado pelo autor 

 
Após a análise feita em todas resposta as dadas pelos alunos, concluímos 

que o uso da experimentação como forma de motivação ou de organizador prévio 

para a abordagem de um novo conteúdo de física provoca, na grande maioria dos 

alunos, uma modificação dos seus conhecimentos prévios fazendo com que a sua 

aprendizagem seja muito mais significativa e enriquecedora do que em uma aula 

onde os alunos comportam-se como receptores passivos das informações dadas 

pelo professor. Isso, conforme mostra a figura 47, evidencia a vantagem da 

aprendizagem significativa tanto do ponto de vista do enriquecimento da estrutura 

cognitiva do aluno como do ponto de vista da retenção do que foi aprendido. 
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Figura 47 - Gráfico elaborado pelo autor 
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Capítulo 6 

Conclusão 

 

Este trabalho foi pensado e elaborado como uma proposta pedagógica, 

objetivando despertar no aluno a motivação e a vontade de aprender os conteúdos 

de física presentes na óptica geométrica e que fazem parte do currículo do Ensino 

Médio. Para isso, adotamos as atividades experimentais como estratégias de ensino 

capazes de tirar o aluno da condição de receptor passivo e transformá-lo num 

agente ativo e responsável pela construção do seu próprio conhecimento. 

 Essas atividades foram realizadas através de um conjunto de materiais de 

baixo custo, facilmente encontrados em lojas, e possibilitaram aos alunos observar, 

medir e estabelecer conclusões relativas a leis e conceitos presentes nos fenômenos 

da reflexão e refração da luz. Em cada uma dessas atividades, os alunos, divididos 

em grupos, mostraram-se participativos e, às vezes, surpresos com o que estavam 

vendo pois o fenômeno observado contradizia as suas crenças prévias. Nesse 

contexto podemos afirmar que a experimentação exerce um grande impacto na 

participação do aluno e facilita a sua interação com o professor.  

 Devemos salientar também, que a proposta desenvolvida não teve a 

preocupação com o rigor exigido por um experimento investigativo rígido, como 

comumente é feito em um laboratório didático, mas, ao contrário disso, deixou os 

alunos com liberdade para fazerem as suas próprias observações e relatarem as 

suas conclusões. Após cada uma das atividades, o professor apresentou os 

conceitos relativos aos fenômenos observados. Dessa maneira, percebemos que 

houve um aumento na participação dos alunos, bem como uma maior facilidade na 

compreensão desses conceitos. 

 A análise dos resultados obtidos nos testes realizados antes e depois da 

sequência pedagógica mostra que houve uma melhora considerável nas respostas 

dadas pelos alunos após as atividades realizadas. Isso nos permite concluir que, de 

fato, atividades experimentais contribuem para uma melhor assimilação dos 

conteúdos, visto que a observação direta de fenômenos físicos é um dos fatores que 

influenciam a estrutura cognitiva do aluno. Assim, percebemos que os fenômenos 
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observados foram lembrados com mais facilidade pelos alunos, mesmo depois de 

algumas semanas da realização das atividades experimentais e não tendo havido 

nenhum tipo de “revisão” para que respondessem ao teste. 

 As atividades apresentadas neste trabalho serviram também como agente 

motivador pois despertaram a curiosidade dos alunos para novos questionamentos 

e, dessa forma, contribuíram positivamente para uma aprendizagem mais 

significativa e duradoura. Além disso, princípios e leis da reflexão e da refração 

puderam ser mostrados como parte integrante do desenvolvimento e funcionamento 

de vários dispositivos presentes nos mais diversos campos do conhecimento e seu 

uso em situações simples e corriqueiras que fazem parte do dia-a-dia da nossa 

sociedade. 

 Dessa forma, o ensino de física deixa de ser centrado apenas na resolução 

de problemas através da aplicação de conceitos e fórmulas matemáticas, passando 

a ser mais lúdico, estimulante e contextualizado. Com isso, desperta no aluno a 

vontade de aprender que, em conformidade com a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, é uma das condições necessárias para a ocorrência da 

aprendizagem significativa. 
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CARTA AO PROFESSOR 
 
 
Prezado professor, 

 

A realidade atual é que a grande maioria das escolas não possui espaço 

destinado às aulas experimentais. Isso contribui para que as aulas de física sejam 

mais matematizadas e, em consequência, menos estimulante para muitos 

estudantes dos ensinos fundamental e médio. 

