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RESUMO 
 
 

APLICAÇÃO DO MÉTODO GRÁFICO DAS COORDENADAS DE PIERRE 
LUCIE EM UMA AULA DE ENSINO MÉDIO 

 
 

Fábio Ferreira Barroso 
 
 

Orientadores: Profª. Drª. Silvânia Alves de Carvalho e Prof. Dr. José Augusto 
Oliveira Huguenin 

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

 
 

 Esta dissertação apresenta um produto educacional que visa à aplicação 
do método gráfico das coordenadas criado pelo professor de Física Pierre 
Henri Lucie em uma aula sobre lentes delgadas esféricas de ensino médio, em 
alternativa ao método geométrico usado na obtenção da equação dos pontos 
conjugados. A aula está fundamentada nas teorias da aprendizagem 
significativa e no uso das tecnologias de informação e comunicação com o 
intuito de introduzir o tópico de forma mais dinâmica. Através da aplicação de 
um roteiro para o estudante, revisamos o conteúdo de formação de imagens 
em uma lente convergente utilizando o banco óptico virtual do aplicativo PhET 
para conectar o novo conteúdo com elementos já conhecidos pelos estudantes, 
ou seja, os chamados subsunsores. Na etapa seguinte, os alunos usam o 
software gratuito GeoGebra ou o papel milimetrado juntamente com os pontos 
obtidos no PhET e, desta forma, constroem a relação que leva a equação dos 
pontos conjugados de Gauss através do método gráfico das coordenadas. 
Como uma etapa complementar, um questionário é utilizado para que o aluno 
possa demonstrar se o conteúdo foi assimilado através desta atividade. Além 
disso, o relato das atividades realizadas e o depoimento de um professor 
mostraram o entusiasmo dos alunos assim como o interesse em utilizar as 
ferramentas disponibilizadas para concluir o trabalho proposto. Portanto, é 
possível concluir que o trabalho descrito nesta dissertação não só auxiliou na 
introdução do tópico, mas também levou a uma melhoria na inserção do 
assunto em sala de aula.  
 
Palavras-chave: ensino de física, método gráfico das coordenadas, equação 
dos pontos conjugados. 
 

Volta Redonda / RJ 
Agosto 2016
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ABSTRACT 
 
 

APPLICATION OF THE METHOD OF GRAPHIC PIERRE LUCIE 
COORDINATES IN A HIGH SCHOOL CLASS 

 
 

Fábio Ferreira Barroso 
 
 

Supervisors: Prof. Dr. Silvânia Alves de Carvalho and Prof. Dr. José Augusto 
Oliveira Huguenin 

 
 

Master's dissertation submitted to the Federal Fluminense University Graduate 
Program in the Course of Professional Master of Physical Education (MNPEF) 
as part of the requirements for obtaining the Master's degree in Physical 
Education. 

 
 
 

This dissertation presents an educational product that aims to apply the 
graphical method of coordinates created by Professor of Physics Pierre Henri 
Lucie in a high school class upon spherical thin lenses as an alternative to the 
geometrical method used to obtain the equation of conjugate points. The class 
is based on the theories of meaningful learning and the use of information and 
communication technologies in order to introduce the topic in a dynamic way. 
By applying a class script for the student, we reviewed the content of image 
formation for a converging lens by using the virtual optical bench of the PhET 
application to connect the new content with elements already known by the 
students, i.e., the so-called subsunsores. At the next stage, the students use the 
free software, known as GeoGebra, or the graph paper with the points obtained 
in the PhET in order to get a relation that leads to the equation of conjugate 
points of Gauss by applying the graphical method of coordinates. As a 
complementary step, a questionnaire is used to confirm that the content was 
assimilated by the students through this activity. Furthermore, activity’s report 
and the testimony of a teacher showed the students' enthusiasm as well as the 
interest in using the tools available to complete the proposed assignment. 
Therefore, it is possible to conclude that the work described in this thesis not 
only improved the introduction of the topic, but also led to an improvement of 
the subject insertion in the classroom. 

 
Keywords: physics teaching, graphic method of coordinates, equation of 
conjugated points. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 Apresentação 

Neste capítulo procuramos abordar as motivações e os caminhos 

sugeridos para se preparar uma aula diferente da tradicional sobre a equação 

dos pontos conjugados para uma turma de ensino médio. A diferença consiste 

essencialmente na aplicação do método gráfico das coordenadas desenvolvido 

pelo professor de Física Pierre Lucie (1917-1985) e no uso de tecnologia da 

informação e comunicação (TIC’s). A utilização de um simulador de banco 

óptico para demonstrar as relações entre as distâncias do objeto e sua imagem 

até uma lente esférica delgada aumenta a curiosidade e a capacidade 

investigativa dos alunos para aos conceitos físicos envolvidos. Esse processo 

de demonstração dinâmica potencializa o aprendizado em relação à 

demonstração estática no quadro. Inicialmente, faremos uma descrição de 

nossas motivações e, em seguida, uma descrição sobre a organização do 

trabalho. 

 

 

1.2 A escolha do tema 

O tópico de lentes esféricas de Gauss é um tema que permeia o cotidiano 

da sociedade. São exemplos de aplicações deste conceito, os óculos, os 

binóculos, as lunetas, os microscópios e tantos outros equipamentos ópticos 

que nos ajudam diariamente a enxergar melhor as imagens dos objetos. Na 

sala de aula, devido a limitações de tempo, as explicações dadas pelos 

professores de Física são, em geral, voltadas para a resolução de questões de 

vestibulares.  

Agora, enfrentando o problema como professor, gostaríamos de propor 

inovações na aula sobre lentes esféricas, tornando-a mais interativa e 

compreensível para os alunos. Gostaria de planejar uma aula onde, a partir da 

observação de um experimento (ou simulador) com coleta de dados, 



 

 

2 

 

criássemos uma discussão sobre lentes esféricas delgadas e com os 

resultados obtidos fosse possível construir as relações que levam a equação 

dos pontos conjugados. Acredito que, assim, poderíamos incentivar o aluno a 

compreender melhor o assunto mostrando o processo de construção e 

formalização da equação. 

Segundo as orientações dos parâmetros curriculares nacionais (PCN) do 

ensino médio: 

 

Incorporado à cultura e integrado como instrumento tecnológico, esse 
conhecimento tornou-se indispensável à formação da cidadania 
contemporânea. Espera-se que o ensino de Física, na escola média, 
contribua para a formação de uma cultura científica efetiva, que 
permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e 
processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser 
humano com a natureza como parte da própria natureza em 
transformação. Para tanto, é essencial que o conhecimento físico seja 
explicitado como um processo histórico, objeto de contínua 
transformação e associado às outras formas de expressão e 
produção humanas. É necessário também que essa cultura em Física 
inclua a compreensão do conjunto de equipamentos e procedimentos, 
técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e 
profissional. (Parâmetros Curriculares, 2010) 

 

Seguindo essas orientações, propomos neste trabalho a aplicação de 

uma atividade onde seja possível observar a imagem real formada através de 

uma lente convergente, a partir das medidas realizadas pelo próprio aluno em 

um banco óptico virtual disponível no site da Universidade do Colorado. Com 

esta atividade damos ao aluno uma visão mais ampla do processo de 

determinação do foco desta lente utilizando o método gráfico das coordenadas 

proposto pelo prof. Pierre Lucie. Os dados adquiridos no aplicativo PhET                     

(Physics Education Technology) serão usados para demonstração da equação 

em sala de aula. Normalmente, o aluno não tem conhecimento da 

demonstração das equações que utiliza na resolução dos problemas de seu 

livro didático, limitando o seu conhecimento e tornando o ensino de física uma 

atividade em que os alunos basicamente resolvem exercícios.  

Para alcançar este objetivo de construção de conhecimento, utilizamos 

neste trabalho, o processo histórico como incentivador. Acreditamos que o 

aluno que não tenha gosto pela área científica sinta-se mais estimulado em 

aprender conteúdos de Física, quando algo de seu interesse é incorporado à 
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aula. A inclusão da parte histórica no processo é uma ferramenta facilitadora do 

processo ensino-aprendizagem.  

Os parâmetros curriculares nacionais também orientam: 

 

O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a 
apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, 
distanciados do mundo vivido pelos alunos e professores e não só, 
mas também por isso, vazios de significado. 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. Enfatiza a utilização de fórmulas, 
em situações artificiais, desvinculando a linguagem matemática que 
essas fórmulas representam de seu significado físico efetivo. Insiste 
na solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado 
ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção do 
conhecimento através das competências adquiridas. Apresenta o 
conhecimento como um produto acabado, fruto da genialidade de 
mentes como a de Galileu, Newton ou Einstein, contribuindo para que 
os alunos concluam que não resta mais nenhum problema 
significativo a resolver. Além disso, envolve uma lista de conteúdos 
demasiadamente extensa, que impede o aprofundamento necessário 
e a instauração de um diálogo construtivo. (Parâmetros Curriculares, 
2010) 

 

Como sugerimos no trabalho, o professor que utilizar o produto terá maior 

chance de construir o conhecimento junto aos alunos e, não simplesmente, 

apresentá-lo como algo acabado. Utilizará recursos tecnológicos (TIC’s) como 

incentivador para mostrar que o conhecimento físico foi construído por vários 

cientistas que contribuíram muito para o avanço do conhecimento e que, 

mesmo tendo importância no desenvolvimento das teorias, não aparecem em 

destaque nos livros didáticos.  

 

 

1.3 A contribuição de outros professores 

Preparando uma aula para ensino médio sobre o tema foi possível 

deparar com o livro Física Clássica, dos autores Caio Sergio Calçada e José 

Luiz Sampaio que nos apresentaram pela primeira vez ao método gráfico de 

coordenadas, desenvolvido pelo professor de Física francês Pierre Lucie.  

Ao tomar conhecimento deste método de resolução de problemas 

envolvendo lentes esféricas de Gauss em detrimento da equação dos pontos 

conjugados começamos uma pesquisa sobre a história deste professor que 
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muito contribuiu para o desenvolvimento do ensino de Física no Brasil. Autor de 

vários livros didáticos para o atual ensino médio e fundador do Instituto de 

Física da PUC-RJ, Pierre dedicou boa parte de sua vida ao ensino e divulgação 

da Física.  

Muitos autores de livros didáticos não costumam citar a parte histórica e 

nem o desenvolvimento experimental dos tópicos de Física apresentados em 

seus livros. No livro tradicionalmente utilizado “Os Fundamentos da Física”, por 

exemplo, acreditamos que os autores têm como objetivo o operativismo de 

exercícios, apresentando alto número de questões em cada capítulo, sem 

desenvolver muito a parte conceitual dos assuntos abordados.  

 

 

1.4 O que é novo em nosso trabalho? 

Partindo da aplicação de um experimento virtual relativamente simples em 

sala, através da utilização do PhET, mostramos uma maneira interativa de aula 

onde podemos construir, junto com o aluno, um modelo pelo qual é possível 

chegar ao valor da distância focal em uma lente convergente. Dessa forma, 

tornaríamos acessível um processo experimental para a sala de aula com a 

participação dos alunos mais ativa no processo. 

