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RESUMO 

 

MARMENTINI, Alcides Antônio, Método Para O Ensino Significativo de Óptica Por Analogia 

a Pedagogia Histórico-crítica. 2018.___p. Dissertação (Mestrado) – Universidade  Federal de 

Rondônia- Ji-Paraná/RO. 

Aprendizagem partindo de situações vivenciadas propícia para o ensino de física uma forma de 

aprendizagem mais significativa, pois estabelecerá um vínculo com algo com que ele já tem 

familiaridade, facilitando a construção do conhecimento e efetivando assim o processo ensino-

aprendizagem. No contexto do presente estudo, teve como objetivo adaptar os cinco passos da 

pedagogia histórico-crítica ao ensino do conteúdo de óptica geométrica, refração e lentes 

delgadas, de forma multidisciplinar principalmente com conteúdo de química sobre efeito 

tyndall, levando em consideração conceito de aprendizagem significativa relacionando os 

conteúdos com experimentos práticos e de baixo custo. O produto foi aplicado em três turmas 

do 2º ano de ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Heitor 

Villa-Lobos, na cidade de Ariquemes-RO, e a proposta foi utilizar elementos que façam do 

cotidiano dos alunos, como copo com água, vidro, laser, Datashow, lupa e lâmpada para ensinar 

os conteúdos de óptica geométrica, em projeção de imagens e refração da luz. Para tal ação, foi 

empregado metodologia que leva em conta os passos da pedagogia histórico-crítica, que se 

inicia com a Prática Social Inicial, que são os conhecimentos prévios do aluno, a 

Problematização,  que é levantar questionamentos e hipóteses para explicação da realidade  e 

dos fenômenos, através de experimentos simples, após foi feito a Instrumentalização, através 

de estudos em livros, sobre a parte teórica de física, a última parte da aula é a Catarse, que se 

define com a e exposição do conteúdo através de desenhos e resolução de exercícios e a Prática 

Social Final que é despertar no educando uma nova visão para os fenômenos físicos que envolva 

óptica geométrica para situações futuras. A proposta didática atingiu os resultados almejados, 

elevando os resultados de aproveitamento na disciplina, permitindo o melhoramento 

significativo na parte conceitual, por parte dos Estudantes. Verificou-se um grande interesse 

dos alunos durante as aulas, com uma boa participação e um alto grau de curiosidade na 

apresentação dos experimentos. A proposta cumpriu ainda aquisição de competências vinculada 

ao crescimento humano como, visão crítica da realidade, autonomia do processo de 

aprendizagem e conhecimento sobre as práticas de óptica que poderão ser vivenciadas no 

cotidiano futuro. Mediante isso, pode-se concluir que é metodologia utilizada durante aplicação 

do produto, com ênfase nos passos da teoria histórico-crítica, contribuíram para evolução do 



 

 

conhecimento dos alunos, partindo de uma prática social inicial onde novos conteúdos foram 

ancorados e mudando sua visão para uma prática social final diferenciada, promovendo a 

formação dos alunos sobre a temática do ensino de óptica 

Palavra chave: Ensino de óptica geométrica, pedagogia histórico-crítica, experimentos 

didáticos e efeito tyndall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MARMENTINI, Alcides Antonio, Method for Significant Teaching of Optics by Analogy to 

Historical-Critical Pedagogy. 2018 .___ p. Dissertation (Masters) - Federal University of 

Rondônia - Ji-Paraná / RO. 

The Learning starting from lived situations provide to the teaching of physics a  meaningful 

way of learning, because it will establish a bond with something which it already has familiarity, 

facilitating the construction of knowledge and effecting the teaching-learning process. In the 

context of the present study, the objective was to adapt the five steps of the historical-critical 

pedagogy to the teaching of the content of geometric optics, refraction and slim lenses, in a 

multidisciplinary way mainly with chemical content on tyndall effect, taking into account 

concept of significant learning relating the contents with practical experiments and of low cost. 

The product was applied in three classes of the second year of full-time high  school Heitor 

Villa-Lobos, in the city of Ariquemes, states Rondônia, and the proposal was to use elements 

that the students use everyday  like glass with water, glass, laser, Datashow, magnifying glass 

and lamp to teach the contents of geometric optics, in projection of images and refraction of 

light. For this action, methodology used was that takes into account the steps of historical-

critical pedagogy, which begins with the Initial Social Practice, which is the student's previous 

knowledge, the Problematization, which is to raise questions and hypotheses to explain reality 

of the phenomena, through simple experiments, after the instrumentalization, through studies 

in books, on the theoretical part of physics, the last part of the class is the Catarse, that is defined 

with the exposition of the content through drawings and resolution of exercises and the Final 

Social Practice that is to awaken in the student a new vision for physical phenomena that 

involves geometric optics for future situations. The didactic proposal achieved the desired 

results, raising the results of  discipline, allowing the significant improvement in the conceptual 

part, by the Students. There was a great interest of the students during the classes, with a good 

participation and a high degree of curiosity in the presentation of the experiments. The proposal 

also fulfilled with acquisition of competences linked to human growth, as a critical view of 

reality, autonomy of the learning process and knowledge about the practices of optics that could 

be experienced in the daily life of the future. Therefore, it is possible to conclude that it is a 

methodology used during the application of the product, with emphasis in the steps of the 

critical-historical theory, contributed to the evolution of the students' knowledge, starting from 

an initial social practice where new contents were anchored and changing their vision for a 



 

 

differentiated social practice, promoting the training of students on the theme of optical 

teaching. 

Key words: Teaching geometric optics, historical-critical pedagogy, didactic experiments and 

tyndall effect. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

Primeiro contato com a pedagogia histórico-crítica, tive na universidade, através de um 

professor de física, que sempre comentava sobre os cinco passos para uma boa aula de física. 

Ele baseava-se nos livros e artigos publicados por Demerval Saviani. Pelas aulas dele serem 

extremamente compreensíveis busquei aprofundar nas suas teorias lendo livros e artigos sobre 

essa pedagogia até encontrar o livro de João Luiz Gasparin, Uma Didática Para a Pedagogia 

Histórico-Crítica, que transformou o que eram conceitos pedagógicos em uma didática, de uma 

forma prática para ser aplicada em sala de aula, deixando um pouco a política de lado visando 

a construção do conhecimento com passos detalhados e aulas preparadas voltada para o ensino 

fundamental. 

Adaptando essa didática para o ensino de física, se utilizando da prática social, sempre 

indagando os alunos sobre os problemas que eles enfrentam no seu dia-a-dia, utilizando como 

base para introdução do conteúdo, fazendo com que os alunos pesquisem e produzam durante 

a aula, levando em consideração que eles possam utilizar no seu dia a dia, fazendo assim, com 

que a física tenha significado não só do aprendizado acadêmico, mas sim, aprendizado para a 

vida.  

O trabalho, visa buscar uma interação entre as características epistemológicas e 

didáticas para o ensino de física, propondo uma metodologia capaz de desmistificar a tarefa do 

docente buscando uma forma de interação entre a teoria e a práxis, fazendo uma alusão 

pedagógica histórico-crítica, adaptado do livro de Joao Luiz Gasparin, Uma Didática Para a 

Pedagogia Histórico-Crítica, intercalando com outros métodos, utilizando uma parte de 

metodologias ativas e  conceitos da aprendizagem significativa de David Ausubel. Utilizando 

na problematização e introdução do conteúdo experimentos práticos utilizados na vivência 

social do educando. Tendo como enfoque o ensino de física no contexto do conteúdo de óptica, 

no segundo ano do ensino médio, bem como buscar o metodologia de ensino capaz de dar aos 

conteúdos de física melhor compreensão, a partir de uma discussão contextualizada, prática e 

interdisciplinar, buscando a transformação do cotidiano do aluno, no que desrespeito sua 

vivência diária, dando uma visão mais consciente e humana.  

Há conceitos físicos em praticamente tudo que nos rodeia, e muitos interligados com 

outras matérias como a química, muitas vezes os alunos sabem que o fenômeno existe, até 
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sabem alguns conceitos físicos que, podem ser utilizados como ponto de partida para se inserir 

novos conceitos em cima dos pré-existentes. 

O ensino de física hoje, está pautado muitas vezes, no despreparos de alguns 

professores, com más condições de trabalho, falta de materiais em sala de aula, falta de 

materiais demonstrativos, deficiências de laboratórios e maioria das escolas não têm 

laboratórios básicos, que possam ser utilizados pelos professores para demonstrar alguns 

fenômenos físicos. Isso acarreta que, o professor se baseia apenas no livro didático para poder 

dar as suas aulas, quando muito ele utiliza alguns slides no Datashow, mas somente 

demonstração ou cópia do livro, que acaba por tornar a aprendizagem mecânica, basicamente 

as aulas de física, ainda são aplicadas da mesma maneira que eram dadas no século passado 

sem muita inovação, sendo centrada no docente sem aprendizagem significativa e crítica, em 

geral baseada no livro texto, sem utilização de experimentação que faça parte do cotidiano do 

aluno, trazendo para as aplicações práticas e significativas para  dia a dia do aluno (Moreira, 

2014). Muitas vezes, os professores ouvindo os alunos perguntando, “porque vou estudar esse 

conteúdo”, “onde eu vou utilizar esse conteúdo”. Muitas vezes tendo uma visão que os 

conteúdos são desconexo da sua realidade, não trazendo acréscimos para o seu dia-a-dia, eles 

apenas estão estudando contas fórmulas e algo que não faz parte da sua realidade, para que que 

ele deve estudar aquilo, qual é o significado no seu dia a dia, qual o significado na sua vida, 

para que que ele realmente deve estudar física, muitos não sabem utilizar a física no seu dia a 

dia e muitas vezes, não sabe identificar a onde ela é utilizada. Em nosso dia-a-dia existe física 

em quase tudo que nós passamos, desde andar de bicicleta, andar no carro, se deslocar da casa 

até a escola, a luz do Sol que nos ilumina, basicamente tudo o que nos rodeia. A física está 

presente no dia a dia de todos, apenas temos que aprender a ter um olhar mais apurado entender 

os conceitos físicos a nossa volta. 

A Física deve apresentar-se, portanto, 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 modelos por ela construídos. (PCN+ física, 2006). 

Algumas metodologias utilizadas em sala de aula ou aprendidas na faculdade pelo 

professor tem pouco a ver com a realidade do aluno, temos muitas teorias da educação, mas 

algumas não abrangem de forma completa o ensino, umas falam apenas de como o aluno 

aprende, outra de alguns métodos para introduzir aprendizagem, mas uma metodologia que 

abrange todo o contexto desde o conhecimento prévio do aluno, até a volta dele para a sociedade 
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e utilização do conteúdo que ele  estudou, aplicando novamente no seu no seu dia, para que isso 

melhore sua visão do mundo e a maneira como ele vê as coisas, que possa ter um resultado 

social de mudança no pensamento do aluno, passando a ser crítico,  tendo um pensamento 

próprio. 