No sentido de colaborar para uma melhoria no ensino de física, deixamos a 

sua disposição um kit composto por um resumo teórico, uma listagem de materiais 

de baixo custo (que podem ser encontrados facilmente em todas as cidades) e 

sugestões de procedimentos para a aplicação do produto. Este kit é o produto 

educacional que foi desenvolvido no Curso de Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física, no Polo 15 - Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal 

Fluminense - em Volta Redonda, com o objetivo de atuar como organizador prévio 

para o ensino dos conceitos básicos da óptica geométrica, através de pequenos 

experimentos que podem ser reproduzidos na própria sala de aula, sem a 

necessidade de um espaço específico como, por exemplo, um laboratório. 

A sequência experimental proposta foi aplicada visando despertar o interesse 

do aluno para as aulas de física e, nesse contexto, foi realizada antes de serem 

ministrados os conteúdos teóricos de cada um dos tópicos que fazem parte da óptica 

geométrica. A disposição organizacional da sequência pode ser alterada e 

reorganizada para atender as suas necessidades específicas pois o principal 

objetivo é ter um aluno vibrante, motivado, curioso e sem receios de aprender o que 

a disciplina de física lhe oferece.  

Assim sendo, desejamos que esse produto possa ser capaz de produzir aulas 

de física mais estimulantes e atuar como agente motivador de uma aprendizagem 

menos mecanizada e mais significativa. 

Um bom trabalho e sucesso nessa empreitada! 

                                          
                                         José Silva dos Santos 

                                                    Douglas S. R. Ferreira                                            
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Óptica Geométrica 

 

Por que estudar? 

 

A visão é um dos sentidos mais importantes do ser humano pois é através 

dela que interagimos de forma mais rápida e eficiente com o mundo que nos cerca. 

Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que haja luz, proveniente de uma 

fonte ou refletida pelos objetos, e que ela seja capaz de sensibilizar os nossos olhos. 

Assim, a compreensão da óptica se faz necessária por se tratar da parte da 

física que estuda a luz, sua natureza, sua propagação e os fenômenos produzidos 

da sua interação com a matéria. Além disso, vários dispositivos usados no nosso 

cotidiano têm o seu funcionamento alicerçado nas leis da reflexão e da refração da 

luz. 

 

I – Fontes de Luz 

 As fontes de luz que nos fazem enxergar são classificadas como: 

c) Primárias – quando emitem a própria luz como, por exemplo, o Sol. 

d) Secundárias – quando refletem a luz proveniente de outra fonte. Neste caso, 

podemos citar como exemplo a Lua e todos os demais corpos que 

enxergamos por reflexão. 

 

II - Raios e Feixes de Luz 

 Os fenômenos que ocorrem na natureza são estudados, na sua grande 

maioria, através de modelos criados pela física. Desse modo, dentre os modelos 

existentes para o estudo da luz, adotaremos o modelo dos raios de luz que 

representará geometricamente a direção e o sentido da propagação da luz. O 

conjunto de raios de luz é denominado feixe de luz. 
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III - Princípios da propagação da luz 

 

1 – Princípio da propagação retilínea da luz 

Nos meios homogêneos, transparentes e isotrópicos a luz se propaga em 

linha reta, conforme ilustrado pela figura 1 abaixo. 

 

Figura 1 - Modelo geométrico dos raios (à esquerda) – feito pelo autor 

Foto obtida durante o experimento (à direita) 

Esse princípio explica de forma satisfatória a formação de sombras e 

penumbras e a ocorrência dos eclipses.  

 

2 – Princípio da independência dos raios 

 Quando raios de luz se encontram, não ocorre mudança em suas direções de 

propagação e cada raio segue a sua trajetória original. A figura 2 a seguir ilustra esse 

princípio. 

 

Figura 2 -  Modelo geométrico dos raios elaborado pelo autor 

 

3 – Princípio da reversibilidade dos raios 

Esse princípio diz que a trajetória dos raios de luz independe do sentido de 

propagação. Assim, se o sentido for invertido, a trajetória seguida pelos raios de luz 

será a mesma de antes, conforme mostra a figura 3. 
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Figura 3 - Modelo geométrico dos raios elaborado pelo autor 

Em nosso cotidiano, esse princípio encontra sua aplicação no uso dos 

espelhos retrovisores nos carros e motos. 

 

III - Reflexão da luz 

A reflexão ocorre quando a luz incide sobre a superfície de separação entre 

dois meios diferentes e volta a se propagar nesse mesmo meio de origem da 

incidência. Assim, pode-se dizer que a reflexão é um dos fenômenos mais comuns 

envolvendo a propagação da luz e pode acontecer de duas formas distintas:  

 

a) reflexão regular -  ocorre quando a superfície for muito lisa fazendo com que os 

raios que incidem paralelamente sejam refletidos paralelamente (figura 4).  

 

 

                            

 

Figura 4 - Reflexão regular – modelo geométrico feito pelo autor 

  

b) reflexão difusa – ocorre quando a superfície for irregular e, neste caso, os raios 

que incidem de forma paralela são refletidos em todas as direções (figura 5).  