A aula seria toda voltada para a realização da simulação, análise dos 

dados retirados da simulação e conclusão, mostrando aos alunos através dos 

dados obtidos como estabelecer a equação dos pontos conjugados através do 

método gráfico de coordenadas, e também, mostrando ao aluno que o 

processo experimental não está distante de sua realidade e que ele é capaz de 

compreender e realizar o processo junto com o professor. 

Nesta dissertação apresentaremos um trabalho sobre a aplicação do 

método gráfico das coordenadas desenvolvido pelo prof. Pierre Lucie em uma 

aula de ensino médio baseada em aprendizagem significativa e TIC’s (PhET, 

GeoGebra e papel milimetrado). O conteúdo do trabalho será dividido de modo 

que, no capitulo 2 vamos apresentar a fundamentação teórica que norteará 

nosso produto educacional juntamente com a discussão do método geométrico 

e analítico, e no capitulo 3 começamos a apresentar o produto e uma sugestão 
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de como que ele deve ser trabalhado. O capitulo 4 mostra os resultados da 

aplicação do produto em uma aula na qual dois métodos foram aplicados por 

dois professores diferentes (o autor da dissertação e um colega de trabalho), a 

análise dos dados e a categorização utilizada. Por fim, o capitulo 5 conclui o 

trabalho ressaltando os principais resultados obtidos assim como sugestões de 

aplicação. Para auxiliar a aplicação do produto em outras escolas 

disponibilizamos dois apêndices com um roteiro para o professor (Apêndice 2) 

e outro para os alunos (Apêndice 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

Capítulo 2 

Fundamentação teórica 

 

Neste capítulo, apresento a fundamentação teórica que servirá de base 

para a dissertação. Inicialmente, apresento uma breve revisão do contexto 

histórico sobre o tópico de lentes esféricas delgadas. Em seguida, discuto um 

pouco da biografia do professor Pierre Henri Lucie e, destaco a verificação da 

equação dos pontos conjugados pelo método geométrico e pelo método 

analítico. Por fim, abordo os tópicos de aprendizagem significativa e de 

tecnologia da informação e comunicação (TIC’s) que serão extremamente 

importantes para o entendimento da proposta apresentada nesta dissertação.  

 

 

2.1 Teoria sobre óptica geométrica: o contexto histórico 

Os gregos, por volta de 500 a.C. ainda não compreendiam bem como o 

olho funcionava, e formularam um conceito no qual a visão se produzia por 

meio de raios luminosos que saíam dos olhos como tentáculos e traziam os 

objetos tornando-os visíveis para o ser humano (GILLISPIE, 1981). Aristóteles 

(384-322 a.C.), Euclides (c. 300 a.C.) e Ptolomeu (c. d.C. 125-150), 

estabeleceram as primeiras descrições registradas sobre como funcionaria o 

processo da visão (Lindberg, 2003). 

Foi somente no século X, que o estudioso árabe Alhazen vai criar a 

primeira câmara escura, mais tarde aprimorada por Giovanni Battista della 

Porta (Hockney, 2001). Entre os mais de 200 trabalhos de grande importância 

de Alhazen, traduzidos da Europa, estavam incluídas discussões sobre 

sistemas óticos, reflexões, espelhos esféricos e parabólicos, refração, teoria da 

visão, e a formação da imagem ótica de um dado objeto, utilizando-se somente 

um pequeno orifício em uma caixa, definindo assim o princípio da câmara 

escura.  

Entretanto, teremos que esperar até 1558 para que Giovanni Battista 

della Porta, aprimore a câmara escura, colocando no pequeno buraco lentes 
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para poder focar a imagem em uma superfície e, desse modo, ver com nitidez 

as formas e as cores dos objetos mirados. Della Porta observou, então, que a 

câmara escura trabalhava de maneira semelhante ao olho: a imagem entra 

pela pupila, como pelo buraco de uma janela, é focalizada pela córnea e pelo 

cristalino, onde é refratada, e em algum lugar do centro do olho ela é invertida, 

aparecendo de cabeça para baixo na retina, conforme acontece na câmara 

escura.  

No século XVI, o astrônomo Johannes Kepler e o filósofo-matemático 

René Descartes, apreciaram que o mundo é visto pelo cérebro em imagens 

como uma câmara escura do olho, obedecendo às leis da física óptica.  

Atualmente reconhecemos o olho como um aparelho captador de imagens, 

funcionando em um processo semelhante a uma câmara escura, surgida no 

final do século XVIII e início do século XIX (Barbosa 2007).  

Além da invenção de equipamentos como a câmara escura, o telescópio 

e o microscópio, a utilização de lentes teve enorme importância no estudo das 

deficiências na visão humana. Um grande cientista que estudou a respeito das 

lentes foi Carl Friedrich Gauss (Gillispie, 1981). Ele estabeleceu, em 1840, a 

sua teoria das lentes, apresentando o conceito de distância focal e 

desenvolvendo as fórmulas que permitem determinar as posições e os 

tamanhos das imagens formadas por meio de lentes.  

Nosso produto educacional tem por objetivo demonstrar a equação dos 

pontos conjugados também conhecida por equação de Gauss em uma aula de 

física para ensino médio através do método gráfico de coordenadas 

desenvolvido pelo Prof. Pierre Lucie. Acredito que a inserção da história das 

ciências nas aulas de física ajuda o aluno a entender que os conteúdos 

estudados levaram vários anos de pesquisa até chegarem na forma acabada 

que se encontram nos livros didáticos.  

 

 

2.2 A contribuição de Pierre Lucie 

Pierre nasceu na Gasconha, França, e recebeu o Baccalauréat 

(Bacharelado) em Filosofia e Matemática pela Universidade de Toulouse. Em 
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1937 ingressou na Escola Especial Militar de Saint-Cyr, criada por Napoleão 

Bonaparte para formar a elite do exército francês. Durante a 2ª Guerra Mundial, 

ele foi mantido prisioneiro de 1940 a 1945. Em sua reclusão dedicou-se a 

estudar Física, proporcionando-lhe um diploma após o fim do conflito. Com 

cerca de 30 anos imigrou para o Brasil, onde constituiu família e fixou 

residência. Enquanto regularizava documentos acadêmicos para lecionar no 

país, labutou como motorista de caminhão, transportando açúcar para se 

sustentar nos anos iniciais de sua emigração (Lucie, 2010). 

 

2.2.1 Atividades acadêmicas no Brasil 

Quando sua documentação acadêmica foi finalmente oficializada, 

ministrou aulas de Física nos anos de 1950 no Colégio Santo Inácio onde 

conheceu o padre jesuíta Francisco Roser que o convidou, em 1959, para criar o 

Instituto de Física da PUC-Rio. Na Universidade Pierre Lucie foi um dos 

idealizadores e primeiro coordenador do Ciclo Básico do CTC (Centro Técnico 

Científico) operante já em 1961 com o nome de “Curso Fundamental” e 

formalizado pela Instituição pouco antes da Reforma Universitária oficializada pelo 

MEC, em 1968 (Lucie, 2010). A experiência inicial de centralizar a coordenação 

das disciplinas consideradas básicas no ensino das ciências na PUC-Rio o levou 

a participar, em 1963, da reformulação do ensino da Física nos Estados Unidos 

como membro do Physical Sciences Study Committee (PSSC) desenvolvido no 

Massachussets Institute of Technology (MIT). O modelo de ensino foi 

implementado na PUC-Rio no mesmo ano e na Universidade de Brasília, em 

1965. Sua convicção sobre a importância da dedicação de docentes e 

pesquisadores ao ensino fez dele membro atuante da comissão de especialistas 

em ensino de ciências do MEC, responsável pela organização curricular do Ciclo 

Básico universitário em todo o país, nos anos 1970. Em 1977, participou de forma 

decisiva na reformulação do ensino de Física no Instituto Gleb Wataghin, da 

Universidade de Campinas. De volta à PUC-Rio no início da década de 1980, 

prosseguiu sua notável missão quando faleceu em setembro de 1985.  

Na próxima seção descrevo a produção científica do prof. Pierre Lucie. 
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Figura 2.1. Imagem do Professor Pierre Lucie (Núcleo de Memória, 2016). 

 

2.2.2. Produção Científica 

Apresentamos no quadro abaixo a publicação editorial do Prof. Pierre 

Lucie. 

 

1956 

 
Complementos de Álgebra: equações e trinômio do 2º grau, equações redutíveis 
ao 2º grau, sistemas de equações aplicações. Edição manuscrita pelo Professor 
Pierre Lucie, v.1, 2 e 3 – Coleção PH para Colégios e Vestibulares, Rio de Janeiro 
(Com Henrique de Saules).  
 

1957 

 
Introdução à Física e à mecânica: 1.Estática. V.1, 2 e 3 – Coleção PH para 
Colégios e Vestibulares, Rio de Janeiro. 
 

1969 a 1970 

 
Física com Martins e Eu.  
Volume 1: Introdução à física: cinemática (edição preliminar, 1969) 
Volume 2: Dinâmica da partícula (Fascículos I, II e II, 1970) 
Rio de Janeiro: Raval Artes Gráficas LTDA. (Com ilustrações e capa de Henfil) 
 

1977 
 
Física, 1º ano do ensino médio. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora S.A. 
 

1976 a 1983 

 
Boletim Informativo – Contacto Ciências  
Editor Responsável 
Rio de Janeiro: Fundação CESGRANRIO. 
 

1985 

 
Análise das questões: comentários técnicos e soluções 
Rio de Janeiro: Fundação CESGRANRIO. 
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Publicações (1955-1986) 

 

O professor Pierre Lucie publicou cinco artigos que discutem o problema 

do bilhar circular (Lucie, 1955), um método de determinação da velocidade no 

plano inclinado (Lucie, 1972), lançamento de projéteis (Lucie, 1979), movimento 

de um pêndulo (Lucie, 1980), história da física (Lucie, 1986) e difração (Ibid, 

1986). 

 

2.2.3. Homenagens 

 

1962 – Cavaleiro da Legião de Honra Francesa, concedida pelo presidente da 

França, general Charles de Gaulle. 

 

1967 – Cidadão Carioca Honorário, escolhido pelo jornal O Globo. 

 

1969 – Medalha Pedro Ernesto, concedida pelo estado da Guanabara. 

 

1985 – Placa em homenagem a Pierre Lucie, dando seu nome aos 

Laboratórios de Ensino do Instituto de Física da PUC-Rio. 

 

1985 – Sessão Solene em homenagem ao professor Pierre Lucie, quando 

houve depoimentos dos professores Luciano Videira e Sergio Costa Ribeiro, no 

Instituto de Física da PUC-Rio.  