Portanto, há uma necessidade de estabelecer novas metodologias para que o ensino de 

física de forma interdisciplinar, que assegurem a função social e política da escola, através de 

trabalho com conhecimentos sistematizados, a fim de colocar as classes populares em condições 

efetivas de participação nas lutas sociais. Entende-se que não basta formar o sujeito técnico, 

especialista em determinado conteúdo, serviço, temos que desenvolver o conhecimento, 

habilidades para que na prática vivenciada, ele leve não só o conhecimento científico que, sirva 

para um vestibular ou uma prova, que possa aplicar no seu dia-a-dia, entenda os fenômenos que 

estão a sua volta, podendo ser aplicada no dia a dia, no simples fato de levantar um peso, tirar 

uma fotografia, observar um copo de água, entender como ele pode melhorar o seu  cotidiano 

aplicando a física. Segundo os  PCN+  ato de construir uma visão física voltada para a formação 

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

participar da realidade de conhecimento da física, deixar constituir-se em um objetivo em si 

mesmo, mas passar a ser compreendido como um instrumento para compreensão do mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

FUNDAMENTAÇÃO 

 TEÓRICA PEDAGOGICA  

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PEDAGOGICA  

 

Sistema tradicional de educação iniciou-se no século 19 voltado a formação de 

indivíduos para uma sociedade mais democrática acender um tipo de sociedade fundamentada 

no contato social letrado vencendo a barreira da ignorância surge então a escola tradicional 

centrada na transmissão de conhecimento tendo o professor como mestre-escola e a escola 

organizada nesse modelo de escola o cabe ao professor determinar o que os alunos terão de 

aprender seguindo o roteiro previamente estipulado cabendo aos alunos seguir as lições 

atentamente resolver os exercícios apenas com intuito de transmissão do conhecimento nesse 

modelo o aluno é apenas um agente passivo que absorve conhecimento mesmo sem fazer algum 

sentido no contexto social onde ele está inserido. SAVIANI,2003 “Construção do chamado 

sistemas nacionais de ensino data de meados do século 19 sua organização inspirou-se no 

princípio que a educação direito de todos e dever do estado”. 

Portanto partir do sistema tradicional de educação o estado começou determinar quais 

metodologias pedagógicas iria ser utilizado nas escolas caderno do professor penas acatar 

transmitir o seu conhecimento de acordo com normas e regras do sistema de Educação do 

Estado. 

Escola tradicional passou por várias mudanças sendo reformulado mas mantendo apenas 

o caráter de transmissão de conhecimento passando para pedagogia nova Onde é a escola 

mantinha a crença em que a escola tinha o poder de mudar a sociedade e a função de equalização 

social. Até meados do século 20 iniciou-se a escola tecnicista centrada” a partir do saviani 

2003” pressuposto de neutralidade científica inspirada nos princípios da racionalidade 

eficiência e produtividade” esse modelo tinha como objetivo formatar trabalho Fabril& 

formando os indivíduos para o mercado de trabalho onde o trabalhador deve se adaptar ao 

mercado de trabalho através da Educação transformando em um indivíduo capaz ser eficiente 

no meio produtivo 

 

Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabe ao professor - que era, ao mesmo 

tempo, sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório - e ensino pedagogia 

nova iniciativa desloca-se para o aluno - situando-se no nervo da ação educativa na 

relação professor-aluno, portanto, a relação interpessoal, subjetiva -, na pedagogia 

tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, 

ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados e são a condição de 
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executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle 

ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, 

imparciais. (SAVIANI 2003, p.13) 

A proposta da pedagogia histórico-crítica, detém o ensino centrado na prática social, 

levando em conta, o professor e aluno, como agentes do ensino, valorizando o diálogo com a 

cultura historicamente adquirida, levando em conta o ritmo de desenvolvimento  psicológico e 

de aprendizagem  os alunos, sem deixar de lado a “sistematização lógica dos conhecimentos e 

a sua ordenação e gradação para efeitos de processo de transmissão e assimilação dos conteúdos 

cognitivos”.(SAVIANI 2003). 

Esse método visa, a transformação do caráter social do aluno em relação a interpretação 

da realidade, a visão de mundo, a práxis e a organização dos homens em sociedades para 

produção de transformação da vida. Tendo sua psicologia embasado na teoria histórico-cultural 

de Vygotsky, onde o homem é compreendido como um ser histórico, construído através das 

suas relações com o mundo natural e social, capaz de transformar a natureza através do seu 

trabalho e instrumentos criados e aperfeiçoados ao longo do desenvolvimento histórico 

humano. 

Pedagogia histórico-crítica tem como base cinco passos para aprendizagem sendo a 

Prática Social Inicial do Conteúdo, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática 

Social Final do Conteúdo, indo do conhecimento prévio do aluno até o retorno dele a sociedade 

com conhecimento e aprendizagem suficiente para resolver e entender os seus problemas e 

situações diárias, essas práticas para aprendizagem foram adaptada da pedagogia para uma 

didática, por João Luiz Gasparin. 

 

2.1 PRÁTICA SOCIAL DO CONTEÚDO 

 

A prática social do conteúdo, parte das práticas cotidianas do aluno, onde já tem alguns 

conhecimentos de vivência, pois o mundo a sua volta já lhe proporcionou muitas experiências 

que ele já traz consigo para sala de aula, podemos usar isso como subsunsores para 

aprendizagem.  

Uma das formas para motivar os alunos reconhecer sua prática social imediata a 

respeito do conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los sobre a prática 

social Inicial mediata, aquela prática que não depende diretamente do indivíduo, e sim 
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das relações sociais como um todo. Conhecer suas dimensões do conteúdo constitui 

uma forma básica de criar interesse por aprendizagem significativa do aluno é uma 

prática docente também significativa. (GASPARIN, 2013, p.13) 

O aluno tem acumulado ao longo de sua vida muitas práticas que podem ser utilizadas 

era o início de um processo de ensino-aprendizagem essas práticas são muito importantes pois 

elas já Frase a partir de suas vivências algum conhecimento, conceitos, símbolos, valores, 

hábitos, atitudes, habilidades e produção de ideias, Compartilhados  pela sociedade. 

Segundo Saviani “o homem não se faz naturalmente ele não nasce sabendo ser homem 

vale dizer que ele não nasce sabendo sentir pensar avaliar agir para saber pensar e sentir para 

saber querer agir ou avaliar é preciso aprender” 

Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo pelo qual a nova informação 

se relaciona com um aspecto relevante da estrutura do conhecimento do indivíduo. ou 

seja, nesse processo a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento 

a qual Ausubel define como conceitos subsunçores ou, simplesmente subsunçores 

(subsmers), existem na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem significativa 

ocorre quando a nova informação Agora sim conceitos relevantes para existente na 

estrutura cognitiva de quem aprende. (MOREIRA, 1982. pg. 4) 

A prática social de Saviani, que tem como base o conhecimento prévio do aluno, as 

práticas realizadas pelo aluno no seu dia a dia, o conhecimento adquirido durante a sua vida, 

objetos que ele já utiliza e fazem parte da sua prática social. Essa parte da teoria, tem uma 

ligação com Ausubel, e considera que esses conceitos pré-existentes como subsunçores, são 

essenciais para a ancoragem de uma nova informação. Algumas palavras ou sentidos de 

palavras que o aluno já utilizam, como imagem, lente, lupas, objeto, projeção, entre outras, 

podem servir como base, para ensino de óptica, esses subsunçores e as vivências do aluno 

podem ser problematizadas a e servir de ancoragem para um novo conceito partindo do 

existente. 

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação 

entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-literal 

e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para 

o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior 

estabilidade cognitiva. (MOREIRA, 2012, p.2) 

Segundo PCN + FÍSICA, tem-se que capacitar o aprendiz dando-lhe competências para 

perceber e lidar com fenômenos naturais presentes no seu cotidiano, tanto no momento 

presente, quanto num momento futuro, capacitando o indivíduo, para que possa resolver suas 
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situações diárias que envolvam conceitos físicos, transformando em um indivíduo autônomo e 

competente. 

As questões do mundo físico não tem muito sentido quando trabalhadas isoladamente é 

só um amontoado de números e fórmulas, que parecem ser desconexos da realidade. As 

competências em física para a vida, se constrói em um contexto articulando com outras áreas e 

vivências, pois a física está presente em todas as áreas de conhecimento, e essas áreas auxiliam 

na construção do conhecimento físico. 

No item III.4 do PCN+ Física, sobre as competências para o ensino de física, no que se 

refere a contextualização sociocultural para o ensino temos, “compreender a responsabilidade 

social no que decorre a aquisição de conhecimento, sentindo-se mobilizado para as diferentes 

ações seja na defesa da qualidade de vida na infraestrutura coletiva ou nos direitos de 

consumidor”  

Onde o papel do ensino de física, tem de estar voltado também para compreensão da 

realidade, mudando a maneira de pensar e a qualidade de vida da própria sociedade em que os 

indivíduos estão inseridos, promovendo assim melhoramento na situação social e política que 

o rodeia. 

 Para o conceito de óptica o PCN+ Física, tem como temas estruturadores na unidade 

4.2 de formação e detecção de imagens os seguintes temas: 

 

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 as propriedades físicas da luz, para 

explicar, reproduzir, variar ou controlar a qualidade de 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. (PCN+ Física, 2006, p.27) 

 

Dessa forma, a prática social inicial, tem de estar presente  no ensino de física, pois já 

faz parte da sua realidade, muitas vezes sendo vivenciado diariamente em diversas situações, 

que devem ser levado em consideração na hora do planejamento da aula pelo professor, pois o 

aluno já traz consigo muitos conhecimentos que podem ser utilizados como ponto de ancoragem 

para o ensino de física. Com relação à prática social final, o educando, tem que voltar a 

sociedade com aprendizado e conhecimento da existência de situações físicas em vários 

fenômenos, e estes conhecimentos podem facilitar, e até melhorar a maneira em que ele se 

utiliza de determinados objetos ou realiza determinadas tarefas. 
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2.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A problematização, portanto, é a fase onde o professor faz indagações, questionando 

quanto ao funcionamento, ou o que acontece com determinados objetos, encontrar problemas 

que eles possam ter vivenciado ou visualizado, possíveis soluções para esses problemas. 

Despertando assim, a curiosidade do aluno para que ele queira realmente aprender pelo menos 

aquilo que é sua necessidade básica ou a curiosidade de saber o que aconteceu em algumas 

experiências vivenciadas. 

 

A problematização tem como finalidade selecionar as principais 

interrogações levantadas na prática social a respeito de determinado conteúdo. Essas 

questões em consonância com objetivo de ensino, orienta todo o trabalho a ser 

desenvolvido pelo professor e pelos alunos.  

Essa frase consiste, na verdade, em solucionar e discutir problemas que têm 

a sua origem na prática social, [...]. São, portanto, grandes questões sociais, porém 

inseridas e especificados no conteúdo da unidade está sendo desenvolvida pelo 

professor. (GASPARIN, 2013, p. 35) 

 

Essa fase, também pode ser utilizada para fazer demonstrações de alguns fenômenos 

físicos, com objetos que o aluno tem contato, na sua prática social, por exemplo lâmpadas, lupa, 

recorde de vidro, apontadores a laser, espelhos, água, glicerina, outros materiais que o aluno tem 

contato ou conhecimento. 

A aprendizagem em sala de aula, pode ser estimulada apresentando experimentos aos 

alunos, que comprovem a teoria e  que permitam o desenvolvimento uma visão crítica, o que 

proporciona um  ganho na percepção física dos acontecimentos, podendo maximizar 

aprendizagem. 