 

 

Figura 5 - Reflexão difusa – modelo geométrico feito pelo autor 
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É importante salientar que a visão humana ocorre por reflexão difusa pois a 

grande maioria dos objetos reflete a luz de uma maneira difusa e  isso nos permite 

vê-los de qualquer posição que estivermos em relação a eles. 

 

IV - Leis da Reflexão 

 O fenômeno da reflexão é descrito por duas leis que foram escritas a partir 

das observações oriundas de inúmeros experimentos. 

 

1ª Lei da reflexão 

 O raio de incidência (RI), a reta normal (N) e o raio refletido (RR) pertencem 

ao mesmo plano. Essa lei pode ser observada na figura 6 onde, no experimento, a 

luz do laser é direcionada para o espelho (RI) a partir da taça drink de cor laranja, 

reflete-se nele e retorna até a taça drink verde (RR). 

                                

Figura 6 - Modelo geométrico elaborado pelo autor (à esquerda) 

Fotografia obtida no experimento (à direita) 

 

2ª Lei da reflexão 

 O ângulo de incidência (α) é igual ao ângulo de reflexão (β), conforme 

ilustrado pela figura 7. 

 

Figura 7 - Modelo geométrico elaborado pelo autor 
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V - Espelhos Planos 

 De uma maneira bem simples podemos dizer que espelhos planos são 

superfícies planas, polidas e com alto poder de reflexão (figura 8). 

 

 

Figura 8 – Foto do  arquivo pessoal do autor 

 

 Quando as pessoas da Antiguidade viam suas imagens refletidas em lagos, 

atribuiam o fato à obra divina. Com o passar do tempo, o ser humano começou a 

polir superfícies metálicas, verificando que refletiam imagens. Assim foram criados 

os espelhos dos antigos egípicios, em cerca de 3000 a.C., que contudo formavam 

imagens de baixa qualidade. Apenas no século XIV d.C. surgiram espelhos 

semelhantes aos que são utilizados hoje. Esses espelhos eram criados depositando-

se sobre uma superfície de vidro uma fina camada de estanho, que, por ser metal, 

apresenta alto grau de reflexão. Atualmente, essa camada metálica pode ser de 

prata, cromo ou alumínio, e é recoberta por uma espécie de verniz que a protege de 

arranhões (VÁLIO,  A. B. M. et al, 2009). 

 

1 - Imagem Real e Imagem Virtual 

 A denominação real ou virtual para uma imagem depende da maneira como 

ela é formada, geometricamente, pelos raios refletidos. Se a formação da imagem 

acontece pelo encontro direto dos próprios raios refletidos, ela é chamada de 

imagem real. Porém, se a formação da imagem ocorre pelo processo do 

prolongamento dos raios refletidos,então, ela é chamada de imagem virtual.   
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2 - Imagens nos Espelhos Planos 

 Para um objeto real colocado à sua frente, um espelho plano fornece uma 

imagem virtual, conforme mostra a figura 9. 

 

 

Figura 9 - Arquivo pessoal do autor 

 

 De modo simplificado podemos representar os espelhos planos e a formação 

das suas imagens através de modelos como o mostrado pela figura 10. 

 

                       

Figura 10 -  Modelo geométrico elaborado pelo autor 

 

Características da imagem 

• O objeto e a imagem estão em posição simétrica em relação ao espelho 

ou seja, estão a uma mesma distância do espelho. 

• A imagem gerada tem o mesmo tamanho do objeto. 

• A imagem é virtual, pois é formada pelo prolongamento dos raios 

refletidos. 

• A imagem é idêntica ao objeto na forma, porém é lateralmente invertida. 

Neste caso, o objeto e a imagem são chamados de figuras enantiomorfas. 
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3 - Campo visual 

 O campo visual é a região que pode ser vista por meio dos espelhos. Essa 

região depende da posição do observador e do tamanho do espelho. Podemos 

representá-la, geometricamente, fazendo com que os raios partam da imagem do 

observador e atinjam os limites do espelho, conforme mostrado na figura 11. Essa é 

a região onde os objetos nela colocados são vistos pelo observador. 

 

 

Figura 11 – Modelo geométrico feito pelo autor 

 

 Uma das aplicações práticas desse conceito é o uso do retrovisor nos 

automóveis, que deve ser ajustado para que cada motorista, no momento em que 

dirige, possa ter a melhor visão possível dos veículos que estão vindo atrás. 

 

4 - Associação de espelhos planos 

 Associação de espelhos planos permite gerar um número variável de imagens 

de um único objeto colocado entre os espelhos. O número de imagens está 

relacionado com o ângulo formado entre os espelhos, conforme ilustra a figura 12.  