 

2008 - Sessão Solene em homenagem ao professor Pierre Lucie, no encontro 

comemorativo dos 25 anos do Projeto Fundão (1983-2008 – Programa 

SPEC/PADCT/CAPES), Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

2008 – Prêmio Pierre Lucie, instituído pela PUC-Rio com o objetivo de valorizar 

e destacar o trabalho acadêmico de docentes que atuam na melhoria das 

disciplinas de graduação.  
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2.3 Verificação da equação de Gauss: método geométrico e 

método analítico 

Nesta seção, apresentamos a verificação da equação de Gauss 

primeiramente pelo método geométrico e depois pelo método analítico.  

 

2.3.1 Método geométrico 

Na verificação através do método geométrico, consideramos um plano 

cartesiano onde marcamos o valor da distância do objeto a lente (P) no eixo 

das abcissas e o valor da distância da imagem até a lente (P’) no eixo das 

ordenadas e traçamos uma reta ligando esses dois pontos. No ponto de 

intercessão das retas encontramos o ponto que tem o valor de suas 

coordenadas igual ao valor do foco da lente esférica estudada, a figura abaixo 

ilustra a situação descrita. Através das duas áreas formadas pelo gráfico 

podemos demonstrar a equação dos pontos conjugados pelo método gráfico 

das coordenadas. Lembrando que P é à distância do objeto a lente, P’ é à 

distância da imagem a lente e F representa o foco da lente (Calçada, 1988). 

A base da dedução é a similaridade de triângulos Δ F P M e Δ F’ M P’, 

veja abaixo. 

 

 

Figura 2.2. Representação da reta que liga os pontos P e P’. 

 

Como 
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∆ 𝐹𝑃𝑀~∆ 𝐹′𝑀𝑃′, (1) 

 

podemos usar esta relação para obter a expressão 

 

|𝑂𝑃| − |𝑂𝐹|

|𝑂𝐹|
=

|𝑀𝐹′|

|𝑂𝑃′| − |𝑂𝐹′|
 (2) 

 

Devido ao fato dos segmentos de reta |𝑀 𝐹’|, |𝑂𝐹| 𝑒 |𝑂𝐹’| serem congruentes, 

isto é, 

 

|𝑀𝐹′| = |𝑂𝐹| = |𝑂𝐹′| (3) 

 

podemos agora reescrever a equação (2) como 

 

|𝑂𝑃| − |𝑂𝐹|

|𝑂𝐹|
=

|𝑂𝐹|

|𝑂𝑃′| − |𝑂𝐹|
 (4) 

 

e, consequentemente, podemos escrever 

 

|𝑂𝑃′| − |𝑂𝐹| × (|𝑂𝑃| − |𝑂𝐹|) = |𝑂𝐹|2 (5) 

 

Efetuando as multiplicações indicadas acima, simplificando e dividindo o 

resultado pelo fator |𝑂𝑃| × |𝑂𝑃′| × |𝑂𝐹| chegamos à equação 

 

1

|𝑂𝐹|
=

1

|𝑂𝑃|
+

1

|𝑂𝑃′|
 (6) 

 

que é a equação dos pontos conjugados em linguagem geométrica. 

 

2.3.2 Método analítico 

Outra maneira de deduzirmos a equação de Gauss dos pontos 

conjugados é através de um método que envolve geometria analítica. 
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Considere a figura 2.2 para ilustrar a situação na qual queremos 

demonstrar qual equação da reta que passa pelos pontos P e P’.  

 

 
Figura 2.3. Representação da reta que liga os pontos P e P’. 

 

A equação geral da reta é dada por: 

𝑦 = 𝑎. 𝑥 + 𝑏 (7) 

 

Juntamente com a equação acima, devemos levar em conta as 

coordenadas cartesianas dos pontos destacados do gráfico dadas por  

 

F = (0,f); F’= (f,0); O = (0,0); P = (0,p); P’ = (p’,0). (8) 
 

Neste caso, para determinar os coeficientes angular e linear da equação 

da reta, Eq. (07), substituímos as coordenadas x = 0 e y = P referente ao ponto     

P = (0,p) 

 

p =  a. 0 +  b →  b =  p, (9) 

 

ao considerarmos o ponto P’ = (p’,0), chegamos a relação: 

 

0 =  a. p’ +  p →  a =  −
𝑝

𝑝′
 (10) 

 

Substituindo a e b acima chegamos a equação da reta, 
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𝑦 = −
𝑝

𝑝′ 𝑥 + 𝑝. (11) 

 

A última etapa da dedução consiste em usar as coordenadas do ponto M = (f,f) 

que leva a expressão, 

 

𝐹 = − 
𝑝

𝑝′ 𝐹 + 𝑝, (12) 

 

que pode ser simplificada de modo a fornecer a equação 

 

𝐹 =
𝑝

1+
𝑝

𝑝′

=
𝑝.𝑝′

𝑝+𝑝′
. (13) 

 

A  partir de manipulações algébricas simples podemos reescrever a 

equação acima como, 

 

 1

 𝑓
=

1

𝑝
+

1

𝑝′
 (14) 

 

que é a equação dos pontos conjugados de Gauss. É importante ressaltar que 

o gráfico não representa a situação física real. Ele apenas representa um 

método matemático alternativo. Por esta razão, o ponto M não é a distância 

focal, mas esta pode ser lida no eixo das ordenadas ou das abcissas já que as 

coordenadas de M são dadas por (F,F) cujo valor é igual a F tanto no eixo das 

coordenadas quanto das abcissas.  

Portanto, podemos concluir esta seção reforçando que foi possível 

utilizarmos dois métodos distintos verificar a equação de Gauss a partir da 

distância entre o objeto até a lente esférica (P) e sua respectiva imagem até a 

lente (P’).  

 

2.4 Metodologias de ensino 

 

2.4.1Aprendizagem significativa  
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Durante a década de 1960, David Ausubel formulou a chamada teoria da 

aprendizagem significativa (Tavares, 2004). Esta teoria enfatiza a 

aprendizagem de significados (conceitos) como aquela mais relevante para 

seres humanos. Ele destaca que a maior parte da aprendizagem acontece de 

forma receptiva e, dessa maneira, a humanidade tem-se valido para transmitir 

as informações ao longo de suas gerações. Uma de suas contribuições é 

definir claramente a distinção entre aprendizagem significativa e a 

aprendizagem mecânica. 

Marco Antônio Moreira (Moreira, 1997) resume aprendizagem significativa 

da seguinte forma: 

 

A Aprendizagem Significativa é aquela em que ideias expressas 
simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária 
com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não-literal, 
não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a intenção não é 
com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento 
relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. 

 

Em seu artigo sobre aprendizagem significativa um conceito subjacente, 

Moreira destaca a diferença entre as duas aprendizagens propostas por 

Ausubel (Aprendizagem Significativa, 2016). 

 

Quando o material de aprendizagem é relacionável à estrutura 
cognitiva somente de maneira arbitrária e literal que não resulta na 
aquisição de significados para o sujeito, a aprendizagem é dita 
mecânica ou automática. A diferença básica entre aprendizagem 
significativa e aprendizagem mecânica está na relacionabilidade à 
estrutura cognitiva: não arbitrária e substantiva versus arbitrária e 
literal (ibid.). Não se trata, pois, de uma dicotomia, mas de um 
contínuo no qual elas ocupam os extremos. 

 

Segundo Veit para trabalharmos com qualquer nova ferramenta no 

contexto educacional, sendo ela computacional ou não, precisamos investigar 

de que forma o educando relaciona e compreende os conceitos físicos 

apresentados e como ele relaciona os conceitos e a matemática por ele já 

conhecidos com os novos conceitos a ele apresentados (Veit, 2002).   

Uma aula preparada com o suporte tecnológico é potencialmente 

significativa à medida que o processo de ensino aprendizagem aumenta a 

relação do aluno com o conteúdo a ser estudado. A ferramenta tecnológica 
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torna o processo de ensino aprendizagem mais dinâmico e aumenta a 

interação do estudante com o conteúdo abordado na aula na medida que o 

aluno se dispõe a interagir com a proposta da aula.  

A inserção do computador nas aulas de física, principalmente com 

animações interativas, se configura como uma possibilidade de aguçar a 

curiosidade do aluno provocando melhoras potenciais em sua aprendizagem 

(Tavares, 2004). Uma animação se caracteriza por mostrar uma evolução 

temporal de um dado processo e se presta de maneira exuberante para a 

exposição dos fenômenos. Desta forma alunos que não tem uma capacidade 

maior de abstração ou perdem a atenção com facilidade em aulas expositivas 

podem se ater a apresentação da aula e assimilar o modelo do fenômeno físico 

estudado com maior eficiência.  

O autor Romero Tavares, em seu artigo sobre aprendizagem significativa 

e o ensino de ciência (Tavares, 2016) utiliza um software educacional para 

potencializar o aprendizado dos conceitos de energia. Ele destaca que as 

animações interativas proporcionadas pelas simulações computacionais dos 

problemas colaboram com a aprendizagem, pois os alunos podem estabelecer 

seu ritmo de trabalho sem que haja sobrecarga de informações aos estudantes 

e cada um pode trabalhar em seu ritmo próprio.  

A proposta do nosso produto educacional é ensinar lentes delgadas 

esféricas utilizando um questionário e os aplicativos PhET e GeoGebra com a 

opção de utilizar papel milimetrado visando aumentar essa interação do aluno 

com as ferramentas educacionais de modo que potencializemos seu 

aprendizado significativo. A interação do estudante com o produto proposto 

nesta dissertação é fundamental para que se alcancem os objetivos e a aula 

tenha potencial de transmitir conhecimento significativo ao estudante. 

De acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel 

a aprendizagem é significativa à medida que o novo conteúdo apresentado é 

incorporado às estruturas de conhecimento do aluno e adquire significado para 

ele a partir da relação com seu conhecimento prévio, existente na sua estrutura 

cognitiva. Essa interação é possível graças ao que Ausubel chama de 

subsunçores (Dorneles, 2006). 
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Moreira (Moreira, 1997) define o conceito de subsunçor como “o 

subsunçor é um conhecimento estabelecido na estrutura cognitiva do sujeito 

que aprende e que permite, por interação, dar significado a outros 

conhecimentos”. 

No questionário proposto em nosso produto educacional iniciamos com 

a pergunta: Você saberia responder o que é o foco de uma lente? Essa 

pergunta genérica tem por objetivo chamar a atenção do aluno para o conteúdo 

que estaremos abordando ao longo da aula. Ao refletir para responder, o aluno 

relembra os conceitos prévios sobre o tema e ativa seus subsunçores para 

interagir com a aula. 

Por este motivo recomendamos a aplicação do produto quando os casos 

de formação de imagens utilizando lentes esféricas tiverem sido apresentados 

em sala através de esquemas no quadro branco aos estudantes. No PhET o 

aluno poderá perceber o processo novamente de maneira dinâmica 

relacionando o conteúdo do produto com a aula anterior, fortalecendo sua 

estrutura cognitiva.  

Para haver uma aprendizagem significativa, Ausubel descreve a 

necessidade de duas premissas: a primeira é que o aluno deve ter a vontade e 

a disponibilidade de aprender, e a segunda, é que o conteúdo a ser trabalhado 

junto ao aluno tem que ser potencialmente significativo (Teoria da 

Aprendizagem, 2016). Deve‐se salientar que isso muda de pessoa para 

pessoa, pois um conteúdo pode ser significativo para um aluno, mas não ser 

necessariamente significativo para o outro.  