Esses experimentos servem como subsunçores, pois já fazem parte da vida diária do 

aluno, ou mesmo que não seja tão presente, o próprio experimento pode despertar no aluno, a 

vontade de saber como funciona ou por que determinado fenômeno acontece. Na etapa da 

problematização, é interessante estar questionando constantemente sobre os fenômenos, para 

que os alunos despertem a vontade de descobrir o funcionamento ou o que é responsável pela 

produção do fenômeno. 
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Não é bom que esses experimentos sejam de caráter laboratorial mais complexos, pois, 

raramente um aluno já teve contato com materiais de laboratório, principalmente nas escolas 

públicas, sabemos que na maioria das vezes as escolas não têm laboratório e quando tem faltam 

insumos e equipamentos, e mesmo as escolas que tenham isso, não faz muito sentido na vida 

do aluno após ter aprendido. O que se aprende em sala de aula tem de ser algo que seja mais do 

que apenas para vestibulares, concursos ou provas elaboradas para alguns cargos, ou 

universidade, mas sim, que e também sirva as suas práticas diárias e futuros problemas ele possa 

encontrar na sua rotina e também compreender fenômenos naturais e artificiais que o rodeia. 

 

Utilização de experimentos em sala de aula pode ser classificada como uma forma 

de aprendizagem ativa. Conceito de aprendizagem Ativa é amplo e envolve 

basicamente Perguntas de ensino não tradicionais e normalmente utilizam tarefas 

curtas e objetivas podem até constituir um projeto mais extenso. Aprendizagem ativa 

implica em um processo no qual os alunos estejam descobrindo processando e 

aplicando informações e não apenas ouvindo Professor Orlando slides projetados em 

sala de aula as técnicas utilizadas no processo de aprendizagem ativa pode ser 

bastante diversificada e a alcançar um número maior de alunos. (D’ANGELO e 

ZEMP, 2014) 

 

2.3 INSTRUMENTALIZAÇÃO 

 

Conforme Gasparin, a frase da instrumentalização acontece quando o educando e o 

conteúdo são postos e reciproca relação, tendo o professor como mediador nesse processo. 

 

 [...]realiza-se atos docentes e discentes necessários para construção do 

conhecimento científico. Os educandos e o educador agem no sentido da efetiva 

elaboração interpessoal da aprendizagem, através da apresentação sistemática do 

conteúdo por parte do professor e por meio da ação intencional dos alunos de se 

apropriarem desse conhecimento. 

 Os sujeitos aprendentes e o objeto da sua aprendizagem são postos em 

recíproca relação através da mediação do professor. É sempre uma relação e triádica, 

marcada pelas determinações sociais e individuais que caracterizam o aluno o 

professor e o conteúdo. 

Nenhum dos três elementos do processo pedagógico é neutro, todos são 

condicionados por aspectos subjetivos, objetivos, culturais, políticos, econômicos, de 

classe, do meio em que se encontram ou de onde provém. (GASPARIN, 2013, p. 49) 
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Uma parceria entre aluno e o professor pela busca do conhecimento, onde, o professor 

fornece as teorias necessárias para o estudo dos problemas, e os educandos possam pesquisar 

para demonstrar os problemas levantados na fase da problematização, demonstrando a parte 

teórica dando instrumentos para que os alunos possam produzir um novo conceito. 

 A instrumentalização pode ocorrer juntamente ou posterior experimento, após ter 

indagado, problematizado, demonstra-se o conteúdo que deve ser aprendido, esse conteúdo e o 

aluno são postos em recíproca relação, tendo o professor apenas como mediador, esse é o 

momento em que o professor passa todo o conteúdo a ser pesquisado, demonstrando como a 

física tem a ver com os fenômenos apresentado nos experimentos, podendo utilizar os próprios 

experimentos para fazer cálculos, demonstrações, elaborar exercícios, os  educandos podem 

estar praticando diretamente com os objetos, experimentos demonstrados e explicando cada 

acontecimento diretamente de maneira física ou elaborando cálculos demonstrativos, 

transformando assim, em uma aprendizagem prazerosa divertida atraindo atenção do aluno para 

o conteúdo a ser explicado. 

 Segundo Vigotski, essa é a parte da construção do conhecimento científico, 

aproveitando a fase em que os alunos estão propensos a aprendizagem. Aprendizagem é natural 

dos seres humanos aprendemos a todos os momentos a cada vivência que se passa ou por 

observar outros indivíduos, sempre estamos propensos a ter uma aprendizagem, e a 

aprendizagem escolar faz parte desse conceito de aprender.  

 

[...] o desenvolvimento dos conceitos científicos na mente da criança-alvo do 

processo de ensino escolar em nada difere essencialmente do desenvolvimento 

de todos os demais conceitos que se formam no processo da experiência propriamente 

dita da criança; consequentemente, a própria delimitação de ambos os processos é 

inconsistente. (VIGOTSKI, 2000, p. 251) 

 

Ao instrumentalizar os conceitos pré-existentes no aluno, tende-se uma melhor fixação 

do conteúdo a ser aprendido, essa instrumentalização pode ser feita com transmissão direta de 

conteúdo, mas, é interessante, na medida do possível, que o aluno se utilize de outros meios de 

adquirir conhecimento podendo ser em livros revistas ou até mesmo na internet. 

Essa fase, também prepara o aluno para que ele aprenda a buscar informações sobre 

situações que possa se deparar no futuro, pois o objetivo também é ensinar o aluno, a aprender 

a aprender. 
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 2.4 CATARSE  

Aluno marca sua nova posição em relação prática social inicial sintetizando o conteúdo 

aprendido com sua prática social marcando sua nova posição na construção do todo social.  

Segundo Saviani a Catarse: 

 Adquirido os instrumentos básicos ainda que parcialmente é chegado o 

momento da expressão elaborada de entendimento da prática social que se acendeu 

[...] trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora 

em elementos ativos de transformação (SAVIANI, 2003 p. 72) 

 

Saviani tinha uma visão política da educação, pois essa servia como instrumento de 

libertação do povo oprimido. No contexto das décadas de 1970 e 1980 o Brasil passava por um 

regime militar, onde, quem se opunha a ele era veemente reprimido, portanto, a educação seria 

uma porta para que o povo se levantasse, instrumentalizar-se com um conhecimento adequado 

e pudesse mudar a situação,  mas no contexto didático a Catarse é a exteriorização, o pôr para 

fora todo o conhecimento adquirido, externar, mudar a sua realidade, o seu conhecimento, a sua 

maneira de pensar, e com isso, mudar  para a sua prática social final, onde, ele terá uma nova 

visão sobre a prática social Inicial ele vai observar o seu cotidiano de uma forma diferenciada.  

Nesse momento, os alunos podem expressar o que foi problematizado no início, de uma 

forma a comparar com o objeto da instrumentalização. Percebendo uma nova maneira de ver a 

sua prática social, podendo produzir trabalhos, experimentos, elaboração de exercícios ou até 

mesmo expressando oralmente, pois a aprendizagem e avaliação são contínuas, o professor 

pode estar avaliando o que cada aluno aprendeu, através do seu contato com as experiências e 

trabalhos produzidos por eles.  

 

2.5 PRÁTICA SOCIAL FINAL DO CONTEÚDO  

 

Toda parte de problematização, instrumentalização, e Catarse, resultam em um 

indivíduo que retorna a sua prática social com uma nova visão de mundo, dos acontecimentos 

e fenômenos do seu dia a dia.  Tendo uma percepção mais científica capaz de modificar a forma 

como ele encara os problemas ao seu redor e o próprio futuro.   
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A prática social final é a nova maneira de compreender a realidade e de 

posicionar-se nela, não apenas em relação ao fenômeno, mas a essência do real, do 

concreto. É a manifestação da nova postura prática, da nova atitude, da nova visão do 

conteúdo do cotidiano.  É, ao mesmo tempo, o momento da ação consciente, na 

Perspectiva da transformação social, retornando à prática social inicial, agora 

modificada pela aprendizagem. (Gasparin, 2013 p. 143) 

 

Essa é parte na essência do ensino, pois forma-se os indivíduos para a sociedade, 

tornando-os novos agentes, mudando a sua prática pré-existente para uma prática mais 

elaborada, científica, dando uma visão de mundo mais completa.  Esses indivíduos podem 

mudar a sua realidade e a realidade a sua volta, pois deixam de ver o mundo apenas a partir de 

sua vivência, mas também com olhar científico sobre os objetos do seu cotidiano, fazendo com 

que se comporte de forma diferente diante de situações, que antes de passar pelo ensino e 

adquirir conhecimento científico, não dava muita importância. No caso do ensino de óptica vai 

poder ter uma visão diferenciada, identificando os tipos de lentes nos óculos, o por quê um 

Datashow projeta imagem, onde se localiza um objeto no fundo de uma piscina e outras 

situações provocado pela luz em nosso dia a dia.  

Segundo relatório da UNESCO que serve como base para o modelo pedagógico da 

Escola da Escolha no caderno de princípios educativos,  

 

Todo ser humano deve ser preparado, em especial pela educação que recebe 

na juventude, para elaborar pensamentos autônomos e críticos bem como para 

formular seus próprios juízos de valor de modo que possa decidir por si mesmo como 

agir nas diferentes circunstâncias da vida. (UNESCO, 2010). 

 

Segundo esse relatório a educação baseia em quatro pilares: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esses pilares, faz com quem educação 

seja mais completa, deixando apenas de ser instrutiva, passando a ser formativa, formando o 

indivíduo para viver em sociedade, participando e resolvendo os seus problemas cotidianos e 

também convivendo dignamente com as pessoas a sua volta.  

 

• Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente 

ampla, com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de 

assuntos, …. 
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• Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, 

mas, de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a 

enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe...  

• Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção 

das interdependências – realizar projetos comuns e prepararse para gerenciar conflitos 

– no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. 

• Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar 

em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, 

discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve levar 

em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, 

sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. (UNESCO, 2010). 

 

A escola onde foi aplicado o produto, segue o modelo Escola da Escolha que tem no seu 

modelo pedagógico os quatro pilares da educação, tendo como fundador do modelo, o professor 

Antônio Carlos Gomes da Costa. Esse modelo tem como fundamento a eixos formativos a 

formação acadêmica formação para vida e formação de competências para o século XXI. 

Levando em consideração os passos da pedagogia histórico-crítica, ela também forma 

os alunos dentro desses eixos formativos, além da formação acadêmica também tem uma 

formação para a vida, desenvolvendo no aluno as competências para o século XXI, assim 

também tendo uma relação com a aprendizagem significativa que se utiliza das práticas 

evidências pré-estabelecidas preparando a ancoragem de novos conceitos, que tenham um 

significado para vida futura do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTOS  

FÍSICO-QUÍMICOS  

 

 

 

 

 

 

  



29 

 

3 - FUNDAMENTOS FÍSICOS-QUÍMICOS 

 

3.1 PRINCÍPIO DE FERMAT NA REFLEXÃO  

 

O princípio de Fermat determina que, o caminho óptico mínimo também corresponde a 

distância mínima, levando a propagação retilínea da luz entre dois pontos figura 1.  

Figura 1 – Reflexão e refração da luz 

 
Fonte própria 

 

Figura 2 - Principio de Fermat na reflexão 

 
Fonte própria  

 
Seja P1̅ o ponto simétrico a P1 com relação a interface. O ponto da interface 

procurado é entao a intersecção  de  P1̅ P′1 com a interface (ponto P na figura 2). 

Com efeito, se compararmos o caminho P1P P′1 a outro, como P1 Q P′1, vemos ao pela 

figura 2 que P1P = P1̅ P′1 e P1 Q = P1̅ 𝑄 , e que o caminho optico via P equivalente ao 
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segmento de reta  P1̅ P′1 , menor que o caminho P1 𝑄̅̅ ̅̅ ̅ + Q P′1 
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ associado a qualquer 

outro ponto q da interface. (NUSSENZVEIG p.12. 1998) 

 

O raio refletido está no plano de incidência e tem um ângulo de reflexão igual ao de incidência: 

 

𝜃1 = 𝜃2                                                           (1) 

 

3.2 PRINCÍPIO DE FERMAT REFRAÇÃO E LEI DE SNELL. 

O principio de Fermat leva a lei de Snell figura 3.  