 

        

Figura 12 – Foto do arquivo pessoal do autor 



 

 

116 

 

 A determinação do número de imagens formadas (N) pode ser obtida pela 

relação: N = ( 360º / α ) – 1 onde “α” é o ângulo (em graus) entre os espelhos. Essa 

expressão é válida: 

• para qualquer posição do objeto se a relação (360º/α) for um número par; 

• para o objeto colocado na bissetriz do ângulo entre os espelhos se a 

relação (360º/α) for um número ímpar. 

Observe que, à medida em que o ângulo aumenta, o número de imagens 

diminui e vice-versa. Uma situação curiosa é aquela na qual os espelhos são 

dispostos paralelamente um ao outro (α = 180º) tornando inválida a expressão acima 

pois, neste caso, a imagem de um espelho se transformará em objeto para o outro 

espelho, formando-se infinitas imagens.   

 

5 - Translação de espelhos planos 

 A translação de um espelho plano ocorre quando o espelho é deslocado de 

uma posição inicial (S1) para uma posição final (S2). A consequência disso é que se 

o espelho for deslocado de uma distância (d) em relação ao objeto, a imagem 

gerada por ele sofrerá um deslocamento que corresponderá ao dobro dessa 

distância (2d), conforme mostra a figura13. 

 

  

Figura 13 – Translação de espelhos planos -  feita pelo autor 
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Isso decorre das situações mostradas na figura 14. 

 

 

Figura 14 – Translação de espelhos planos -  feita pelo autor 

 

Assim, devido à simetria de posição entre o objeto e a sua imagem na situação final, 

temos: 

 

x + d = x – d + Dim 

x + d – x + d = Dim 

Dim = 2d 

 

6 - Rotação de espelhos planos 

 Considere um espelho plano que possa girar em torno de um ponto fixo “C”. 

Se o espelho sofrer uma rotação de um ângulo “α” a imagem sofrerá uma rotação de 

um ângulo “β” que corresponderá ao dobro do ângulo “α”, conforme mostra a figura 

15. 
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Figura 15 – Rotação de espelhos planos -  feita pelo autor 

 

 Uma aplicação prática desse conceito encontra-se nos espelhos retrovisores 

internos (planos) dos carros que, quando ajustados pelos motoristas, giram e 

alteram o campo visual. Como consequência dessa rotação,  a posição da imagem 

vista por ele também sofre uma alteração.  

 

VI – Refração da luz 

 É o fenômeno que consiste na passagem da luz de um meio para outro de 

característica óptica diferente (dióptro) conforme mostra a figura 16. Nessa 

passagem ocorre, necessariamente, uma mudança na velocidade da luz. 

 

                

Figura 16 - Modelo geométrico feito pelo autor (à esquerda) 

Foto obtida no experimento (à direita) 

 

Observação: Devemos frizar que a refração nunca ocorre sozinha pois alguma 

parcela da luz incidente na fronteira de um dióptro sempre sofre reflexão. 
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1 – Índice de refração absoluto 

 É uma grandeza adimensional (n)  que caracteriza o meio no qual a luz está 

se propagando e é definido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo (c) e a 

velocidade da luz no meio considerado(v). Logo:                       

                                                        

  n = c / v 

  

O conceito de refringência está relacionado com o índice de refração (n) do 

meio. Assim, diz-se que um meio é mais refringente que outro quando o seu índice 

de refração é maior que o do outro.  

 

Observações:  

• O índice de refração depende da densidade do meio material. Neste caso, 

para um mesmo meio, quanto maior a densidade, maior será o índice de 

refração. 

•  A pressão e a temperatura influem no índice de refração dos meios 

materiais, pois alteram a sua densidade. 

• Para uma luz policromática (luz branca) incidindo no mesmo meio, o índice 

de refração aumenta com o aumento da frequência. Assim, para um 

mesmo vidro, o índice de refração da cor vermelha é menor do que o 

índice de refração da cor violeta. 

• A máxima velocidade de propagação da luz ocorre no vácuo, cujo valor, 

em módulo, é de aproximadamente 300.000.000 m/s. Logo, o vácuo é o 

meio de menor índice de refração possível (n = 1).  

 

2 – Índice de refração relativo   

  Considerando dois meios diferentes e transparentes de índices de refração n1 

e n2 para uma determinada luz monocromática, o índice de refração relativo do meio 

2 em relação ao meio 1 será definido por: 

 

                                                       n2,1 = n2 / n1 
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VII – Leis da refração 

 

1ª Lei da refração 

 O raio incidente (RI), o raio refratado (RR) e a reta normal (N) pertencem ao 

mesmo plano, conforme mostra a figura 17. 