De acordo com Ausubel, o conhecimento que é obtido de maneira 

significativa é retido e lembrado por mais tempo, aumentando a capacidade de 

aprender novos conteúdos de maneira mais fácil, como também, facilitando a 

reaprendizagem, uma vez que a informação original for esquecida.  

Nossa proposta de trabalhar lentes delgadas esféricas utilizando o PhET 

torna a aula mais dinâmica em relação a uma aula tradicional com quadro 

branco e caneta pilot. Acreditamos que essa interação aluno-aplicativo e o 

processo descrito no produto possa tornar a aula proposta mais dinâmica. 
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2.4.2 Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC’s 

O desenvolvimento tecnológico de nossa sociedade avança 

rapidamente, modifica a vida das pessoas e são incorporados a sala de aula 

com a ideia de facilitar o aprendizado. Nós, educadores, devemos estar atentos 

para analisar novas estratégias de abordagens dos conteúdos e estar atentos 

para verificar se de fato alcançamos maior aprendizagem com esta inserção da 

tecnologia em sala de aula. 

Novas gerações de licenciados que estão chegando ao mercado de 

trabalho hoje, cresceram com o domínio dessas novas tecnologias e a 

facilidade em manipulá-las e inseri-las em sua prática pedagógica.  Para isso é 

importante manter-se informado e capacitado sobre o domínio dos recursos 

didáticos que vai dispor em sua aula. O uso de TIC’s não dispensa a mediação 

do professor no processo de ensino aprendizagem, mas torna os recursos 

potencialmente eficazes na aprendizagem do aluno (Chaves, 1998). 

A criação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física em 

2013 pela parceria do Governo Federal com a Sociedade Brasileira de Física 

tem como um de seus objetivos é qualificar os professores de física em 

exercícios no país e difundir práticas pedagógicas para melhorar as atividades 

educativas em sala de aula. A formação continuada do professor da escola 

média é fundamental para a melhoria da educação básica e difundir novos 

conhecimentos como o uso das TIC’s (Almeida, 2008). Além disso, aproximar o 

professor de ensino médio da universidade propicia uma difusão de 

conhecimentos modernos sobre educação e ciência.  

Com o uso cada dia mais comum do computador e da internet nas 

escolas, podemos trabalhar com vídeos, simuladores, jogos, softwares e todo 

material que venha a contribuir para maximizar o aprendizado dos alunos. 

Essas ferramentas estão inseridas no cotidiano das pessoas e também no 

sistema produtivo da sociedade moderna, possibilitando o acesso à informação 

que constitui o que chamamos de TIC’s (Tecnologia de Informação e 

Comunicação) (Ponte, 2002).  

A importância de preparação das aulas com esses recursos ajuda a 

diminuir os problemas enfrentados pelo professor em sala.  Santos (TIC’s, 
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2016) afirma que “as dificuldades que os alunos possuem na aprendizagem 

dos conceitos físicos ocorrem devido aos métodos tradicionais de ensino, a 

ausência de meios pedagógicos modernos e de ferramentas que auxiliam a 

aprendizagem”. 

 Para Cavalcanti (TIC’s, 2016): 

 

A inserção da informática nas aulas de Física, bem como, o uso de 
programas de simulação, proporciona realizar experimentos que só 
seriam viáveis em laboratório, além de reproduzir com precisão 
situações reais, oportunizando ao professor e ao aluno um trabalho 
rico em possibilidades. 

 

Entendendo a dificuldade das escolas em adquirir equipamentos de 

demonstrações para as aulas de física, em nosso caso particular um banco 

óptico (constituído basicamente de um trilho, conjunto de lentes, espelhos, 

fonte de luz, anteparo) e muitas das vezes ter um laboratório de física (espaço 

físico) a disposição do professor, propomos a utilização de um banco óptico 

virtual em sala de aula. Para isso é necessário somente um computador com o 

aplicativo gratuito PhET instalado ou utilizado diretamente da internet. Em uma 

escola com mais recursos sugerimos que cada aluno trabalhe em sua própria 

máquina porem a atividade proposta pode ser trabalhada com uma máquina 

disponível. 

De acordo com Hestenes apud Santos (2006): 

 

A física é uma ciência de caráter experimental, a qual apresenta 
conceitos abstratos, e apenas o uso do ensino tradicional, se torna 
inadequado, ou seja, quando os conceitos são apresentados através 
de uma metodologia unicamente verbal ou textual, costumam 
apresentar falhas no processo de ensino‐aprendizagem. Sendo 
assim, o nosso objetivo é, dentro dessa perspectiva, refletir sobre a 
importância das TIC`S no Ensino de Física, através da utilização de 
software educacional, o qual se utiliza de simulação e modelagem 
computacional (TIC’s, 2016) 

  

Em nosso trabalho o uso das tecnologias de informação e comunicação 

(questionários, computador, software e papel milimetrado) é utilizado como 

instrumento facilitador do processo de aprendizado do conteúdo equação dos 

pontos conjugados. Durante a aplicação do produto percebemos grande 
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interação dos alunos com as tecnologias envolvidas e principalmente pela 

visualização do fenômeno físico em questão.  

A abordagem das TIC’s em aula proporciona maior interação entre 

professor e aluno e entre os alunos, tornando o processo mais interativo e 

aberto a diálogo na construção do conhecimento (Oliveira, 2007). Infelizmente 

essa ainda não é uma realidade na maioria das escolas públicas do país, onde 

não existem recursos disponíveis nem capacitação de pessoal para auxiliar os 

docentes na inserção de novas tecnologias no processo educacional.  

 Nossa proposta em trabalhar lentes delgadas esféricas utilizando um 

banco óptico virtual é justificada pela dificuldade de abstração do aluno quando 

tradicionalmente esse assunto é abordado no ensino médio. Em geral, o 

professor desenha no quadro a lente esférica, varia a posição do objeto e 

descreve o local de formação da imagem em um processo estático. Com a 

utilização do software esse processo passa a ser dinâmico e os alunos 

percebem instantaneamente as relações de tamanho da imagem e de sua 

distância até a lente simplesmente movendo o objeto (TIC’s, 2016).  

  É claro que a utilização do software educativo de simulação e 

modelagem computacional deve ser uma ferramenta de maneira a auxiliar o 

processo didático, e nunca como um fim em si mesmo. O Professor Pedro F.T. 

Dorneles utiliza um software educativo para potencializar o aprendizado de 

circuitos elétricos simples em uma aula de ensino médio (Dorneles, 2006) e 

comprovadamente no artigo melhorou a aprendizagem de seus alunos. O 

professor deve incentivar o aluno a opinar, debater e questionar sobre os 

resultados que vão sendo encontrados. O aluno deve estar disposto a ser autor 

no seu processo de aprendizado, caso contrário o uso de qualquer tecnologia 

não será eficaz.  

No próximo capítulo discutiremos a construção do produto educacional 

bem como um relato de sua aplicação. 

 

 

 

 



 

 

21 

 

Capítulo 3 

O produto 

 

No presente capítulo, apresento como foi produzido o produto 

educacional resultante desta dissertação destacando duas abordagens 

diferentes: uma com o software GeoGebra e outra com papel milimetrado.  

 

 

3.1 A construção do produto 

No início do curso de mestrado, preparando uma aula sobre lentes 

esféricas delgadas que lecionaria, escolhi em minha biblioteca pessoal o livro 

Física Clássica dos autores Caio Sergio Calçada e José Luiz Sampaio para 

repensar no conteúdo a ser abordado em sala de aula. Ao ler o capítulo sobre 

lentes esféricas, percebi que ele continha um método próprio de resolução de 

questões através de uma estratégia denominada método gráfico das 

coordenadas, criado pelo professor Pierre Henri Lucie (Calçada, 1988). Este foi 

o ponto inicial para o surgimento do tópico abordado em minha dissertação de 

mestrado como será ilustrado neste capítulo. 

Estudei o método proposto, que é uma alternativa à utilização direta da 

equação de pontos conjugados de Gauss, para a resolução de questões de 

ensino médio. Percebi neste método uma ferramenta que facilitaria a 

compreensão da matemática envolvida no problema por parte dos alunos, além 

de auxiliar na introdução de alguns pontos da biografia do Professor Pierre Luci 

que muito contribuiu para a expansão do ensino de física no Brasil. 

Na maioria das escolas é difícil poder contar com um laboratório de 

física bem equipado, pois é necessário investimento em espaço físico e 

equipamentos. Uma solução simples é a utilização de um dos aplicativos 

gratuito disponíveis no site do PhET que simula um banco óptico. Neste 

simulador é possível fazer medidas da distância do objeto a lente, medir a 

distância da imagem formada e alterar a distância focal da lente. Como 

demonstrações em sala potencializa o aprendizado do educando e facilita à 
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compreensão do fenômeno estudado, este site foi escolhido para auxiliar neste 

trabalho. 

Durante a preparação da aula pensei em utilizar dois recursos adicionais 

além do PhET para agilizar a aplicação do método proposto por Pierre Luci, o 

software GeoGebra (comumente utilizado pelos professores de matemática) e 

papel milimetrado para facilitar o traçado das retas. Preparei a aula pensando 

nessas duas maneiras de abordar o tema em sala resultando no roteiro que 

apresento em anexo a esta dissertação (apêndice I). 

 

3.2 Como aplicar o produto 

Para a aplicação do produto em aula é importante disponibilizar um 

computador com o simulador de banco óptico do PhET e o programa 

GeoGebra instalados.  Como uma alternativa ao método de aplicação do 

produto educacional utilizando o GeoGebra pode-se fornecer papel milimetrado 

para os alunos. Caso a escola disponibilize de mais de um computador é 

interessante e recomendável que cada aluno utilize um computador de modo a 

valorizar a experiência pessoal do educando. 

Com relação aos conhecimentos prévios dos alunos (Pires, 2006), 

recomendo que já conheçam de maneira qualitativa os esquemas de formação 

de imagens nas lentes delgadas convergentes. O produto educacional que 

apresento é uma alternativa ao uso direto da equação dos pontos conjugados 

de Gauss porque, no momento em que o professor introduzir a equação para 

os alunos, o produto fará um papel fundamental em sala de aula. 

No início da aula de aplicação do produto deve-se mostrar como o 

simulador funciona aos alunos, mostrando as relações qualitativas de formação 

da imagem devido à mudança de posição do objeto em relação à lente para 

que o aluno perceba as mudanças na distância de formação da imagem até a 

lente. Em uma aula convencional, os professores de ensino médio fazem 

esquemas no quadro branco colocando o objeto antes do ponto antiprincipal da 

lente (a distância do ponto antiprincipal a lente equivale ao dobro da distância 

focal da lente), no ponto antiprincipal da lente, entre o ponto antiprincipal e o 

foco da lente, no foco da lente e entre o foco e a lente de modo que os alunos 
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construam a formação da imagem através da lente esférica.  Após esse 

período de adaptação do aluno com o simulador que deve durar 

aproximadamente 7 minutos de aula, deve-se pedir que o aluno responda a 

primeira pergunta do roteiro: Você saberia responder o que é o foco de uma 

lente? Esta pergunta se localiza na segunda página do roteiro do aluno. 