Figura 3 - Principio de Fermat na refração 

 
                     Fonte própria  

Para isso, consideramos os pontos P1 e P2 e procuremos o ponto P da interface que 

minimiza o caminho óptico  n1 P1 P̅̅ ̅̅ ̅  + n2 P P2
̅̅ ̅̅ ̅ . Seja  II o plano tangente a interface 

em P, O e Q as projeções de P1 e P2 sobre II e P1 O̅̅ ̅̅ ̅ = d1  , P2 Q̅̅ ̅̅ ̅ = d2 ,  𝑂 Q̅̅ ̅̅ ̅ = d e 𝑂 P̅̅ ̅̅̅ =

𝑥, onde queremos determinar 𝑥. (NUSSENZVEIG p.12. 1998) 

A figura 3 da ( [P1 P P2]= caminho óptico) 

[P1 P P2]= n1 P1 P̅̅ ̅̅ ̅  + n2 P P2
̅̅ ̅̅ ̅ = n1(𝑑1

2 + 𝑥2)
1

2⁄  +n2[𝑑2
2 + (𝑑 − 𝑥2)]

1
2⁄              (2) 

Para obter o tempo minimo, deriva-se em relacao a 𝑥: 

0 = n1 ∙
𝑥

(𝑑1
2 + 𝑥2)

1
2⁄

− n2

𝑑 − 𝑥

[𝑑2
2 + (𝑑 − 𝑥2)]

1
2⁄

= n1 ∙
𝑥

P1 P 
− n2 ∙

𝑑 − 𝑥

P P2

 

     =  𝑛 1sin 𝜃1 − 𝑛 2sin 𝜃2     (lei de Snell)                                                       (3) 
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Logo, o caminho quebrado minimiza o tempo porque aproveita melhor o caminho no 

meio 1, onde a velocidade é maior, reduzindo-o no meio 2, onde ela é menor.  

 

3.3  A LUZ COMO UMA ONDA  

 

3.3.1 Princípio de Huygens 

 

A teoria da ondulatória para a luz, apresentada pelo físico holandês Christian Huygens, 

em 1678. O Princípio de Huygens utiliza uma construção geométrica permitindo a previsão da 

posição num instante futuro sabendo da posição atual figura 4. Essa teoria descreve o seguinte: 

Figura 4 – Princípio de Huygens 

  
Fonte própria  

“Todos os pontos de uma frente de onda se comportam como fontes pontuais de ondas 

secundárias. Depois de um intervalo de tempo t, a nova posição da frente de onda é dada por 

uma superfície tangente a essas ondas secundárias.” (HALLIDAY, p.180,2016) 

A dedução da lei da refração (Lei de Snell), a partir do Princípio de Huygens, usando 

três estágios demonstrado na figura 4 demonstrando as várias frentes de ondas em uma interface 

plana entre ar (meio 1) e vidro (meio 2). Sendo a frente de onda do feixe incidente de 

comprimento de onda no meio 1, separados por 𝜆1. E a velocidade da luz no ar sendo 𝑣1 e a 

velocidade da luz no vidro 𝑣2. Sabendo que 𝑣2 < 𝑣1. 
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Figura 5 – Onda incidente 

 
                 Fonte - HALLIDAY, p.181,2016 

 

Figura 6 – Onda refretando 

 
   Fonte - HALLIDAY, p.181,2016 

Figura 7 – Onda refratada 

 

 

 

                        Fonte - HALLIDAY, p.181,2016 

 

Quando a onda se aproxima do vidro, uma onda secundária de Huygens com 

a origem no ponto e se expande até chegar ao vidro no ponto c, a uma distância 𝜆 1 do 

ponto e. O tempo necessário para a expansão é essa distância dividida pela velocidade 

da onda secundária, 𝜆 1/𝑣 1. No mesmo intervalo de tempo, uma onda secundária de 

Huygens com a origem no ponto h se expande com uma velocidade diferente, 𝑣 2, e 
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com um comprimento de onda diferente, 𝜆 2. Assim, esse intervalo de tempo também 

deve ser igual a , 𝜆 2/𝑣 2. (HALLIDAY, p.181, 2016) 

 

Ao igualar os tempos de percurso obtemos a relação  

𝜆 1 

𝑣 1
=

𝜆 2 

𝑣 2
                                                          (4) 

Sendo que os comprimentos de onda nos dois meios são diferentes e proporcionais a 

velocidade da luz nos meios. 

 
De acordo com o princípio de Huygens, a frente de onda da onda refratada é 

tangente a um arco de raio 𝜆 2 com centro em h, em um ponto que vamos chamar de 

g. A frente de onda da onda refratada também é tangente a um arco de raio 𝜆 1 com 

centro em e, em um ponto que vamos chamar de c. Assim, a frente da onda refratada 

tem a orientação mostrada na figura 6. Observe que 𝜃2, o ângulo entre a frente de onda 

da onda refratada e a superfície, é também o ângulo de refração. (HALLIDAY, 

p.180,2016) 

Para os triângulos retângulos 1hce e hcg da Figura 6, podemos escrever 

sin 𝜃1 =
𝜆 1 

ℎ𝑐
                                                   (5) 

e 

sin 𝜃1 =
𝜆 1 

ℎ𝑐
                                                    (6) 

sin 𝜃1

sin 𝜃2
=

𝜆 1 

𝜆 2
=

𝑣 1 

𝑣 2
                                                (7) 

 

Definindo o índice de refração como a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a 

velocidade da lua no meio temos, 

 

𝑛 =  
𝑐

𝑣
      (Índice de refração)                                       (8) 

 

3.4 LENTES CONVERGENTES 

 

Nas lentes convergentes, o índice de refração da lente é maior do que o índice de 

refração do meio os raios que incidem tendem a se concentrar após atravessar o seu material, 

figura 8. 
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Figura 8 - Desvio da luz por uma lente delgada 

 
Fonte própria  

Figura 9 -  Representação de lente convergente 

 
Fonte própria  

Nos pontos B e D, como 𝑛𝐿 > 𝑛meio  

𝑛𝐿 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑖̂  =  𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜 ∙ 𝑠𝑒𝑛 �̂�                                           (9) 

𝑠𝑒𝑛 𝑖̂ < ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑟,̂ portanto 𝑖̂ <  �̂�  

Os raios refratados afastam-se da normal nos pontos B e D, promovendo a convergência 

dos raios pela lente, figura 9. 

Foco principal de uma lente convergente situa-se no eixo principal da lente e todos os 

raios que incidem paralelamente sobre a lente passam por esse ponto, o foco dessas lentes são 

chamados de reais pois todos os raios emergentes passam realmente por ele. 

3.4 LENTES DIVERGENTES    
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Nas lentes divergentes,  sendo o índice de refração da lente maior do que do meio os 

raios que incidem sobre a lente, os raios luminosos tendem a se afastar da reta normal após a 

passagem da luz por ela, figura 10. 

 

Figura 10 -  Representação de lente divergente 

 

Fonte própria  

 Nos pontos B e D,  como 𝑛𝐿 > 𝑛meio 

𝑛𝐿 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑖̂  =  𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜 ∙ 𝑠𝑒𝑛 �̂�                                           (10) 

∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑖̂ < ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑟,̂ portanto 𝑖̂ <  �̂� 

Os raios refratados afastam-se da normal nos pontos B e D promovendo a divergência 

dos raios pela lente, figura 11. 

O ponto focal das lentes divergentes se localizam no prolongamento da dos raios que 

incidem paralelamente e divergem ao passar pela lente situando do mesmo lado do raio 

incidente sendo virtual pois os raios refratados não passam por ele. 

 

 

 

 

3.4.1 Distancia focal 
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O raio de curvatura de uma lente é que determina o foco, pois ele se situa na metade 

do raio de curvatura, figura  

𝑓 =
𝑟

2
                                                                 (11) 

Se a lente for convergente o foco 𝑓 é positivo.  

Se a lente for divergente o foco – 𝑓 é negativo. 

 

3.5 FORMAÇÃO DE IMAGENS POR UMA LENTES ESFÉRICAS 

 

Figura 11 – Imagem formada por uma lâmpada                    

 
Fonte própria  

 

3.5.1 Raios notáveis para lentes esféricas 

 

 Alguns raios que auxiliam a construção geométrica das imagens formadas por lentes 

esféricas.  No quadro 1 mostra algum desses raios notáveis.         

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Gráficos demonstrando raios notáveis 
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Um raio de luz que incide 

paralelamente ao eixo principal da 

lente é refratária mexe numa 

direção que passa pelo fogo da 

imagem da lente. No caso das 

lentes convergentes, o raio Cruz 

Araújo principal ao ser refratado. 

No caso da lente divergente apenas 

o prolongamento dos raios 

cruzaram seu eixo principal. 

 

Um raio de luz que passa pelo 

Centro óptico da lente refratado 

emerge sem apresentar nenhum 

desvio de sua trajetória. Tanto na 

lente convergente quanto nós 

divergentes 

O raio de luz que incide na 

lente na direção que passa pelo 

foco é refratado e imagem 

paralelamente ao seu eixo 

principal. No caso das lentes 

convergentes tá o raio passa 

pelo foco do objeto. No caso 

das lentes divergentes apenas o 

seu prolongamento passa pelo 

Foco 

 

  
 

 

3.5.2 Formação de imagem com lentes esféricas 

 

As imagens formadas por lentes divergentes, figura 12, tem como características sempre 

a mesma: 

Semelhança, independente da distância do objeto a lente. 

Imagem reduzida, menor que o objeto. 

Imagem virtual, dada por meio do prolongamento dos raios de luz emergentes. 

Imagem direita em relação ao objeto. 

Imagens sempre formada entre o foco e o centro óptico da lente.  

 

 

 

Figura 12 – Imagem virtual                    



38 

 

 
Fonte própria  

Lentes convergentes forma imagem com características diversas dependendo da 

distância do objeto a lente, quadro 2. 

Quadro 2 - Gráficos demonstrando a formação das imagens 

3.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Superfície refratora esférica 

 

Com um par de meios transparentes homogêneos, com índices de refração  𝑛1 e 𝑛2 

separados por uma superfície esférica convexa. 

 

 

 

 

Figura 13 – Superfície refratora esférica 

Objeto P situado à distância 

maior do que 2𝑓. 

A imagem reduzida, menor 

que o objeto, real, invertida 

em relação ao objeto e 

localizada a uma distância 

entre 𝑓 e 2𝑓. 

Objeto P situado a uma 

distância entre 𝑓 e 2𝑓. 

 A imagem ampliada, maior 

que o objeto, real, invertida 

em relação ao objeto, situada 

a uma distância maior que 2 

𝑓.  

Objeto P situado a uma 

distância da lente menor que f. 