 

Figura 17 -  Modelo geométrico feito pelo autor 

 

2ª Lei da refração (Lei de Snell) 

 A razão entre o seno do ângulo de incidência (θ1) e o seno do ângulo de 

refração (θ2) é constante para cada luz monocromática e para cada dióptro. 

Essa lei , cuja veracidade foi descoberta experimentalmente por Snell, é 

expressa matematicamente pela relação:  

 

(sen θ1) / (sen θ2) = v1 / v2 

 

A figura 18, abaixo, mostra os ângulos de incidência e refração bem como as 

velocidades em cada um dos meios. 

 

 

Figura 18 -  Modelo geométrico feito pelo autor 

 

 Uma das formas mais conhecidas da expressão da Lei de Snell é a que 

relaciona os senos dos ângulos de incidência e refração com os índices de refração 
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dos meios, pois a velocidade de propagação da luz em um meio depende do seu 

índice de refração. Então, matematicamente, podemos escrever: 

 

     sen θ1 n1 = sen θ2 n2 

 

VIII – Ângulo Limite (L) 

 É o ângulo para o qual deixa de existir o fenômeno da refração da luz. Para 

que isso ocorra é necessário que o meio de origem da luz incidente na superfície de 

separação do dióptro seja o meio mais refringente, fazendo com que o raio de luz, 

após a incidência, se propague de forma rasante a essa superfície (figura 19). 

 

Figura 19 – Modelo geométrico feito pelo autor 

 

 De forma bem simples, o cálculo do ângulo limite (L) é feito a partir da Lei de 

Snell, considerando-se um ângulo de refração igual a 90º ( emergência rasante ). 

Assim, para n2 > n1 , vem: 

sen θ1 n1 = sen θ2 n2   

sen 90º n1 = sen L n2 

sen L = n1 / n2 

ou 

sen L = nmenor / nmaior 

 

IX – Reflexão total 

 Esse fenômeno acontece quando a luz, proveniente do meio mais refringente, 

atinge a superfície de separação do diópitro com ângulo de incidência maior que o 

ângulo limite (θincidente > L). Como, nesse caso, não há  refração, toda a luz incidente 

passa a ser refletida, conforme mostra a figura 20. 
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Figura 20 – Reflexão total - Foto obtida no experimento 

 

 O conceito de reflexão total permitiu o desenvolvimento de uma das 

tecnologias mais usada pela sociedade atual: as fibras ópticas. O uso em grande 

escala das fibras ópticas causaram uma revolução nas telecomunicações e avanços 

consideráveis na medicina, com o desenvolvimento de dispositivos que permitem a 

visão interna do corpo humano. 
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SEQUÊNCIA EXPERIMENTAL   

 

CONJUNTO 1 -   REFLEXÃO DA LUZ    

 

Materiais Necessários  

 

Esses materiais foram adquiridos, sem dificuldades, em lojas do comércio de 

Angra dos Reis, conforme discriminado abaixo: 

 

                       

         Laser Pointer – R$ 49,00                          Pregador de roupas -  R$ 2,40 (dúzia) 

                        

       Taça drink – acrílico R$ 0,25                  Espelho (3 mm) 20 cm x 15 cm - R$ 7,00 

                        

Vidro incolor (3 mm)  20 cm x 15 cm                         Conjunto régua e transferidor  

                       R$ 3,50                                                                 R$ 2,35 

                       

            Lanterna LED - R$ 3,00                        Papel milimetrado (impresso) - R$ 0,10  
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ROTEIROS 

 Os roteiros usados nessa sequência didática deverão ser reproduzidos e 

distribuídos para  os  alunos (anexo - I), que  farão  a  montagem e  a  execução do 

experimento sob a orientação do professor. Sugerimos, também, que as atividades 

sejam fotografadas usando-se a câmera do celular dos alunos, caso isso seja 

permitido pela escola. As fotografias obtidas possibilitarão uma análise futura do 

fenômeno observado, em caso de dúvidas do aluno. 

 

ATIVIDADE - I 

 

REFLEXÃO DA LUZ  

Objetivos: - Mostrar o fenômeno da reflexão da luz 

                 - Observar os princípios regem a propagação da luz 

                 - Observar as leis estabelecidas para a reflexão da luz                

Materiais:  

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Transferidor 

• Fonte de luz ( laser ) 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

Procedimentos: 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura) e coloque-o sobre o papel   

milimetrado. Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho.   
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2 -  Marque os pontos RI, N e RR, separados pela mesma distância “d”. A 

seguir, faça uma linha tracejada do ponto N até a linha que marca a posição 

do espelho, conforme mostra a figura abaixo: 

 

 

3 -  Coloque as taças drinks nos pontos marcados (RI) e (RR) 

4 -  Direcione a luz do laser do ponto “RI” até o ponto de intersecção da linha 

“N” com o espelho. Observe a trajetória da luz e o ponto do seu retorno 

(reflexão). 