Após os alunos refletirem por alguns minutos sobre a pergunta inicial, 

peça para eles para preencher a tabela 1 apresentada no roteiro do aluno 

colocando o objeto a 30, 45, 60 e 90 centímetros da lente esférica e anotar as 

distâncias que a imagem se apresenta da lente esférica delgada em cada 

posição sugerida para o objeto. Este processo de preencher a tabela 1 levará 

mais alguns minutos  

Na etapa seguinte, a tabela preenchida será utilizada no GeoGebra para 

aplicar o método gráfico das coordenadas, através da construção das três retas 

propostas no apêndice II. Esta etapa pode durar aproximadamente 10 minutos. 

Durante a primeira aplicação do produto os alunos estavam interessados e 

esse tempo foi suficiente. Após a construção do gráfico, deve-se solicitar aos 

alunos para responderem as perguntas 2, 3, 4, 5 e 6 propostas na última 

página do roteiro. Reserve os últimos minutos de aula para demonstrar a 

equação dos pontos conjugados de Gauss a partir do gráfico formado no 

GeoGebra. 

Esse roteiro foi pensando para ser aplicado em uma aula de 50 minutos. 

Caso disponha somente de um computador, oriente um aluno a manipular os 

programas para que os demais em sala visualizem e tirem suas próprias 

conclusões. Caso a opção seja a utilização do papel milimetrado, substitua o 

tempo de utilização do GeoGebra pela construção das retas no papel. 

 

 

3.3 Descrição da aplicação do produto 

Os questionários foram aplicados no Colégio Santo Inácio – Rio de 

Janeiro entre a última semana de outubro e a primeira semana de novembro de 

2015 para turmas de 2ª e 3ª séries do ensino médio deste colégio. Um total de 

10 turmas participaram da atividade de aplicação do produto educacional, com 
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8 turmas utilizando o software GeoGebra e duas turmas utilizando o método 

com papel milimetrado.   

A maioria dos alunos desta instituição são de classe econômica alta, tem 

acesso à internet em casa e na escola e tem carga horária semanal de quatro 

tempos de física, sendo três em sala de aula e um no laboratório de física.  

A aplicação com papel milimetrado foi pensada para ser utilizada caso o 

professor não dispunha de vários computadores para a aula, podendo ser 

aplicada em escolas sem muitos recursos de informática e na própria sala de 

aula com o aluno. Na proposta inicial, decidimos aplicar o produto no colégio  

estadual que leciono utilizando papel milimetrado, mas como não foi possível 

devido a alguns contratempo aplicamos no colégio Santo Inácio para comparar 

os métodos propostos.  

Em uma das turmas testadas com o software GeoGebra um segundo 

professor realizou a aplicação do produto. Acreditamos que a aplicação do 

produto educacional por outro professor foi importante para testar o roteiro do 

aluno e o roteiro de aplicação nos ajudando a fazer possíveis ajustes nos 

mesmos.  

 

3.3.1 Descrição da atividade realizada utilizando o GeoGebra 

Na aula anterior a aplicação do produto, o tópico de formação de 

imagens através de lentes esféricas delgadas foi apresentado, sendo 

construído todos os casos de formação de imagens nas lentes delgadas 

convergentes e divergentes (Calçada, 1988). Neste ponto, os alunos sabem 

que a distância entre o objeto e a lente é convencionalmente chamada de P e 

que a distância entre a imagem formada e a lente é convencionalmente 

chamada de P’.  

No momento da aplicação do produto educacional, os alunos foram 

levados para o laboratório de informática da escola onde estavam disponíveis 

cerca de vinte computadores para os estudantes e mais um computador ligado 

a um datashow disponível para o professor fazer projeções de sua tela para os 

estudantes. Nos computadores tínhamos: o arquivo do roteiro do aluno salvo, o 

software GeoGebra instalado e conexão com a internet disponibilizada para os 
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alunos acessarem o link do simulador de banco óptico do PhET. Foi pedido aos 

alunos para se dividirem em duplas e acessarem o PhET. Eles foram auxiliados 

na calibração do simulador para nosso experimento através da projeção de 

imagens em uma tela que podia ser visualizada pelos alunos.  Depois de 

realizada a calibração, pedi para os alunos seguirem o roteiro e realizarem as 

medidas para preencher a tabela da página 3.1 e aguardassem para iniciarmos 

o passo seguinte juntos. 

 

 

Tabela 3.1 Tabela referente à terceira página do Roteiro do Aluno. 

 

Em seguida, o GeoGebra foi projetado na tela e o software foi 

apresentado. Neste ponto, os alunos foram instruídos a continuar o roteiro até 

o final, respondendo as cinco perguntas finais. Por fim, recolhi as fichas 

preenchidas e demonstrei como se chegar à equação de Gauss com o método 

gráfico das coordenadas.  

Os alunos que já haviam estudado espelhos esféricos ficaram 

impressionados com o método para se chegar à equação de Gauss, pois já 

conheciam a equação pelo estudo dos espelhos esféricos. Constatei boa 

receptividade durante a aplicação da atividade em sala, pois na aula anterior os 

alunos haviam observado a relação entre a alteração das distâncias do objeto a 

lente esférica alterando a distância da imagem formada até a lente.  

Nos momentos iniciais da aula notei certa euforia dos alunos por 

estarem sendo conduzidos ao laboratório de informática. Inicialmente conversei 

com a turma sobre a proposta da aula e sobre os passos que teríamos que 
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realizar até o fim da atividade. Durante a aplicação do produto alguns alunos 

relataram dificuldades em utilizar a régua do aplicativo PhET. 

 

Figura 3.1 Régua do Aplicativo PhET. 

 

Sua escala aparente varia de 20 em 20 centímetros e cada traço da 

régua mede 2 centímetros, deixando o aluno com dúvidas no momento de 

realizar suas medidas. As réguas escolares comerciais cada traço mede 1 

centímetro com o aplicativo abre-se a oportunidade da discussão de erro 

experimental na medida realizada devido ao instrumento de medida utilizado. 

Uma segunda observação sobre o PhET é que o aplicativo não constrói 

a imagem virtual do objeto, o aplicativo somente produz as imagens reais. 

Como na aula anterior foi mostrado qualitativamente no quadro branco todos os 

casos de construção de imagens formadas por lentes esféricas, eles não 

puderam observar a construção da imagem virtual no aplicativo. 

 

3.3.2 Descrição da atividade realizada utilizando Papel Milimetrado 

Pensando na aplicação deste produto educacional em uma escola com 

menores recursos foi pensado na substituição do software GeoGebra pelo 

papel milimetrado. Desta forma simplificamos os recursos tecnológicos e o 

próprio aluno realiza a construção do método gráfico das coordenadas. Para se 

aplicar com papel milimetrado deve-se dispor de um computador com o 

aplicativo PhET (instalado ou direto da internet), um projetor (Data Show ou 

TV) e folhas de papel milimetrado.  

Nesta aplicação os alunos ficaram em sua própria sala de aula que 

dispunha de um computador com acesso à internet e uma televisão de 50 

polegadas para as projeções. Foi entregue aos alunos um roteiro do aluno e 

uma folha de papel milimetrado. O aplicativo PhET foi projetado na televisão e 

um aluno foi convidado para ir ao quadro realizar as medidas de P e P’. Outros 

alunos também demonstraram interesse em ir à televisão e fazer suas medidas 

o que foi permitido ao longo da aula. 
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Durante a aplicação do produto alguns alunos relataram dificuldades em 

utilizar a régua do aplicativo PhET, pois sua escala aparente varia de 20 em 20 

centímetros e cada traço da régua mede 2 centímetros, deixando o aluno com 

dúvidas no momento de realizar suas medidas, ver figura 3.1. Após as 

discussões de utilização da régua do aplicativo as medidas foram realizadas 

com sucesso. 

 

 

Tabela 3.2 Tabela preenchida por um aluno durante aplicação do produto com papel 

milimetrado. 

 

Após a tabela do roteiro do aluno ser preenchida demonstrei no quadro 

branco o método gráfico das coordenadas e pedi para que os alunos 

aplicassem esse método no papel milimetrado recebido no início da aula. 

Assim que foram acabando de construir seus gráficos foi pedido que 

respondessem as cinco últimas perguntas do roteiro do aluno. Para finalizar a 

aula foi demonstrado como se obter a equação dos pontos conjugados de 

Gauss através do gráfico construído pelos alunos. 

 

Figura 3.2 Gráfico feito em papel milimetrado. 
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Capítulo 4 

Resultados 

 

Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos nas atividades 

realizadas em sala de aula após a análise dos questionários, contidos no 

roteiro e respondidos pelos alunos. Nesta seção, será apresentada uma 

comparação entre as duas estratégias de aplicação: utilizando o software 

GeoGebra e papel milimetrado.  

 

4.1 Descrição dos resultados: levantamento dos questionários 

aplicados. 

Nesta etapa, foram aplicados 107 questionários utilizando o software 

GeoGebra com 161 alunos provenientes de 8 turmas de ensino médio e 23 

questionários utilizando papel milimetrado com 50 alunos provenientes de 2 

turmas de ensino médio. Alguns questionários foram resolvidos por mais de um 

aluno para aumentar a interação entre os alunos na aula e diminuir os recursos 

empregados. 

O produto educacional foi aplicado na turma 23 pelo Professor Rafael 

Pinheiro Santos e a análise dos dados feita sem distinção quanto ao aplicador. 

No decorrer do texto será apresentado o relato do Professor Rafael. 

 

 Dados da aplicação com o uso do GeoGebra. 

 

Turma Nº de Questionários Nº de Alunos 

22 19 34 

23 18 35 

31 10 11 

32 10 18 

33 6 12 

34 19 19 

35 13 13 

36 12 19 

Total 107 161 
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Tabela 4.1 Dados da aplicação com o uso do GeoGebra em 8 turmas. 

 

 Dados da aplicação com o uso do Papel Milimetrado. 

 

Turma Nº de Questionários Nº de Alunos 

24 13 30 

26 10 20 

Total 23 50 

Tabela 4.2 Dados da aplicação com o uso do papel milimetrado em 2 turmas. 

 

 

4.2 Metodologia de Pesquisa 

           Analisando a resposta dos alunos em cada questão, fora estabelecidas 

4 categorias de resposta: Satisfatória, parcialmente satisfatória, insatisfatória e 

em branco. Veja esta categorização nas subseções seguintes. 

 

4.2.1 Categorização da pergunta 1 

 

PERGUNTA PROPOSTA: Você saberia responder o que é o foco de uma 

lente? 

 

RESPOSTA CONSIDERADA SATISFATÓRIA: Quando o aluno respondeu que 

é o local onde passam os raios de luz que refratam paralelos ou o local de 

convergência dos raios que chegam paralelos ao eixo principal.  