 A imagem ampliada, virtual, 

direita em relação ao objeto, 

localizada entre o foco e o 

centro óptico da lente. 
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Fonte: (NUSSENZVEIG, 1998, p.24) 

Para superfícies refratoras temos os pontos, (NUSSENZVEIG, 1998) com p, q e R 

positivos na situação da figura 13 a lei dos senos aplicada aos triângulos SPC e SPC,  

𝑅

sin 𝜃
=

𝑝+𝑅

sin 𝜃1
                                                          (13) 

e 

𝑅

sin 𝜃′
=

𝑝+𝑅

sin 𝜃2
                                                         (14) 

Onde 𝜃1 𝑒 𝜃2 estão ligados pela lei de Snell, 

𝑛1  sin 𝜃1 = 𝑛2  sin 𝜃2                                                (15) 

Ao eliminar 𝜃1 𝑒 𝜃2entre essas relações encontra-se q em função de p para cada valor  

do θ. Dividindo membro a membro a (13) pela (14), vem (NUSSENZVEIG, 1998) 

𝑞−𝑅

𝑝+𝑅
=

𝑛1

𝑛2
∙

sin 𝜃

sin 𝜃′
                                             (15) 

onde usamos a lei de Snell.  

O resultado depende de θ, exeto para os raios paradoxais, aos quais vamos limitar, 

admitindo que, θ, θ1 e θ2 são todos << 1. Nesse caso, a figura 13 dá, com 𝑆 𝑇̅̅ ̅̅ = ℎ, 

(NUSSENZVEIG, 1998) 

sin 𝜃

sin 𝜃′
=

tan 𝜃

tan 𝜃′
=

ℎ/𝑝

ℎ/𝑝
=

𝑞

𝑝
                                     (16) 

e a (15) fica  
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𝑞−𝑅

𝑝+𝑅
=

𝑛1𝑞

𝑛2𝑝
=

1−
𝑅

𝑞

1+
𝑅

𝑝

                                     (17) 

Isso equivale a   

𝑛1

𝑝
+

𝑛2

𝑞
=

(𝑛2−𝑛1)

𝑅
                                     (18) 

A relação objeto-imagem independe de θ. 

  Figura 14 – Foco, objeto e imagem 

 
  Fonte: (NUSSENZVEIG, 1998, p. 25) 

Para um raio incidente paralelo ao eixo (𝑝 → ∞), obtemos a (figura 14) um foco 

imagem 𝐹’, com 𝑞 =  𝑓’, (NUSSENZVEIG, 1998) 

𝑛2

𝑓′
=

(𝑛2−𝑛1)

𝑅
                                         (19) 

A imagem se forma no infinito (raio emergente paralelo ao eixo, 𝑝 → ∞) quando o 

objeto está no foco objeto F,  com (NUSSENZVEIG, 1998) 

𝑛1

𝑓
=

(𝑛2−𝑛1)

𝑅
                                         (20) 

Logo temos duas distancias focais distintas, com  

𝑛1

𝑝
+

𝑛2

𝑞
=

𝑛1

𝑓
=

𝑛2

𝑓′
=

(𝑛2−𝑛1)

𝑅
                           (21) 

Para calcular o aumento lateral m, podemos usar as propriedades dos focos e do raio 

central, (que passa pelo centro C e não é desviado), juntamente com o carater paraxial dos raios. 

(NUSSENZVEIG, 1998) 
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Figura 15 - Aumento lateral  

 
  Fonte: (NUSSENZVEIG, 1998, p. 26) 

Como os raios paraxiais passam perto do vértice V, podemos aproximar a superfície do 

espelho na vizinhança de V pelo plano tangente ST em V figura (15) . os triângulos semelhantes 

P′C P  e Q′C Q dão então conforme (17) (NUSSENZVEIG, 1998) 

𝑚 =
𝑦′

𝑦
=

𝐶𝑃̅̅ ̅̅

𝐶𝑃
= −

𝑞−𝑅

𝑅+𝑝
= −

𝑛1

𝑛2
 
𝑞

𝑝
                           (22) 

 

No caso da figura 15, m < 0 e a imagem é invertida.  

Sejam 𝑥 𝑒 𝑥′ as distancias do objeto e da imagem respectivamente aos pontos focais do 

objeto e imagem, ambas positiva na figura 15, (  𝑥 ≡ PF̅̅̅̅ ; 𝑥′ ≡ FQ̅̅̅̅ ). Os triangulos semelhantes 

FVT e F P P′, por u  outro lado F′V S e F′Q Q′, por outro entao:  (NUSSENZVEIG, 1998) 

 

𝑦

𝑥
= −

𝑦′

𝑓
  , 

𝑦′

𝑥′
= −

𝑦

𝑓′
                           (23) 

Que dá  

𝑚 =
𝑦′

𝑦
= −

𝑓

𝑥
= −

𝑥′

𝑓′
                            (24) 

Comparando os resultados obtem-se a fórmula de Newton  

 

𝑥 𝑥′ = 𝑓 𝑓′                           (25) 
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3.5.4 Lentes delgadas 

 

Figura 16 – Lente delgada biconvexa 

 
Fonte: (NUSSENZVEIG, 1998, p. 28) 

Para a formação de imagem nas lentes delgadas, que são superfícies refratoras, cujo os 

raios de curvatura 𝑅1 e 𝑅2,  utiliza a mesma regra  da superfície refratora esférica, onde ambos 

os lados são parecidos e o material da lente tem um índice de refração 𝑛2. 

 No entanto, também pode ser utilizado um método para ilustrar, baseado no princípio 

de Fermat, propondo que o caminho óptico [PAQ], que passa pelo topo da lente tem que ser 

simétrico ao caminho óptico [POQ] ao longo do eixo ou seja diferente do caminho óptico PAQ 

- POQ  deve ser =0. (NUSSENZVEIG, 1998) 

Diferença entre as duas componentes, deve-se a diferença das distâncias percorridas 

O B ̅̅ ̅̅ ̅ ⊥ A P̅̅ ̅̅    e O D̅̅ ̅̅ ̅ ⊥ A Q ̅̅ ̅̅ ̅ aproximação da lente lente delgada e raios paraxiais permite tomar 

PB̅̅̅̅ ≈ PO̅̅ ̅̅   e DQ̅̅ ̅̅  ≈ OQ,̅̅ ̅̅ ̅ figura 16, de forma que essa primeira componente é n1d1  + n2d2. A 

segunda componente vem da substituição de n1 por n2aoo longo do trajeto V1 V2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (espessura da 

lente) e é dada por + (n2 − n1) V1 V2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = + (n2 − n1)  (t1 + t2) figura 16, logo o princípio de 

Fermat dá (NUSSENZVEIG, 1998) 

 

0 = [PAQ] − [POQ] =  n1(d1 + d2) − (n2 − n1)  (t1 + t2)                   (25) 
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No triângulo retângulo AOP, temos dentro das aproximações feitas com A Q̅̅ ̅̅ ̅  ≡ h, 

 

ℎ2 ≅ (𝑝 + 𝑑1)2 − 𝑝2 = 2 𝑝 𝑑1 + 𝑑1
2       {      𝑑1 ≅

ℎ2

2𝑝
                              (26) 

                                                                           desprezível  

Analogamente, no triângulo AOQ, 

   𝑑1 ≅
ℎ2

2𝑝
                                                                   (27) 

Notando que C1V1
̅̅ ̅̅ ̅̅ = C1A̅̅ ̅̅ ̅ = R1, o triângulo retângulo A O C1 dá 

ℎ2 = 𝑅1
2 − (𝑅1 + 𝑡1)2 = 2𝑅1𝑡1  + 𝑡1

2       {      𝑡1 ≅
ℎ2

2𝑅1
                              (28) 

                                                                           desprezível  

Analogamente, lembrando que 𝑅2 < 0, o triângulo A O C2 dá 

      𝑡1 ≅
ℎ2

2𝑅1
                                                                (29) 

Substituindo as (26) a (29) na (25), vem 

𝑛1

ℎ2

2
(

1

𝑝
+

1

𝑞
) − (n2 − n1) 

ℎ2

2

ℎ2

2
(

1

𝑅1
+

1

𝑅2
) = 0 

o que dá, dividindo por e usando a  

𝑛12 =
𝑛2

𝑛1
                                                                       (30) 

1

𝑝
+

1

𝑞
= (𝑛12 − 1) (

1

𝑅1
+

1

𝑅2
) =

1

𝑓
+

1

𝑓′
                                             (30) 

(NUSSENZVEIG, 1998) 

Equação na forma gaussiana, onde o resultado so depende do indice de refração relativo 

𝑛12 = 𝑛2 𝑛1⁄ . A distancia focal do objeto 𝑓 tem o mesmo valor da distancia focal da imagem 𝑓′ 

pelo fato dos dois lados ter o mesmo indice de refração 𝑛1. (NUSSENZVEIG, 1998) 

O aumento lateral m, pode ser calculado usando a propriedades dos focos de forma 

análoga a utilizada pela superfície refratora esférica. 
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Figura 17 – Lente delgada biconvexa 

 
Fonte: (NUSSENZVEIG, 1998, p. 30) 

Em  lentes biconvexas, onde ambos os focos são reais, a figura 16 dá, por semelhança  

dos triângulos 𝑃 𝑃′𝑂 𝑒 𝑄 𝑄′𝑂,   

𝑚 = +
𝑦′

𝑦
= −

𝑞

𝑝
                                                            (31) 

As distancias 𝑃𝐹̅̅ ̅̅ 𝑒𝐹′𝑄̅̅ ̅̅ ̅ do objeto e da imagem aos respectivos focos,  indicando 

novamente por 𝑥 𝑒 𝑥′ 

 𝑚 = +
𝑦′

𝑦
= −

𝑥′

𝑓
=

𝑓

𝑥
                                                            (32) 

O que implica conforme (25) 

 

𝑥 𝑥′ = 𝑓2                                                            (33) 

 

Resultado devido a Newton, que é a forma newtoniana da equação das lentes delgadas. 

Conforme (25) 

3.5.5 Equação das lentes simplificada para o ensino médio  

 

Tratamento analítico a formação de imagens por lentes esféricas delgadas, calculando 

para obter as características da imagem. 
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Figura 18 – Imagem real 

 
Fonte própria  

Figura 18, destaca-se os seguintes parâmetros: 

𝑝  distância do objeto a lente. 

𝑝’ distância da imagem a lente. 

y  tamanho do objeto. 

y’ o tamanho da imagem. 

f   é a distância focal da lente. 

Considerando as medidas dos envolvidos deduzimos a equação dos pontos conjugados 

conhecida por, Equação de Gauss, 

1

𝑓
=

1

𝑝
+

1

𝑝′
                                                            (34) 

Aumento linear transversal (A) definidos: 

𝐴 =
𝑦′

𝑦
=

−𝑝′

𝑝
                                                            (35) 

Quadro 3 Parâmetros positivos e negativos 

Parâmetros 𝑝 𝑝’ 𝑦 𝑦’ 𝑓 

Valor positivo 

(+) 

Objeto 

real 

Imagem 

real 

Objetos apontando 

“para cima” 

Imagem apontando 

“para cima” 

Lente 

convergente 

(Foco real) 

Valor negativo 

(-) 

Objeto 

virtual 

Imagem 

virtual 

Objetos apontando 

“para baixo” 

Imagem apontando 

“para baixo” 

Lente 

divergente 

(Foco virtual) 
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3.6 MISTURAS  

 

Mistura nada mais é, do que uma forma de matéria, formada por pequeninas partículas, 

que tendem a formar diferentes moléculas, contrapondo as misturas temos o que chamamos de 

composto, que apresenta uma composição fixa, ou seja, não possui variações moleculares. Em 

outras palavras dentro de uma misturas podemos ter diferentes moléculas coexistindo e 

interagindo entre si, que a qualquer momento pode ser separada por mecanismos físicos, já o 

composto irá apresentar apenas uma molécula, onde não é possível realizar uma “separação”.  