5 -  Faça o mesmo procedimento a partir do ponto “RR” e novamente observe a 

trajetória da luz e o seu retorno (reflexão). 

6 -  Com a representação geométrica dos raios de luz, una os pontos “RI” e 

“RR” ao ponto de intersecção da linha “N” com a linha que representa a 

posição do espelho, conforme mostrado abaixo: 
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7 - Dê nome aos ângulos formados entre “RI e N” e entre “RR e N” usando a 

representação geométrica.  Em seguida, use o transferidor e faça a medida 

desses ângulos. 

Conclusão  

De acordo com o que foi observado, responda: 

1 – Os ângulos medidos são iguais ou diferentes? Por quê? 

2 – Os raios RI (incidente), RR (refletido) e a normal (N) estão no mesmo plano ou 

em planos diferentes? 

3 – Qual foi a trajetória seguida pela luz durante o experimento?  

4 – Num primeiro momento, você direcionou a luz a partir do ponto RI e a luz 

percorreu um certo trajeto. Quando você mudou para o ponto RR houve alguma 

mudança nesse trajeto? 

 

Nota ao professor 

 Após essa atividade, cuja duração foi de duas aulas de 50 minutos cada, 

foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

• Conceito de luz e sua natureza 

• Raios e Feixes de luz 

• Princípios da propagação da luz 

• Reflexão da luz 

• Leis da reflexão da luz 
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ATIVIDADE – II  

 Essa atividade consta de dois experimentos: formação de imagens e 

translação de espelhos planos.  

 

EXPERIMENTO 1 – Imagem nos espelhos planos 

Objetivo: Mostrar a formação de imagens nos espelhos planos e as suas       

características. 

Materiais:  

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

Procedimentos: 

1 -  Prenda o espelho com o pregador (vide figura) e coloque-o sobre o 

papel   milimetrado. Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local 

onde você posicionou o espelho.   

 

 

 

2 - Faça, no papel milimetrado, a marcação de dois ou mais pontos em 

diferentes posições e distâncias em relação ao espelho, conforme 

mostrado abaixo: 
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3 - A seguir, coloque a taça drink em cada uma das posições marcadas e 

anote as distâncias entre ela e o espelho.  

4 - Retire o espelho e coloque em seu lugar a placa de vidro transparente.  

5 - Coloque a taça drink, novamente, em cada uma das posições 

iluminando-a com a lanterna LED (vide figura). Marque o local de cada 

imagem observada. 

 

6 – Meça a distância marcada de cada posição da imagem até a placa de 

vidro e anote o resultado obtido.  

Conclusão:  

De acordo com o que foi observado, responda: 

1 – Para cada um dos pontos, as distâncias do objeto (taça drink) ao espelho e da 

respectiva imagem ao espelho foram iguais ou diferentes? 

2 – Ao aproximar ou afastar o objeto (taça drink) em relação ao espelho, houve 

alteração no tamanho da imagem? 
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3 – As imagens observadas encontravam-se antes do espelho, na superfície do 

espelho ou atrás do espelho? 

4 – As imagens formadas pelo espelho eram direitas ou invertidas em relação ao 

objeto (taça drink)? 

 

EXPERIMENTO 2 – Translação de espelhos planos 

Objetivo: Mostrar   a   relação   existente   entre   o   deslocamento  do  espelho  e   o      

               deslocamento da imagem. 

Materiais:  

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

Procedimentos: 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura)  e coloque-o sobre o 

papel milimetrado.  

 

 

 

2 - Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho e marque três posições A, B e C conforme mostrado 

abaixo. 
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3 - Coloque o objeto (taça drink) em frente ao espelho e anote a distância 

entre ela e o espelho.  

4 - Sem mexer na posição do objeto (taça drink), substitua o espelho pela 

placa de vidro transparente.  

5 -  Ilumine o objeto (taça drink) com a lanterna LED e marque a posição da 

imagem observada. Em seguida, meça a distância entre essa imagem e a 

placa. 

6 - Mude o espelho para a posição “A” e anote a distância do deslocamento 

do espelho até a referida posição.  

7 - Substitua o espelho na posição “A” pela placa de vidro transparente. Em 

seguida, ilumine a taça drink e anote a distância da imagem formada até a 

placa. 

8 -  Repita os procedimentos 6 e 7 para as posições “B” e “C”. 

Conclusão:  

  De acordo com as suas anotações, existe uma relação entre o deslocamento 

do espelho e o deslocamento da imagem?  Escreva qual é essa relação.  