 

 

Figura 4.2 Pergunta 1 – Considerada satisfatória. 

 

 

RESPOSTA CONSIDERADA PARCIALMENTE SATISFATÓRIA:  

 



 

 

30 

 

 Se o aluno respondeu “sim” 

 Se o aluno respondeu que é o ponto onde os raios se encontram 

depois de passarem pela lente. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto onde os feixes de luz se 

encontram depois de passar pela lente. 

 Se o aluno respondeu que é o encontro dos raios refratados pela lente. 

 Se o aluno respondeu que é o lugar onde se encontram os 

prolongamentos dos raios refratados pela lente. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto comum dos raios incidentes.  

 Se o aluno respondeu que é a concentração dos raios de luz após 

atravessarem a lente. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto que os raios convergem. 

 Se o aluno respondeu que é o local onde os raios convergem. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto que ocorre o encontro dos raios 

refratados. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto de convergência dos raios. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto em que os raios de luz passam 

quando atravessam a lente. 

 Se o aluno respondeu que é igual à metade do raio. Ver figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Pergunta 1 – Considerada parcialmente satisfatória. 

 

RESPOSTAS CONSIDERADAS INSATISFATÓRIAS:  

 

 Se o aluno respondeu que é o ponto onde os raios de luz são emitidos. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto de encontro dos desvios dos raios 

de um objeto.  
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 Se o aluno respondeu que é o ponto principal que permite a visão 

através da convergência e divergência entre os raios. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto onde todos os raios de luz 

passam. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto por onde os raios passam para se 

ter uma imagem nítida. 

 Se o aluno respondeu que é a metade da distância do centro até a 

lente. 

 Se o aluno respondeu que é o lugar para onde os raios que incidem 

paralelos refratam.  

 Se o aluno respondeu metade do centro da lente, onde os raios ficam. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto que lente fica com foco infinito. 

 Se o aluno respondeu que é um ponto no eixo que mostra a distância 

para ocorrer à formação de imagem, com incidência de raios. 

 Se o aluno respondeu que é a distância mínima para haver encontro de 

raios de luz e consequentemente formação de imagem. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto onde os raios são refratados.  

 Se o aluno respondeu que é o ponto de interseção entre as distâncias 

da imagem a lente e do objeto a lente. 

 Se o aluno respondeu “não” (ver figura 4.4.). 

 Se o aluno respondeu que é o ponto onde os raios de luz se encontram 

dentro da lente. 

 Se o aluno respondeu que é o ponto em que os raios refratados 

incidem, formando a imagem. 

 

 

Figura 4.4 Pergunta 1 – Considerada insatisfatória. 

4.2.2 Categorização da pergunta 2 
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PERGUNTA PROPOSTA: O que aconteceu com as características da imagem 

quando você diminuiu a distância entre o objeto e a lente delgada de 60 cm 

para 45 cm? 

 

RESPOSTA CONSIDERADA SATISFATÓRIA:  

 

 O tamanho da imagem aumenta bem como sua distância até a lente. 
 

 

 

Figura 4.5 Pergunta 2 – Considerada satisfatória. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA PARCIALMENTE SATISFATÓRIA: 

Para esta pergunta não existiram respostas parcialmente satisfatórias. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA INSATISFATÓRIA: 

 

 O objeto não aparece mais e sua imagem refratada pelo espelho. 

 

 

Figura 4.6. Pergunta 2 – Considerada insatisfatória. 

 

4.2.3 Categorização da pergunta 3 

 

PERGUNTA PROPOSTA: O que aconteceu com as características da imagem 

quando você aumentou a distância entre o objeto e a lente delgada de 60 cm 

para 90 cm? 
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RESPOSTA CONSIDERADA SATISFATÓRIA: 

 

 A imagem formada diminui de tamanho. 

 

 

Figura 4.7. Pergunta 3 – Considerada satisfatória. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA PARCIALMENTE SATISFATÓRIA: 

Para esta pergunta não existiram respostas parcialmente satisfatórias. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA INSATISFATÓRIA: 

Neste caso, consideramos como insatisfatória as respostas como a seguinte 

que é ilustrada através de um recorte das respostas. 

 

Figura 4.8. Pergunta 3 – Considerada insatisfatória. 

 

4.2.4 Categorização da pergunta 4 

 

PERGUNTA PROPOSTA: Ao colocar o objeto a 30 cm de distância da lente 

esférica, quais as características da imagem formada? 

 

RESPOSTA CONSIDERADA SATISFATÓRIA: 

 

 “A imagem imprópria.” 

 Não forma imagem. 
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Figura 4.9. Pergunta 4 – Considerada satisfatória. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA PARCIALMENTE SATISFATÓRIA:  

 

 A imagem está no infinito. Ver figura 4.9. 

 Imagem some, fica vertical e direita. 

 Imagem é muito grande e muito distante da lente, sendo impossível de 

vê-la.  

 

 

Figura 4.10 Pergunta 4 – Considerada parcialmente satisfatória. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA INSATISFATÓRIA:  

 

 Não conseguimos ver a imagem. 

 Não conseguimos ver a imagem pois estava longe. 

 A imagem acaba se tornando aumentada, de forma invertida, sendo 

real. 

 A imagem é maior, real e invertida. (veja figura 4.10.) 

 

 

Figura 4.11 Pergunta 4 – Considerada insatisfatória. 
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4.2.5 Categorização da pergunta 5 

 

PERGUNTA PROPOSTA: Ao modificar a distância entre o objeto e a lente, 

você acredita ter alterado alguma característica da lente esférica? 

 

RESPOSTA CONSIDERADA SATISFATÓRIA: 

 Não. 

 

 

Figura 4.12. Pergunta 5 – Considerada satisfatória. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA PARCIALMENTE SATISFATÓRIA:  

Para esta pergunta não existiram respostas parcialmente satisfatórias. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA INSATISFATÓRIA: 

 

 Se o aluno respondeu que sim. Porque ao aumentar à distância a 

curvatura da lente também é aumentada. 

 

Figura 4.13 Pergunta 5 – Considerada insatisfatória. 

4.2.6 Categorização da pergunta 6 

 

PERGUNTA PROPOSTA: Observe o ponto de intercessão entre as retas. O 

que esse ponto significa? 
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RESPOSTA CONSIDERADA SATISFATÓRIA: 

 

 O foco da lente. (Vale ressaltar que o ponto de interseção não é o foco 

da lente. Esta informação está nas coordenadas deste ponto).  

 

 

Figura 4.14 Pergunta 6 – Considerada satisfatória. 

 

 

RESPOSTA CONSIDERADA PARCIALMENTE SATISFATÓRIA:  

 

 Ele representa o ponto em comum a todas as retas que representam a 

lente.  

 A partir dele é possível demonstrar a equação de Gauss. 

 

 

Figura 4.15 Pergunta 6 – Considerada parcialmente satisfatória. 

 

RESPOSTA CONSIDERADA INSATISFATÓRIA: 

 

 Resposta “Nada”  

 Resposta “a formação da imagem” 

 Resposta “o ponto de interseção entre as retas”, isto é, onde elas se 

encontram. 

 Resposta “o ponto onde a imagem é igual ao objeto” 

 Resposta “o ponto onde a imagem será formada” 

 Resposta “o ponto de convergência dos raios” 

 Resposta “Onde a imagem é formada” (Ver figura 4.13.) 
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Figura 4.16 Pergunta 6 – Considerada insatisfatória. 

 

 

4.3 Análises dos dados 

Após categorizar as respostas dos alunos nos questionários, analiso os 

resultados obtidos na aplicação da metodologia proposta para se ensinar a 

equação dos pontos conjugados em uma lente esférica delgada. 

Veja os resultados classificados para a aplicação do produto educacional 

com o GeoGebra referente a pergunta: Você saberia responder o que é o foco 

de uma lente? 

 

GeoGebra Pergunta sobre Foco 

Satisfatório 43% 

Parcialmente satisfatório 24% 

Insatisfatório 28% 

Em branco 05% 

Tabela 4.3 Resultado da pergunta relativa ao Foco, aplicação com GeoGebra. 

 

Veja agora os resultados classificados para a aplicação com papel 

milimetrado referentes à mesma pergunta: Você saberia responder o que é o 

foco de uma lente? 

 

Papel Milimetrado Pergunta sobre Foco 

Satisfatório 35% 

Parcialmente Satisfatório 30% 

Insatisfatório 26% 

Em branco 09% 

Tabela 4.4 Resultado da pergunta relativa ao Foco, aplicação com papel milimetrado. 
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Através da análise gráfica, podemos facilmente ver os resultados obtidos (veja 

o gráfico 4.1). Esta primeira pergunta visa verificar o conhecimento prévio do 

aluno sobre o que é o foco de uma lente esférica. Não cabe aqui comparar os 

métodos de aplicações, pois até este momento da aplicação o produto não 

interferiu neste conhecimento que o aluno apresenta sobre o tema Lentes. 

 

Gráfico 4.1 Gráficos em formato de pizza ilustrando os resultados referentes a pergunta 1 para 

aplicação com GeoGebra em (a) e papel milimetrado em (b). 

 

Apresento agora os resultados classificados para a aplicação com o 

GeoGebra referentes à segunda pergunta: O que aconteceu com as 

características da imagem quando você diminuiu a distância entre o objeto e a 

lente delgada de 60 cm para 45 cm? 

 

GeoGebra Pergunta 2 

Satisfatório 93% 

Insatisfatório 01% 

Em branco 06% 

Tabela 4.5 Resultado da segunda pergunta, aplicação com GeoGebra. 

 

Veja os resultados classificados para a aplicação com papel milimetrado 

referentes a esta segunda pergunta. 

 

Papel Milimetrado Pergunta 2 

Satisfatório 100% 

Tabela 4.6 Resultado da segunda pergunta, aplicação com papel milimetrado. 
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Gráfico 4.2 Gráficos em formato de pizza ilustrando os resultados referentes à pergunta 2 para 

aplicação com GeoGebra em (a) e papel milimetrado em (b). 

 

Veja agora os resultados classificados para a aplicação com o 

GeoGebra referentes à terceira pergunta: O que aconteceu com as 

características da imagem quando você aumentou a distância entre o objeto e 

a lente delgada de 60 cm para 90 cm? 

GeoGebra Pergunta 3 

Satisfatório 93% 

Insatisfatório 01% 

Em branco 06% 

Tabela 4.7 Resultado da terceira pergunta, aplicação com GeoGebra. 

 

Veja os resultados classificados para a aplicação com papel milimetrado 

referentes a esta terceira pergunta. 

 

Papel Milimetrado Pergunta 3 

Satisfatório 100% 

Tabela 4.8 Resultado da terceira pergunta, aplicação com papel milimetrado. 
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Gráfico 4.3 Gráficos em formato de pizza ilustrando os resultados referentes à pergunta 3 para 

aplicação com GeoGebra em (a) e papel milimetrado em (b). 