Para uma melhor compressão analise a tabela 1: 

Tabela 1 - Mistura composto  

Mistura Composto 

Os componentes podem ser separados por 

tecnicas fisicas 

Os componentes não podem ser separados 

por tecnicas fisicas 

Composição é variavel  Composição é fixa 

As propriedaes estão relacionadas com as 

de seus componentes  

As propriedaes não  estão relacionadas 

com as de seus componentes  

 Fonte própria 

Para que ocorra a formação de uma mistura, é obrigatória a ação de uma mudança física.   

Algumas mistura possui partículas tão grandes que não se faz necessária a utilização de 

microscópio para ser reconhecidas como mistura, esse reconhecimento pode ser feito a olho nu. 

Figura 19 – Mármore mistura heterogênea visível  

 
Fonte própria  

Ao observar a figura... pode-se notar a presença de margens com diferentes cores, onde 

cada cor irá representar uma substância, o que faz com que essa rocha seja classificada como 

uma mistura heterogênea. 



47 

 

Esse padrão de características também se repete no leite, pois apesar de parecer uma 

substancia pura ele é uma mistura heterogênea, já que apresenta uma numerosa quantidade de 

glóbulos de gorduras disperso um composto em grande parte por água, que só pode ser 

observado microscopicamente. 

Mas para que possamos conhecer melhor esse universo de misturas, se faz necessário 

frisar que ela se divide principalmente em duas as misturas homogêneas e heterogêneas. 

 As misturas que tentem a apresentar um aspecto uniforme são chamadas de 

homogêneas, uma vez que não há uma separação visual entre elas, mesmo quando analisadas 

microscopicamente, esse tipo de mistura também pode ser considerada uma solução, pois 

apresenta mais de um composto em sua composição, visto que esses compostos apresentam 

uma alta capacidade de miscigenação.  

Dentro da Química, quando uma mistura apresenta uma única fase, considera-se que 

essa substancia tem o aspecto visual homogêneo ou seja uniforme, isso se deve ao fator de que 

as substancias envolvidas nessa mistura apresentam características de solubilidade semelhantes. 

Quando   você   observa, por   exemplo, o   vinagre, figura 20, não   percebe   que   ele   é 

formado por 96% de água e 4% de ácido acético; o mesmo é válido para o álcool comum, 

formado por 96% de álcool e 4% de água, isso se dá graças a homogeneidade da mistura. 

Figura - vinagre 

 
Fonte própria  

Mas contrapondo essas características, é notável que existem diversas misturas que 

não apresentam apenas uma fase, muito pelo contrários existem misturas que podem apresenta 
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diversas fases, como por exemplo o creme de leite, que deve ser agitado ates de usar, pois é 

possível ver claramente a separação entre o soro e a gordura do leite, ou ao misturas a água com 

o óleo. 

Misturas que apresentam essa diversidade de fases, são chamadas de misturas 

heterogêneas. Diferente das homogêneas, esse tipo de mistura não apresenta semelhança 

nenhuma entre os seus compostos, figura 21, essa mistura será integrada de substancias com 

solubilidades completamente diferentes. 

Figura 21 - Água e óleo  

 
Fonte própria  

Durante o processo de classificação de uma mistura em   homogênea   e   heterogênea, 

deve-se ter muito cuidado, já que durante uma observação a olho nú, pode facilmente ocorrer 

um equívoco, por isso durante o processo de determinação de uma mistura se faz necessário o 

auxílio de   um   microscópio   comum. 

Em muitos casos, algumas misturas que parecem homogenias quando observadas a 

olho nu, ao ser criteriosamente analisada por um microscópico acaba se revelando como 

heterogênea. Isso ocorre com o Leite, ao observa-lo a olho nu, é possível detectar apenas uma 

fase branca, porem quando analisado no aparelho, é notável a presença de pequenas gotículas 

de gordura, dispersa em uma substancia líquida.   Outro   exemplo   é   o   sangue, que   a   olho   

nu   parece ser uma mistura homogênea quando, na verdade, trata-se de uma mistura 

heterogênea 
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Figura 22 - Visão microscópica do sague 

 
Fonte: https://www.jornalfolhadoestado.com/noticias/5365/novo-metodo-no-diagnostico-da-leucemia  

Após a compreensão das caraterísticas envolvidas em uma mistura heterogênea isto é, 

aquelas que apresentam duas ou mais fases, sabendo que essas fases podem ser percebidas pelo 

seu aspecto visual, como a diferenças de estados físicos, cores, ou densidades. É valido ressaltar 

que as misturas heterogêneas tendem a ser classificadas como, mistura heterogênea de 

suspensões ou mistura heterogênea de coloides, e essa classificação é determinada pelo 

tamanho das partículas do componente em menor quantidade presente na mistura. 

Os colóides são misturas heterogêneas de pelo menos duas fases diferentes, com a 

matéria de uma das fases na forma finamente dividida (sólido, líquido ou gás), denominada fase 

dispersa, misturada com a fase contínua (sólido, líquido ou gás), denominada meio de dispersão.  

 

3.6.1 Coloides 

 

A ciência dos coloides, se ocupa do sistema dos quais uma ou mais substância 

apresenta dimensões de 1 nm a 1µm, um sistema que contém tanto moléculas grandes como 

pequenas partículas. Os sistemas coloidais são classificados em três grupos gerais, o das 

dispersões coloidais, que são termodinamicamente instáveis por causa de sua elevada energia 

livre de superfície constituindo sistemas irreversíveis, as soluções verdadeiras de substâncias 

macromoleculares, sendo substância termodinamicamente estáveis que são reversíveis podendo 

ser separadas novamente depois de misturadas e os coloides de associação, também chamados 

de eletrólitos coloidais, Shaw 1975. 
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A dispersão coloidal, tem partículas suficientemente grandes para permitir a existência 

de superfície de separação definida entre as partículas no meio aonde estão inseridas.  

Essas fases são classificadas em fase dispersa constituída pelas partículas e meio de 

dispersão por onde as partículas se distribuem a natureza física depende evidentemente dos 

papéis exercidos pelas duas fases constituintes, tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação das fases dos coloides 

Faze 

dispersa 

Meio de 

dispersão  

Nome  exemplos 

Líquido  Gás  Aerossol liquido Nevoas sprays, liquidos 

Sólido Gás  Aerossol solido Fumaça, poeira 

Gás  Líquido  Espuma  Espumas de sabão e de 

extintores de incêndio  

Liquido  Líquido Emulsão  Leite e maionese 

Solido  Líquido Sol, suspensão coloidal, 

pasta com elevada 

concentração de sódio 

sol de ouro, sol de prata, 

pasta de dente. 

Gás  Sólido Espuma Sólida Poliestileno expandido 

Líquido  Sólido Emulsão Sólida Opala, perola 

Sólido  Sólido Suspensão solida Plásticos pigmentados 

 

A característica essencial comum a todas as dispersões coloidais é a grande relação 

área volume para as partículas envolvidas nas superfícies de separação entre a fase dispersa e o 

meio de dispersão manifesta esses fenômenos de superfície características tais como absorção 

de dupla camada elétrica Esse fenômeno de grande importância na determinação das 

propriedades físicas como um todo por causa desse fato a química da superfície relaciona 

intimamente com a dos coloides. SHAW 1975. 

A as misturas coloidais tem partículas suficientemente grandes para permitir a 

existência de superfície de separação definida entre as partículas no meio aonde estão inseridas.  

 A característica essencial comum a todas as dispersões coloidais é a grande 

relação área volume para as partículas envolvidas nas superfícies de separação entre 

a fase dispersa e o meio de dispersão manifesta esses fenômenos de superfície 

características tais como absorção de dupla camada elétrica Esse fenômeno de grande 

importância na determinação das propriedades físicas como um todo por causa desse 
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fato a química da superfície relaciona intimamente com a dos coloides (show 1979 p. 

3) 

Tamanho das partículas de um coloide, são determinados de acordo com sua área e 

volume, também a sua forma física, principalmente as partículas de forma esférica ou elipsoide,  

favorecem a dispersão da Luz. Quando uma solução coloidal é atingida Pela Luz parte dela 

poderá ser absorvida e parte sofre espalhamento o restante é transmitida através da solução sem 

outras perturbações, Devido as cores ter comprimentos de ondas diferentes algumas cores 

podem ser dispersas outras absorvidas de algumas não sofrem perturbação alguma. 

 

3.6.2 Espalhamento da luz por efeito Tyndall 

 

Segundo SHAW 1979, qualquer substância pode provocar o espalhamento da Luz até 

um certo grau, o espectro turvo associado aos muitas soluções coloidais é uma consequência 

do espalhamento da Luz, podendo ter soluções macromoleculares aparentemente ser 

transparente, que na realidade, são ligeiramente turva por causa do espalhamento da Luz. 

Somente um sistema perfeitamente homogêneo não provoca espalhamento da Luz.  

Os fundamentos da teoria de espalhamento da luz, foi criado por Rayleigh 1871, 

aplicando a teoria eletromagnética da luz, ao espalhamento provocado por partículas esféricas 

suspensão no meio gasoso, SHAW, 1979.  

Quando uma onda eletromagnética incide I0 e o comprimento de onda λ incide numa 

partícula pequena (< aproximadamente λ/20) de polarizabilidade α são induzidos na 

partícula dipolos oscilantes. A partícula funciona como fonte secundária para emissão 

de radiação espalhadas de mesmo comprimento onda de luz incidente. SHAW, 1979 

p. 32  

Figura 23 - Invólucro de radiação para luz espalhada por pequenas 

partículas 

 
Fonte shaw 1979, p. 34 
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A figura 34 determina que a “distância dá origem às linhas pontilhadas interrompida e 

continua representa a intensidade relativa da componente polarizada horizontalmente da 

componente polarizada verticalmente da luz espalhada a Total respectivamente”, SHAW, 1979. 

A luz vermelha (λ ~ 650nm) sofre espalhamento menor do que a luz azul (λ ~ 450nm), 

uma vez que a intensidade de espalhamento é proporcional a 1/λ4. O que explica o tom azulado 

da luz branca, quando observado ortogonalmente a face incidente e avermelhado quando 

observado paralelamente, explicando assim, o tom azulado do céu e o tom amarelo-

avermelhado do sol nascente ou poente. 
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4 - METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

4.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida através de estudos bibliográficos sobre pedagogia 

histórico-crítica e outras teorias que pudessem servir de base para sua aplicação encontrando a 

aprendizagem significativa de David Ausubel base para introdução dos conceitos prévios a 

historicidade em função da aprendizagem utilizou-se de experimentos que fazem parte do 

cotidiano dos alunos e alguns adaptados para realidade financeira de sala de aula pois na maioria 

das escolas não há recursos para obtenção de materiais didáticos alternativos para o ensino. 

Algumas práticas já aplicadas em sala de aula durante os anos de docência e outras 

pesquisas já realizadas em sala foram aprimoradas durante o processo de desenvolvimento da 

pesquisa levando em consideração a realidade sociocultural de onde escola está inserida. 

Visando contribuir para a melhoria do ensino em sala de aula, desenvolveu-se uma 

metodologia para tentar prender a atenção dos alunos. Já que a física aplicada em sala de aula 

muitas vezes está fora do contexto da realidade social, aplicação do produto levou em conta, a 

utilização de materiais de fácil acesso, que façam parte do cotidiano dos alunos. Esse método 

faz alusão aos cinco passos da pedagogia histórico-crítica com fundamentação na aprendizagem 

significativa de David Ausubel. 