 

Nota ao professor 

 A atividade II deverá ser realizada em duas aulas, cada uma com 50 minutos, 

usando-se um experimento para cada uma das aulas. 

 Após essa atividade foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

• Espelhos planos: definição, imagens e campo visual 

• Associação de espelhos planos 

• Translação de espelhos planos 

• Rotação de espelhos planos 
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CONJUNTO 2  -  REFRAÇÃO DA LUZ    

 

Materiais Necessários  

 

                   

         Laser Pointer – R$ 49,00                            Porta Pão em Acrílico - R$ 18,00 

 

 

Óleo de Soja – R$ 4,30 
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ATIVIDADE – III 

 

REFRAÇÃO DA LUZ e REFLEXÃO TOTAL 

 

Objetivos: - Mostrar o fenômeno da refração da luz em diversos tipos de incidência 

                 - Mostrar que o fenômeno da refração nunca ocorre separadamente 

                 - Mostrar o fenômeno da reflexão total 

Materiais: 

• Cuba de Acrílico (dimensões aproximadas: 25 cm x 13 cm x 14 cm) 

• Laser Verde 

• Água  

• Óleo de Soja (900 ml) 

Procedimentos: 

1 - Encha a cuba de acrílico com água até, aproximadamente, a metade do 

seu volume.  

2 - A seguir despeje, lentamente, todo o óleo de soja na cuba com água. 

Aguarde por aproximadamente 5 min até que o sistema água-óleo esteja 

estabilizado. 

3  - Incida a luz do laser em cada uma das situações mostradas na figura 

abaixo: 

 

Nota: use a câmara do celular e fotografe cada uma das situações que você 

observou. 

Conclusão  

De acordo com o que foi observado em cada situação, responda: 

1 – No item “a” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Justifique a sua resposta. 
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2 – No item “b” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Em qual dos meios ocorreu a maior mudança de 

direção (desvio)?   

3 – Sempre que você incidiu a luz do laser, a partir do óleo, ocorreu o fenômeno da 

refração? O que você observou de diferente? 

 

Nota ao professor 

 Após essa atividade, realizada em duas aulas seguidas de 50 minutos cada, 

foram trabalhados os seguintes conteúdos:  

• Refração da luz: definição e índice de refração 

• Leis da refração 

• Reflexão total da luz 

 

Observação:  

• caso seja conveniente sugerimos que se use as fotografias feitas pelos alunos 

na formulação de problemas visando encontrar o índice de refração de um 

dos meios. 

• é possível, também, direcionar a luz do laser a partir da água, obtendo-se os 

fenômenos da refração e reflexão.  
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Anexo - I 

 

ROTEIROS PARA O ALUNO 

 

REFLEXÃO DA LUZ  

 

Objetivos: - Mostrar o fenômeno da reflexão da luz 

                 - Observar os princípios regem a propagação da luz 

                 - Observar as leis estabelecidas para a reflexão da luz                

Materiais:  

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Transferidor 

• Fonte de luz (laser) 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

Procedimentos: 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura) e coloque-o sobre o papel   

milimetrado. Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde 

você posicionou o espelho.   

 

2 - Marque os pontos RI, N e RR, separados pela mesma distância “d”. A 

seguir, faça uma linha tracejada do ponto N até a linha que marca a 

posição do espelho, conforme mostra a figura abaixo: 
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3 - Coloque as taças drinks nos pontos marcados (RI) e (RR) 

4 - Direcione a luz do laser do ponto “RI” até o ponto de intersecção da linha 

“N” com o espelho. Observe a trajetória da luz e o ponto do seu retorno 

(reflexão). 

5 - Faça o mesmo procedimento a partir do ponto “RR” e novamente 

observe a trajetória da luz e o seu retorno (reflexão). 

6 - Com a representação geométrica dos raios de luz, una os pontos “RI” e 

“RR” ao ponto de intersecção da linha “N” com a linha que representa a 

posição do espelho, conforme mostrado abaixo: 

 

7 - Dê nome aos ângulos formados entre “RI e N” e entre “RR e N” usando a 

representação geométrica.  Em seguida, use o transferidor e faça a 

medida desses ângulos. 
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Conclusão  

 

De acordo com o que foi observado, responda: 

 

1 – Os ângulos medidos são iguais ou diferentes? Por quê? 

 

2 – Os raios RI (incidente), RR (refletido) e a normal (N) estão no mesmo plano ou 

em planos diferentes? 

 

3 – Qual foi a trajetória seguida pela luz durante o experimento?  

 

4 – Num primeiro momento, você direcionou a luz a partir do ponto RI e a luz 

percorreu um certo trajeto. Quando você mudou para o ponto RR houve alguma 

mudança nesse trajeto? 
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IMAGEM NOS ESPELHOS PLANOS 
 
Objetivo: Mostrar a formação de imagens nos espelhos planos e as suas       

características. 