 

 Podemos perceber que o índice de acerto da segunda e terceira 

pergunta propostas no questionário foram iguais. Essas duas perguntas são 

intuitivas e se chega à resposta pela observação direta da construção da 

imagem na tela do computador. 

 Veja agora os resultados classificados para a aplicação com o 

GeoGebra referente a quarta pergunta: Ao colocar o objeto a 30 cm da lente 

esférica, quais as características da imagem formada? 

GeoGebra Pergunta 4 

Satisfatório 75% 

Parcialmente Satisfatório 01% 

Insatisfatório 18% 

Em branco 06% 

Tabela 4.9 Resultado da quarta pergunta, aplicação com GeoGebra. 

 

Agora temos os resultados classificados para a aplicação com papel 

milimetrado referente a esta mesma pergunta. 

Papel Milimetrado Pergunta 4 

Satisfatório 92% 

Insatisfatório 04% 

Em branco 04% 

Tabela 4.10 Resultado da quarta pergunta, aplicação com papel milimetrado. 

 

 
Gráfico 4.4 Gráficos em formato de pizza ilustrando os resultados referentes à pergunta 4 para 

aplicação com GeoGebra em (a) e papel milimetrado em (b). 
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 A divergência entre a porcentagem de acertos se deve a forma de 

aplicação do produto. Na aplicação com o GeoGebra, os alunos estavam 

sentados em dupla ou sozinhos em um computador e na aplicação com papel 

milimetrado as medidas foram feitas em uma televisão. Quando o aluno realiza 

as medidas individualmente, a dispersão das respostas é maior do que quando 

se realiza as medidas coletivamente, pois sempre sofrem a influência de outro 

aluno que proclama um comentário em tom mais alto e acaba influenciando na 

resposta do outro. A aplicação do produto utilizando o papel milimetrado 

proporciona maior interação dos alunos durante sua aplicação. 

Veja agora os resultados classificados para a aplicação com o 

GeoGebra referente a quinta pergunta: Ao modificar a distância entre o objeto e 

a lente você acredita ter alterado alguma característica da lente esférica?  

GeoGebra Pergunta 5 

Satisfatório 94% 

Insatisfatório 01% 

Em branco 05% 

Tabela 4.11 Resultado da quinta pergunta, aplicação com GeoGebra. 

 

Veja os resultados classificados para a aplicação com papel milimetrado 

referente a esta mesma pergunta. 

Papel Milimetrado Pergunta 5 

Satisfatório 92% 

Em branco 08% 

Tabela 4.12 Resultado da quinta pergunta, aplicação com papel milimetrado. 

 
Gráfico 4.5 Gráficos em formato de pizza ilustrando os resultados referentes à pergunta 5 para 

aplicação com GeoGebra em (a) e papel milimetrado em (b). 
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Veja os resultados classificados para a aplicação com o GeoGebra 

referente a sexta pergunta: Observe o ponto de intercessão entre as retas. O 

que esse ponto significa?  

 

GeoGebra Pergunta 6 

Satisfatório 84% 

Parcialmente Satisfatório 01% 

Insatisfatório 08% 

Em branco 07% 

Tabela 4.13 Resultado da sexta pergunta, aplicação com GeoGebra. 

Veja na sequência os resultados classificados para a aplicação com 

papel milimetrado referente à sexta pergunta: Observe o ponto de intercessão 

entre as retas. O que esse ponto significa?  

 

Papel Milimetrado Pergunta 6 

Satisfatório 84% 

Parcialmente Satisfatório 08% 

Em branco 08% 

Tabela 4.14 Resultado da sexta pergunta, aplicação com papel milimetrado. 

 

 

Gráfico 4.6 Gráficos em formato de pizza ilustrando os resultados referentes à 
pergunta 6 para aplicação com GeoGebra em (a) e papel milimetrado em (b). 

 

O resultado para aplicação nos dois métodos foi muito semelhante no 

final do processo, com o aluno conseguindo concluir o significado do foco e o 
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fato que esse ponto de intercessão entre as retas não muda com a posição do 

objeto. Os dois métodos de aplicação alcançaram ótimos resultados, o método 

com papel milimetrado, porém proporciona maior interação dos alunos e o 

método com a utilização do GeoGebra proporciona uma reflexão mais 

individualizada (um ou dois alunos por computador) 

 

4.4 Relato de Aplicação do Produto Educacional pelo Prof. 

Rafael Pinheiro 

Nesta seção apresento o relato de aplicação do produto pelo Prof. 

Rafael Pinheiro Santos. Ele testou o roteiro do professor e aplicou o produto 

utilizando o GeoGebra para uma turma de segunda série do Colégio Santo 

Inácio. Acredito que ter a experiência de outro professor aplicando o produto 

ajuda a enxergar possíveis equívocos e fazer ajustes necessários para 

potencializar o aprendizado dos alunos.  

Achei eficiente o uso da simulação do PhET como um recurso 
didático de construção do conhecimento de conceitos de físicos, 
apesar de nunca ter trabalhado com o software GeoGebra, esse 
recurso se mostrou muito interessante e de fácil manuseio. O “manual 
de aplicação” foi suficientemente claro para aplicação do produto, 
seguindo as instruções, consegui aplicar e a aula ficou muito 
interessante no ponto de vista didático. De forma geral, o manual de 
aplicação que me foi concedido, mostrou-se eficiente e claro. Segui 
passo a passo as instruções, e consegui aplicar.  
A simulação no PhET e a construção do gráfico no GeoGebra como 
recurso didático facilitou em muito a aprendizagem dos alunos e 
também o ensino dos conteúdos. Os alunos participaram mais da 
aula de forma crítica, chegando na equações dos pontos conjugados 
que era o objetivo da aula relacionando com os conceitos observado 
na simulação do PhET. Assim, a aula se deu de forma construtiva e 
participativa, saindo do tradicional da sala de aula. Este último 
aspecto foi o que considerei o mais importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

Capítulo 5 

Conclusões 

 

O trabalho desenvolvido se inicia com a coleta de dados através de um 

simulador de banco óptico na sala de aula e com esses dados o professor e o 

aluno devem ser capazes de chegar à equação de Gauss para lentes esféricas 

no final de um tempo de aula (50 minutos). No processo utilizamos tecnologias 

da informação e comunicação (TIC’s) através da manipulação de dois 

softwares (GeoGebra e PhET) e com a opção do papel milimetrado, como uma 

sugestão para o caso de escolas que tenham menos recursos. Destacamos o 

resgate da história do Prof. Pierre Lucie que fez contribuições importantes ao 

ensino de Física no Brasil e a aplicação de seu método utilizando TIC’s como 

itens motivadores para a interação dos alunos, que foi um dos resultados 

marcantes do trabalho. 

O produto foi desenvolvido com o intuito de o aluno extrair (coletar) 

dados do simulador de banco óptico do PhET e fazer as análises desses dados 

no GeoGebra ou em papel milimetrado. Percebemos que essa estratégia 

caminha na tentativa de incentivar os alunos a fazerem parte do processo de 

demonstração da equação dos pontos conjugados ao motivá-los a coletar os 

dados em sala de aula que serão utilizados para a verificação da equação. 

Essa abordagem substitui uma aula meramente expositiva. Além disso, 

verificamos a interação dos alunos com o banco óptico virtual e todo o 

processo utilizado na demonstração da equação dos pontos conjugados que foi 

muito produtiva. Juntamente com o produto educacional desenvolvemos um 

roteiro de aplicação para o professor que foi testado por dois professores de 

Física que conseguiram concluir a atividade com êxito. 

Neste trabalho, os alunos participaram de forma interativa do processo 

de aprendizagem tornando-o algo prazeroso e desafiador. Notavelmente todos 

os alunos da classe tentaram interagir durante o processo e ao final da aula os 

alunos elogiaram o método utilizado. Essa interação pôde ser percebida no 

empenho em responder os questionários da atividade. 
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É importante ressaltar que apesar de termos alcançado o nosso objetivo 

inicial, a inserção de uma avaliação do material utilizado por parte do aluno 

poderia auxiliar ainda mais na melhoria do trabalho. Esta seria uma maneira de 

quantificar a interação dos alunos e incorporar as críticas positivas e negativas 

ao produto final.  

Não conseguimos aplicar o produto educacional na rede estadual de 

educação devido à indisponibilidade de utilização da sala de informática e ao 

fato da existência de muitas avaliações externas do governo. No calendário 

escolar de 2015 que impossibilitaram o processo. 

Partes dos resultados desta dissertação foram apresentadas, em 2015, 

no II SISFEF – Simpósio Sul Fluminense de Ensino de Física e no XIII ENLIF – 

Encontro de Licenciatura em Física – UFRJ.  
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Apêndice I 

Produto Final 
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Roteiro para atividade sobre a equação de Gauss 

 

Nome do aluno: __________________________________________________ 

 

Essa prática tem a finalidade contribuir em seu aprendizado sobre lentes 

esféricas, auxiliando em seu estudo de obtenção da distância focal de uma 

lente delgada convergente. Para isso você deverá utilizar dois programas 

gratuitos: O banco óptico virtual da Universidade do Colorado (PhET) e o 

software matemático para construções de gráficos e figuras geométricas 

GeoGebra.  

Vamos iniciar nosso roteiro de atividade com a abertura do aplicativo 

PhET. 

 

 

 

 Nesta etapa, você deve clicar no link a seguir 

(https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/geometric-optics) e depois 

da página carregada em sua tela, deve dar um clique sobre a figura azul com 

uma seta apontando para a direita. 

 

 Assim que o programa iniciar, ajuste os valores do raio de curvatura para 0,3 

m, do índice de refração para 1,5 e do diâmetro para 1. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/geometric-optics
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1) Você saberia responder o que é o foco de uma lente? 

 

R:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

O foco da lente fina é calculado pela equação dos fabricantes de lentes. 

 

                                    
1

𝐹
= (

𝑛𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜
− 1) . (

1

𝑅1
+

1

𝑅2
)                                     (1) 

 

Com os dados que ajustamos no programa (nLente = 1,5, nAr = 1  e raio de 

curvatura da lente = 0,3 m) o foco teria 30 cm, como ilustrado abaixo. 

 

                                      
1

𝐹
= (

1,5

1
− 1) . (

1

0,3
+

1

0,3
)                                      (2)              

                                              
1

𝐹
= (0,5). (

2

0,3
)                                            (3) 

                                                   
1

𝐹
= (

1

0,3
)                                                (4) 

                                         𝐹 =  0,3 𝑚 =  30 𝑐𝑚                                      (5) 

 

 Depois dos valores ajustados você deverá acionar o botão régua (na 

parte inferior direita do quadrado verde) para conseguir fazer suas 



 

 

52 

 

medidas utilizando o banco óptico virtual. Acione também o botão raios 

principais no canto superior esquerdo do menu. 

 

 Neste ponto, você deverá colocar inicialmente o objeto a uma distância 

de 60 cm da lente esférica e medir a que distância da lente a imagem 

real se formará. Anote este valor na tabela 1.  