 

4.2 LOCAL DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA   

 

A proposta foi realizada Escola Estadual de Ensino em Tempo Integral  Heitor Villa-

Lobos, no endereço: Av. Juscelino Kubitscheck, 1903 - St. Institucional, Ariquemes - RO, CEP: 

76872-861, localizada no centro da cidade. A escola foi fundada em 1981 com a denominação 

inicial de  Escola Estadual de 1º e 2º Graus Heitor Villa-Lobos.  No início do funcionamento, a 

Escola começou a funcionar com os cursos de 1º e 2º Graus (Colegial e os Profissionalizantes): 

Teve curso de Agropecuária, somente no ano de 1981. Em 1983 foi criado o curso de Técnico 

em Contabilidade que funcionou até 1988.  Em 1997 iniciou-se o Curso Técnico em 
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Administração, que funcionou até 1999. E o de  Magistério que funcionou até 1999. A partir 

do ano 2000 passou a denominar-se “Normal Médio” para adequar-se à LDB. Essa 

denominação durou até o ano 2000 quando mudou o nome para Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Heitor Villa-Lobos, funcionando com turmas de ensino fundamental e 

médio nos turnos matutinos, vespertino e noturno. No ano de 2017, teve novas mudanças, 

passando a atender  apenas turmas  de Ensino Médio em tempo integral fazendo parte do modelo 

pedagógico o da Escola da Escolha, de Antônio Carlos Gomes da Costa, que visa formar os 

alunos solidários autônomos e competentes. Sendo que a partir desse ano foi inserida no projeto 

Escola do Novo Tempo do governo estadual, tendo seu nome alterado para, Escola Estadual de 

Ensino em Tempo Integral Heitor Villa-Lobos, figura 24. 

Figura 24 - Vista aérea da escola 

 
Fonte: Dutra Drone. 

A escola dispõe de um laboratório de ensino de ciências, mas não tem materiais nem 

insumos para a realização de experimentos, tendo um laboratório de informática, com 35 

computadores com acesso à internet, uma estrutura de 24 salas. A escola atende 540 alunos, 

oriundos de todos os bairros da cidade, em 16 turmas de ensino médio em tempo integral, nos 

turnos matutino e vespertino, com sala ambiente, onde os professores ficam em sala e os alunos 

trocam de ambiente a cada mudança de componente curricular. 

 

4.3 ETAPAS DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA. 

 

Produto foi dividido em 2 planejamentos distintos, o de refração da luz e o de lentes 

delgadas. Sendo utilizado 2 aulas de 50 minutos para cada planejamento, mais uma aula para 

avaliação do produto educacional, tendo sido   utilizado 5 aulas ao total. Tendo sido realizado 
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dentro do contexto da sequência didática, do planejamento anual, no conteúdo de óptica, em 

consonância com o conteúdo de química, sobre misturas homogenias e efeito Tyndall, pois 

quando foi explicado a proposta de trabalho, a professora de química, gostou do método 

utilizado e pediu para utilizar-se das demonstrações, ao introduzir o conteúdo do efeito Tyndall, 

pois esse efeito físico-químico observado em misturas heterogenia com partículas de tamanho 

1nm a 1000nm, pode ser explicado com os experimentos realizados em sala, o conteúdo foi  

explicado por ela após a aplicação do produto, realizando novamente os experimentos com 

trajetória da luz na agua com açúcar e no aerossol no ar. O método de aplicação do produto 

educacional, seguiu a mesma sequência para as três turmas aplicadas, para que não houvesse 

diferença na assimilação do conteúdo por parte dos alunos.  

Antes do início da aplicação do produto educacional explicou-se aos alunos os 

procedimentos de aplicação e como seria aplicado e qual objetivo a ser alcançado.  

As etapas de aplicação foram sintetizadas na figura 25. 

Figura 25 - Etapas de execução da proposta 

 

Fonte própria  

Produto foi aplicado em três turmas de segundo ano, com 76 alunos ao todo, sendo 

turma I 24 alunos e turma II e III com 26 alunos, dentro de sala de aula com a disposição dos 

alunos em sala em forma de “U”, tendo a sequência de aplicação os cinco passos da pedagogia 

histórico-crítica, a Prática Social Inicial, Problematização, Instrumentalização, Catarse e Prática 

Social Final, e o princípio da aprendizagem significativa.  

ETAPAS DE EXECUÇÃO 
DA PROPOSTA 

fevereiro de 2018 a

julho de 2018

ETAPA 1:

Apresentação da

proposta

ETAPA 1:

Apresentação da

proposta

ETAPA 3:

Análise dos dados e

das avaliações
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No conceito, que os alunos já têm conhecimento de alguns instrumentos ópticos, como 

Datashow, óculos, arco-íris, o próprio vidro de uma janela, isto é, a prática social que eles já 

trazem para a escola e podem fazer parte da introdução do conteúdo e do ensino a ser aprendido 

pois assim quando desperta algum interesse e o ensino de física se torna algo prático que o 

aluno pode estar utilizando para resolver seus problemas ou entender o que se passa à sua volta. 

 

4.4 MATERIAIS UTILIZADOS NOS EXPERIMENTOS  

 

Para execução do produto se faz necessário adquirir alguns materiais como: régua de 1 

metro e de 30 centimetros, um copo transparente aproximadamente 150 ml a 250ml comum e 

um com fundo côncavo, figura 26 e 27, 

Figura 26 - Copos transparentes e com fundo côncavo  

 
 

Figura 27 - Copo com fundo côncavo 

 

Fonte própria  
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Como fonte de luminosa foi utilizado um laser verde, figura 28, sendo o verde melhor 

visualizado por ter um menor comprimento de onda e sofrer uma melhor dispersão por parte do 

efeito Tyndall. 

Figura 28 – Lazer verde. 

 
Fonte própria  

Um recorte de vidro de 4mm x 3cm x 20cm, um recorte de vidro de 6mm x 10cm x 

10cm,  figura 29. 

Figura 29 – Recorte de vidro de 4mm x 3cm x 20cm. 

 

Fonte própria  

200ml de glicerina liquida e um aerossol que pode ser desodorante ou aromatizador de 

ambiente, figura 30. 

Figura 30 - Glicerina liquida e aerossol. 

 
Fonte própria  
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 Canudo plástico, utilizado para sucos ou refrigerantes, figura 31. 

Figura 31– Canudo plástico. 

 

Fonte própria  

150 ml a 200 ml de água, com uma colher de açúcar, figura 32. 

Figura 32 – agua com açúcar. 

 
  Fonte própria  

Como lentes foram utilizadas duas lupas comum de tamanhos diferentes, pela diferença 

do ponto focal, como lente convergente, adquirida em papelaria com preço acessível, figura 33. 

Figura 33 – Lupa 

 
Fonte própria  

Uma montagem de um fio com tomada, reaproveitado de um ventilador, com soquete 

simples para lâmpada e uma lâmpada fluorescente espiral de 15w, também utilizou-se de uma 
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extensão elétrica para ter uma maior mobilidade na sala. Mas o fio da lâmpada pode ser mais 

comprido para facilitar a locomoção e utilização do experimento. figura 35 

Figura 34 – Conjunto lâmpada. 

 
Fonte própria 

 

 

Figura 34 – Conjunto lâmpada. 

 

Fonte própria 
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5. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

5.1 PLANEJAMENTO I:  REFRAÇÃO DA LUZ 

 

Na primeira parte da aula, explicou-se os procedimentos da execução da pesquisa para 

os alunos, demonstrando a importância das pesquisas e a necessidade de mudar o método de 

ensino tradicional e tecnicista que ainda existem nas escolas, e a necessidade de da formação 

para a sua pratica social e resolução e entendimento de situações simples que existem em seu 

cotidiano. 

A segunda parte da aula, foi uma conversa com os alunos sobre se eles já conheciam 

alguns fenômenos sobre refração da luz, e identificando objetos que tem essas propriedades 

como Datashow, óculos, binóculos, copos com água, câmera fotográfica, vidro de uma janela 

ou porta e outros materiais que provoquem o desvio da luz e modifiquem a imagem.  

Após a conversa, demonstrou-se alguns dos fenômenos que fazem parte do dia-a-dia 

dos alunos, como a inversão da imagem num copo d'água, que já pode ter sido presenciada 

pelos alunos, indagando o que poderia ser a causa daquele efeito visual sofrido pela imagem, 

figura 36.  

Figura 36 - Copo com água e uma seta atrás 

  
Fonte própria  
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Um canudo que aparenta estar quebrado quando introduzido no copo com água, em que 

o aluno provavelmente já tenha percebido um canudo ou colher que tenha esse efeito, figura 

37, indagando se os alunos já presenciaram alguns fenômenos ocorridos pela refração da luz. 

 
Figura 37 - Copo com água e canudo. 

 
Fonte própria  

Na terceira parte da aula utilizou-se de alguns experimentos simples para demonstrar o 

índice de refração como por exemplo um copo com glicerina, figura 38 e um retângulo de vidro 

plano de 4mm de espessura, 20cm de comprimento e 3cm de largura, introduzindo o vidro na 

glicerina demonstrando que o vidro acaba por desaparecer dentro da glicerina, pois o índice de 

refração da glicerina e do vidro são mesmo.  

                   Figura 38 - Copo com água glicerina e recorte de vidro 

  
Fonte própria  
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 Demonstrando o desvio ocorrido por uma luz de laser, quando atinge a água e num 

quadrado de vidro de aproximadamente 6 mm de espessura e 10cm de lado, figura 39, 

mostrando que a luz pode se desviar quando atingir determinados objetos.  

            Figura 39 - Recorte de vidro e desvio da luz 

 
Fonte própria  

Outra maneira de demonstrar é, utilizando a mesmo quadrado de vidro e fazendo com 

que os alunos olhem, pela sua linha da espessura, objetos do outro lado do vidro, vendo assim, 

que eles mudam a sua posição dependendo do ângulo que se observa, figura 40. 

          Figura 40 - Recorte de vidro observado pela lateral 

 
Fonte própria  
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Foi demonstrado a refração que acontece na passagem da luz pela água, demostrando 

através de um copo com água que foi adicionado açúcar, para aumentar as partículas do material 

facilitando a visualização do trajeto da luz pelo efeito Tyndal, onde há espalhamento da luz 

pelas partículas do material. Figura 41 

Figura 41 – Trajetória da luz pela água  

 
Fonte própria 

Podendo demonstrar a reflexão total com um retângulo de vidro, dependendo do ângulo, 

a luz reflete totalmente seguindo em zig-zag por dentro do vidro, figura 42. 

               Figura 42 - Retângulo de vidro com reflexão total. 

 
Fonte própria  

Juntamente, sempre indagando os alunos, como pode acontecer, o porquê que a luz está 

desviando. Levando o aluno a despertar a curiosidade para aprender o conteúdo e desvendar o 

mistério que está acontecendo nesse processo, assim, cobrindo a etapa da problematização em 

cima da prática social de alguns fenômenos que acontecem no cotidiano dos alunos 
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Quarta parte da aula,  fez-se instrumentalização através da introdução e demonstração 

do conteúdo da Lei da Refração, que explica os ângulos de refração a ser estudado, sendo  o 

índice de refração sempre fazendo relação como a experimentação e  utilizando os  

experimentos para demonstrar e desenhar no quadro figura 43. 

Figura 43 – Utilizar o experimento para desenhar no quadro. 