 

Materiais:  

 

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink acrílica 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

 

Procedimentos: 
 

1 -  Prenda o espelho com o pregador (vide figura abaixo) e coloque-o sobre 

o papel   milimetrado.  

 

 
 

2 - Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho no papel milimetrado.   

3 - Faça a marcação de dois ou mais pontos em diferentes posições e 

distâncias em relação ao espelho, conforme mostrado abaixo: 
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4 - A seguir, coloque a taça drink em cada uma das posições marcadas e 

anote as distâncias entre ela e o espelho.  

5 - Retire o espelho e coloque em seu lugar a placa de vidro transparente.  

6 - Coloque a taça drink, novamente, em cada uma das posições, 

iluminando-a com a lanterna LED (vide figura abaixo). Marque o local de 

cada uma das imagens observadas. 

                        

 

7 - Meça a distância marcada de cada posição da imagem até a placa de 

vidro.  

Conclusão  
 

De acordo com o que foi observado, responda: 
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1 – Para cada um dos pontos, as distâncias do objeto (taça drink) ao espelho e da 

respectiva imagem ao espelho foram iguais ou diferentes? 

 

2 – Ao aproximar ou afastar o objeto (taça drink) em relação ao espelho, houve 

alteração no tamanho da imagem? 

 

3 – As imagens observadas encontravam-se antes do espelho, na superfície do 

espelho ou atrás do espelho? 

 

4 – As imagens formadas pelo espelho eram direitas ou invertidas em relação ao 

objeto (taça drink)? 
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TRANSLAÇÃO DE ESPELHOS PLANOS 
 
Materiais:  
 

• Espelho Plano 

• Papel milimetrado 

• Régua 

• Placa de vidro transparente 

• Taça drink 

• Pregador de roupas 

• Lanterna LED 

Procedimentos: 
 

1 - Prenda o espelho com o pregador (vide figura abaixo)  e coloque-o sobre 

o papel milimetrado.  

 

               
 

2 -  Usando um lápis, faça uma linha para marcar o local onde você 

posicionou o espelho no papel milimetrado. A seguir, marque três 

posições A, B e C conforme mostrado abaixo. 
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3 - Coloque o objeto (taça drink) em frente ao espelho e anote a distância 

entre ela e o espelho.  

4 - Sem mexer na posição do objeto (taça drink), substitua o espelho pela 

placa de vidro transparente.  

5 -  Ilumine o objeto (taça drink) com a lanterna LED e marque a posição da 

imagem observada. Em seguida, meça a distância entre essa imagem e a 

placa. 

6 - Mude o espelho para a posição “A” e anote a distância do deslocamento 

do espelho até a referida posição.  

7 - Substitua o espelho na posição “A” pela placa de vidro transparente. Em 

seguida, ilumine a taça drink e anote a distância da imagem formada até a 

placa. 

8 -  Repita os procedimentos 6 e 7 para as posições “B” e “C”. 

Conclusão  
 
  De acordo com as suas anotações, existe uma relação entre o deslocamento 

do espelho e o deslocamento da imagem?  Escreva qual é essa relação.  
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REFRAÇÃO DA LUZ e REFLEXÃO TOTAL 
 
Objetivos: - Mostrar o fenômeno da refração da luz em diversos tipos de incidência 

                 - Mostrar que o fenômeno da refração nunca ocorre separadamente do 

                   fenômeno da reflexão. 

                 - Mostrar o fenômeno da reflexão total 

 

Materiais:  

• Cuba de Acrílico 

• Laser Verde 

• Água  

• Óleo de Soja  

Procedimentos: 
 

1 - Encha a cuba de acrílico com água até, aproximadamente, a metade do 

seu volume.  

2 - A seguir despeje, lentamente, todo o óleo de soja na cuba com água. 

Aguarde por aproximadamente 5 min até que o sistema água-óleo esteja 

estabilizado. 

3  - Incida a luz do laser em cada uma das situações mostradas na figura 

abaixo: 

 
Nota: use a câmara do celular e fotografe cada uma das situações que você 

observou. 

 
Conclusão 

  

De acordo com o que foi observado em cada situação, responda: 

 

1 – No item “a” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Justifique a sua resposta. 
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2 – No item “b” houve mudança de direção da luz emitida pelo laser ao passar do ar 

para o óleo e do óleo para a água? Na passagem entre quais meios ocorreu a maior 

mudança de direção (desvio)?   

 

3 – Sempre que você incidiu a luz do laser, a partir do óleo, ocorreu o fenômeno da 

refração? O que você observou de diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