 

 

 

 Depois repita o procedimento acima alterando a distância entre o 

objeto e a lente para 45 cm e 90 cm. Observe também o que acontece 

com a formação da imagem quando o objeto está a 30 cm da lente. 

Anote os resultados obtidos para as distâncias entre as imagens 

formadas e a lente, colocando os resultados obtidos na tabela 1. 
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F = 30 cm  P (cm) P'(cm) 

1º Par 60   

2º Par 45   

3º Par 90   

4º Par 30 * 

Tabela 1: Tabela contendo os valores obtidos no programa PhET. 

 

 

 

 Com a tabela preenchida abra o software GeoGebra. Você deverá 

marcar os pontos da tabela acima no programa, o eixo vertical 

representa a distância entre o objeto e a lente esférica (P) e o eixo 

horizontal representa a distância entre a imagem e a lente (P’). Você 

deverá marcar cada par de pontos para formar uma reta. ATENÇÃO: A 

reta que você formará será constituída de pares de pontos com 

coordenadas (0 , P) e (P’, 0) 

 

 Clique no décimo segundo botão no canto superior esquerdo para 

aumentar a escala dos eixos, conforme figura abaixo. 
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 Clique no terceiro botão no canto superior esquerdo, conforme figura 

abaixo.  

 

 

 

 Após acionar este botão você deverá marcar o primeiro valor da 

distância entre o objeto e a lente de sua tabela (P = 60 cm) no eixo 

vertical e marcar no eixo horizontal o valor medido no banco óptico 

simulado para a distância entre a imagem e a lente (P’). Observe que o 

programa faz o traçado da reta automaticamente.  

 

 Repita o procedimento clicando no terceiro botão do canto superior 

esquerdo para traçar uma nova reta. Marque agora no eixo vertical o 

valor 45 cm e no eixo horizontal o valor medido no banco óptico virtual 

do PhET para a distância encontrada entre a imagem e a lente. Neste 

momento você já tem duas retas construídas. Repita mais uma vez o 

procedimento para construir a terceira e última reta, no eixo vertical 

marque o valor 90 cm e na horizontal o valor medido no simulador. 
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Momento de reflexão e de fazer anotações: 

 

2) O que aconteceu com as características da imagem quando você diminuiu a 

distância entre o objeto e a lente delgada de 60 cm para 45 cm? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) O que aconteceu com as características da imagem quando você aumentou 

a distância entre o objeto e a lente delgada de 60 cm para 90 cm? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Ao colocar o objeto a 30 cm da lente esférica, quais as características da 

imagem formada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5) Ao modificar a distância entre o objeto e a lente você acredita ter alterado 

alguma característica da lente esférica?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Observe o ponto de intercessão entre as retas. O que esse ponto significa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apêndice II 

Roteiro do professor 
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Produto: Versão Professor 

 

Aula sobre equação de Gauss 

 

A sequência didática apresentada pela maioria dos livros de física para 

ensino médio no país apresenta o conteúdo de lentes esféricas aos alunos 

inicialmente pela nomenclatura das lentes e depois dividindo em dois grupos, 

as de bordas grossas e as de bordas finas. Em seguida discute o 

comportamento óptico da lente dividindo seu comportamento em convergente 

e divergente, dependendo do meio de propagação no qual a lente esférica 

está inserida. Quando estão inseridas no ar, cujo índice de refração é igual a 1, 

as lentes esféricas de bordas grossas são classificadas como divergentes e as 

lentes esféricas de bordas finas são chamadas de convergentes.  

No próximo momento os livros trabalham as propriedades que 

determinam o comportamento de alguns raios de luz ao atravessar a lente. Em 

seguida abordam a formação das imagens através das lentes pelo ponto de 

interseção dos raios refratados (imagem real) ou de seus prolongamentos 

(imagem virtual). Com as construções das imagens para os alunos podemos 

sair da análise qualitativa para inserimos as equações de aumento linear da 

imagem e a equação dos pontos conjugados (Equação de Gauss) e dar um 

tratamento qualitativo ao problema de construção das imagens. Descrevemos 

nosso produto a partir deste ponto no esquema abaixo. 

 Utilizando o aplicativo PhET para óptica geométrica conseguimos fazer 

medidas de distância entre o objeto e a lente (P) e a imagem real formada e a 

lente (P’). Antes de fazermos as medidas devemos ajustar o valor do raio de 

curvatura da lente para 0,3 m e do índice de refração para 1,5.  

 

O foco da lente fina é calculado pela equação dos fabricantes de lentes. 

 

           𝐹 = (
 𝑛𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜

𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜
) . (

1

𝑅1
−

1

𝑅2
+

𝑛(𝑚𝑒𝑖𝑜−1)𝑑

𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑅1 𝑅2
)                             (1) 
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Na convenção usual, R2 < 0. No caso de lentes finas (ou delgadas), a 

espessura da lente é depressível, logo, d = 0. Para o ar, n meio ≈ 1, logo: 

                              𝐹 = (𝑛𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 − 1). (
1

𝑅1
−

1

𝑅2
).                                  (2) 

Com os dados que ajustamos no programa (nLente = 1,5, nAr = 1  e raio de 

curvatura da lente = 0,3 m) o foco teria 30 cm, como ilustrado abaixo. 

 

                                  
1

𝐹
= (

1,5

1
− 1) . (

1

0,3
+

1

0,3
)                                   (3) 

                                           
1

𝐹
= (0,5). (

2

0,3
)                                           (4) 

                                               
1

𝐹
= (

1

0,3
)                                               (5) 

                                           𝐹 =  0,3 𝑚 =  30 𝑐𝑚                                       (6) 

 

 

Com o objeto a 60 cm da lente encontramos a imagem a 60 cm de distância da 

lente. 

 

Figura 1. Objeto a 60 cm da lente. 
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Figura 2. Imagem a 60 cm da lente. 

 

Quando colocamos o objeto a 45 cm da lente encontramos a imagem a 

90 cm de distância da lente. 

 

 Figura 3. Objeto a 45 cm da lente. 
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Figura 4. Imagem a 90 cm da lente. 

 

Quando colocamos o objeto a 90 cm da lente encontramos a imagem a 

45 cm de distância da lente. 

 

Figura 5. Objeto a 90 cm da lente. 
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Figura 6. Imagem a 45 cm da lente. 

 

A tabela abaixo mostra os pontos tomados pelo aplicativo PhET. 

 

 
P (cm) P'(cm) 

1º Par 60 60 

2º Par 45 90 

3º Par 90 45 

Tabela 1. Pares de pontos 
 

Neste momento propomos uma breve inserção histórica sobre a vida e 

obra do professor Pierre Lucie, comentando sobre sua grande importância na 

fundação do instituto de física da PUC-RJ, sua participação na reformulação do 

ensino da Física nos Estados Unidos como membro do Physical Sciences Study 

Committee (PSSC) desenvolvido no Massachussets Institute of Technology (MIT) 

e sobre sua obra didática para o que hoje chamamos de ensino médio nos 

anos de 1970. 

 Após informar aos alunos sobre sua vida e obra, aplicamos um caminho 

didático apresentado pelo Prof. Pierre Lucie, o método gráfico das 

coordenadas, para resolver problemas quantitativos de formação de imagens 

em lentes esféricas em alternativa a equação dos pontos conjugados. 
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Este método consiste em marcarmos no eixo Y (eixo das ordenadas) o 

valor da distância entre o objeto e a lente esférica (P) e marcarmos no eixo X 

(eixo das abscissas) o valor da distância entre a imagem e a lente esféricas 

(P’). Após essa marcação devemos traçar uma reta ligando esses dois pontos. 

Ao repetir esse procedimento com uma nova distância entre o objeto e a lente 

esférica encontraremos na intercessão das retas o valor da distância focal da 

lente esférica. 

Aplicando o método gráfico das coordenadas utilizando o aplicativo 

gratuito GeoGebra aos pontos temos para o primeiro par de pontos. 

 

 

Figura 7. Reta para P =60 cm e P’ = 60 cm. 

Aplicando o método gráfico das coordenadas utilizando o aplicativo 

gratuito GeoGebra aos pontos temos para o segundo par de pontos. 
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Figura 8. Reta para P =45 cm e P’ = 90 cm. 

 

Aplicando o método gráfico das coordenadas utilizando o aplicativo 

gratuito GeoGebra aos pontos temos para o terceiro par de pontos. 

 

 

Figura 9. Reta para P =90 cm e P’ =45 cm. 

Percebemos que existe um ponto de interseção entre as retas. Esse ponto tem 

coordenada (30,30). 
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Figura 10. Ponto de intercessão das retas (Foco). 

 

 

Figura 11. Demonstração da Equação de Gauss a partir do método gráfico das 

coordenadas 

 

 

Podemos, com geometria analítica, a equação de Gauss a partir do 

método gráfico das coordenadas. Para a demonstração vamos utilizar o 

primeiro par de pontos marcados (P =60 cm e P’ = 60 cm) sabendo que o foco 

objeto da lente convergente encontrado foi de 30 cm. Vejamos a figura abaixo. 

 

Distância focal

Método Gráfico

0 20 40 60 80
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20

40
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80
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Figura 12. Coordenada do foco da lente. 

 

Sugestão de atividade. 

(UFES 2007) O "Método de Pierre Lucie" ou "Método Gráfico das Coordenadas 

(MGC)" é um interessante processo gráfico para obter a abscissa associada à 

posição da imagem de um objeto formada por um espelho ou uma lente 

esférica. O método consiste em construir um par de eixos coordenados. Sobre 

o eixo das ordenadas, marcar um ponto referente à posição do objeto P(0,p) e 

depois um ponto cujas coordenadas sejam a distância focal do espelho ou da 

lente, F(f,f). Traçar uma reta passando por P e F. O ponto P'(p',0) onde a reta 

intercepta o eixo das abscissa será a posição da imagem.  

 

Usando o MGC, 

a) obtenha a equação de Gauss; 

b) determine a posição e natureza da imagem de um objeto que se encontra a 

2 cm do vértice de um espelho côncavo de distância focal de 3 cm.  
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Gabarito oficial da UFES: 

 a) Os triângulos sombreados são semelhantes.  

 

 

  

 
𝑃−𝐹

𝐹
=

𝐹

𝑃′−𝐹
→ 𝑃𝑃′ − 𝑃′𝐹 − 𝑃𝐹 + 𝐹2 → 𝑃𝑃′ = 𝑃′𝐹 + 𝑃𝐹 

  

 Dividindo por P.P’.F, vem: 

 
1

𝐹
=

1

𝑃
+

1

𝑃′
 

  

 b) Aplicando o MGC.   

 

 

 Os triângulos sombreados são semelhantes, portanto: 

−𝑃′

2
=

3

1
→ 𝑃′ =  −6 𝑐𝑚 → 𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 
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𝐴 =
−𝑃′

𝑃
= 6 > 0 → 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 

 

A figura referente a aplicação do método gráfico das coordenadas se 

difere das apresentadas na dissertação, pois no simulador de banco óptico do 

PhET somente é possível produzir imagens reais (P’ positivo) e na questão 

acima a imagem produzida  é virtual (P’ negativo). 
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