 
Fonte própria  

Deixando os alunos manipularem os experimentos, figura 44, observando de perto os 

fenômenos, sendo o momento que se desperta a curiosidade, problematizando cada parte e 

indagando as possíveis causas 

Figura 44 – Manuseio dos experimentos pelos alunos 

  
Fonte própria  
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Eles reproduziram em forma de desenho nos seus cadernos, figura 45, demonstrando o 

que ocorreu em cada uma das experiências, identificando os ângulos de incidência e o ângulo 

de refração observando também que ao sair do vidro o ângulo se restaura tornando o mesmo da 

incidência e através dos ângulos encontrar o índice de refração. 

Figura 45 – Reprodução do desvio no vidro numa folha 

 
Fonte própria 

Foi coletado tambem a trajetoria da luz no copo com água, observando duas trajetorias 

diferentes, figura 46.  

Figura 46 – Reprodução do desvio no vidro numa folha 

 
Fonte própria 

A quarta etapa, que é Catarse os alunos fizeram a exposição do que aprenderam, onde 

cada, aluno demonstrou o que aprendeu sobre o conteúdo, através da elaboração de questão 

sobre os experimentos apresentados, elaborando questões sobre situações vivenciadas, expondo 

os desenhos realizados, e os cálculos elaborados, repassando para outros alunos responderem e 

assim os alunos dispõe o aprendido praticando interagindo.  

Desenharam a trajetoria da luz pelo vidro, identificando oas angulos de incidência e de  

refração utilizando para definir o indice aproximado de refracao do vidro utilizado figura 47.  
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Figura 47 – Reprodução do desvio da luz no vidro em desenho. 

 
Fonte própria  

O mesmo foi feito com o desvio sofrido pela luz no copo, coletando dados para os 

calculos figura 48. 

Figura 48 – Reprodução do desvio da luz  no copo em desenho. 

 
Fonte própria 

Já a prática social final, não se dá exatamente na sala de aula, e sim, uma nova visão 

sobre o conteúdo aprendido, em sua prática do dia a dia, assim quando o aluno se deparar com 

determinado fenômeno que envolva refração da luz, ele poderá identificar e saberá o que está 

acontecendo por uma visão científica, levando para sua vida além de um conhecimento para 

vestibulares e ENEM, também conhecimento cientifico para resolução de pequenos problemas 

do seu cotidiano.  
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5.2 PLANEJAMENTO II: LENTES DELGADAS 

 

Primeira parte da aula começou, com uma conversa com os alunos partindo do princípio 

que, os alunos têm conhecimento do Datashow, que professor utiliza para projeção de slides ou 

de vídeos em sala de aula, também que alguns alunos utilizam óculos, e que às vezes, quando 

ele olha no fundo de um copo com água, os objetos aparentam ser menores do que realmente 

são, e que muitos alunos tem conhecimento da utilização de lupas. Discutindo algumas 

experiências vivenciadas pelos alunos.  

Segunda parte da aula começou-se desligando as luzes da sala, que deve ficar levemente 

escura, com auxílio de cortinas ou papel nas janelas, utilizando uma lupa e um celular com 

brilho no máximo, foi feito a projeção da imagem de um celular numa lupa projetando a imagem 

resultante na parede e no teto da sala, figura 49, demonstrando assim que as imagens podem ser 

projetadas. 

Figura 49 - Projeção da imagem do celular 

 
Fonte própria 

Foi utilizado também, uma lâmpada com uma extensão e a lupa demonstrando a 

projeção na parede, figura 50 e 51. 

Figura 50 - Projeção da imagem da lâmpada menor 

 
Fonte própria 
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Sendo a figura 50 utilizou-se a lâmpada posicionada na posição maior que 2f , 

produzindo assim uma imagem menor que o lâmpada, e na figura 51, posicionou-se entre f e 2f 

produzindo uma imagem maior que a lâmpada. 

Figura 51 - Projeção da imagem da lâmpada maior   

 
Fonte própria  

 

Após a demonstração os alunos puderam  manusear a lupa observando objetos próximos 

e distantes, e verificando as várias imagens produzidas pela lupa, em posições diferentes. 

Sempre estimulando os alunos a observarem objetos próximos e distantes, figura 52 e 53.  

Figura 52 - Visualização de objetos lente convergente   

 
Fonte própria 
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Figura 53 - Visualização de objetos lente com duas lupas  

  
Fonte própria  

Também utilizaram para a projeção de imagens utilizando seus celulares, projetando na 

parede, figura 54 e no teto figura 55. 

Figura 54 - Projeção da imagem no teto 

 
Fonte própria 

Figura 55 - Projeção da imagem na parede  

 
Fonte própria  
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Todos os alunos já tinham visto o datashow em sala de aula e tinham conhecimento de 

que ele projetava a imagem, mas quando foram questionado de como ocorria a projeção nnhum 

aluno tinha conhecimento, de como se dava a projeção. 

Alguns equipamentos, podem ser difíceis de encontrar, como a lente divergente, tem a 

possibilidade de se mandar fazer uma lente em uma óptica, que não custa muito caro, mas 

também pode ser utilizado um copo de vidro em que o fundo seja côncavo e transparente para 

ser utilizado como uma lente convergente figura 56.  

Figura 56 - Copo de vidro com fundo côncavo e transparente. 

 
Fonte própria  

Com a lente divergente, primeiramente foi passado o copo para os alunos manusearem 

e observarem as imagens formadas por ele, tanto de objetos próximos como de objetos distantes, 

figura 57.  

Figura 57 - Visualização de objetos próximos com copo 

  
Fonte própria  
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Os alunos puderam ter contato direto com a lente observando as  imagem formadas pela 

lente, muitos alunos já tinham percebido em em algumas situações que esse fenomeno 

acontecia, ao serem indagados se sabiam as causas do fenomeno, relataram não ter 

conhecimento de porque isso ocorria, figura 58. 

Figura 58 - Visualização de objetos com copo 

 
Fonte própria  

Depois dos alunos manusearem o copo e a lupa, foi feito a demonstração da trajetória 

da luz pelas lentes, utilizando um laser, a lupa, o copo e um desodorante aerossol e também 

aromatizador de ambiente aerossol. Com o auxílio dos estudantes, foi borrifado o desodorante 

e/ou aromatizador no trajeto que o laser percorreria, figura 59.  

Figura 59 – Borrifando aerossol na trajetória do laser 

 
Fonte própria  

Ao borrifar aerossol no ar, a luz refrata nas partículas melhorando a visualização da luz 

e ao atravessar pela lupa, observa-se o desvio do raio refratado ao passar pela lente, figura 60.  
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Figura 60 - Visualização da trajetória da luz em lente convergente 

  
Fonte própria  

Da mesma maneira que foi utilizado a lupa foi utilizado o copo fazendo comparações 

da trajetória da luz, demonstrando que na lupa os raios convergem. Os alunos sempre que 

tinham curiosidade manusearam os experimentos, tirando suas dúvidas e observando de perto 

os fenômenos, figura 62 

Figura 62 - Visualização da trajetória da luz em lente divergente 

 
Fonte própria  

Com utilização de uma lâmpada e uma régua demonstrou-se as diferentes posições da 

projeção de uma imagem, tanto de uma imagem ampliada, quanto de uma reduzida, figura 63.  

Figura 63 - Observação da projeção da imagem   

 
Fonte própria  

Os alunos puderam perceber o porquê que tem que fazer ajustes na lente para melhorar 

a imagem do Datashow toda vez que ele é instalado. 

Utilizaram o conjunto régua, lâmpada e lupa para coletar dados das medidas de distância 

do objeto até a lente e da lente até a imagem, para imagem reduzida, figura 64. 
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Figura 64 - Aluno projetando imagem reduzida 

 
Fonte própria  

Coletando dados também do tamanho da lâmpada e da imagem, para posteriormente 

realizar cálculos, figura 65. 

Figura 65 – Medidas da imagem reduzida e da lâmpada 

 
Fonte própria  

Manusearam e projetaram a imagem ampliada, figura 46 fazendo a coleta de dados das 

distancias e do tamanho da imagem figura 66. 

 

Figura 66 - Aluno projetando imagem ampliada 

 
Fonte própria 

Os alunos fizeram a coletra de dados das dimenções da imagem ampliada da lâmpada para efeitos de 

utilizar em calculos posteriores, figura 67. 



77 

 

Figura 67 – Alunos efetuando medição das imagens 

 
Fonte própria 

Durante a aula de duas turmas, havia sol, os alunos saíram da sala para visualizar e 

manusear as lupas, e foi demonstrado a concentração dos raios solares, figura 68. 

Figura 68 – Concentração dos raios solares pela lupa 

 
Fonte própria 

Concentrando os raios para tentar queimar objetos tentando queimar pequenos pedaços 

de papel e grama seca, colocadas em cima da calçada, figura 69. 

Figura 69 – concentração dos raios solares pela lupa 

 
Fonte própria 
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Um aluno gravou a letra inicial em uma régua de madeira utilizando a lupa como pirogravo, 

figura 70.  

Figura 71 – lupa como pirogravo 

 
Fonte própria 

Foram coletados dados das distancias focais das lentes, ao focalizar a luz solar em 

determinados objetos, figura 72.  

Figura 72 – Focalização com a lupa.  

 
Fonte própria 

Durante toda parte da demonstração, é importante estar sempre problematizando, 

indagando os alunos do que causa o fenômeno, porque do desvio da luz, porque quando ela 

passa por determinados objetos ela muda sua direção, o que explicaria mudar a posição ou 

ângulo de incidência também mudaria ângulo de reflexão, levando em conta algumas situações 

vivenciadas pelos alunos. Turma surge indagações diferentes, cada aluno já vivencioucoisas 

diferentes, assim a aula se torna dinâmica. O professor tem de estar atento, sabendo aproveitar 

cada uma delas, pois em algumas salas são muitas as curiosidades que podem ser respondidas, 

e que pode mudar a percepção sobre o os fenômenos físicos envolvidos no cotidiano. 

 Em uma das turmas essa parte do experimento não pode ser realizada, pois o tempo 

estava nublado. Sendo feito apenas por caráter de demonstração   
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 Após as demonstrações, foi feita a instrumentalização através da introdução e 

demonstração do conteúdo da lei de Gauss, que explica o funcionamento das lentes e 

equipamentos que a utilizam, utilizando os experimentos como base para as explicações, 

deixando os alunos tirarem suas conclusões sobre os fenômenos apresentados, dando exemplos 

de como cada um daqueles fenômenos aconteceu, a maneira física de resolver essas situações 

e o porquê elas acontecem. 

Na última parte da aula que é a parte da catarse, os alunos manusearam os experimentos 

desenhando em folhas ou no caderno utilizando os experimentos.   

Observação e coleta da trajetória da luz pela lupa, figura 73. 74 e 75.  

Figura 73 – Desenhando a trajetória da luz pela lupa I 

 
Fonte própria 

Figura 74 – Desenhando a trajetória da luz pela lupa II 

  
Fonte própria 

Figura 75 – Desenhando a trajetória da luz pela lupa III 

 
Fonte própria 
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Após a coleta de dados pelos alunos, que foi feitos em grupos com quatro alunos, eles 

encontraram os ângulos determinando o ponto focal, formulando questões e resolvendo no 

quadro e no caderno. Utilizando da régua de 1 m projetaram a imagem lâmpada através da lente 

medindo suas distâncias, tamanho do objeto e da imagem, também a distância do objeto até a 

lupa e da lupa até a parede, utilizando posições diferentes. Posição maior que 2f prodizindo 

uma imagem menor que o objeto, figura 76 e 77; 

Figura 76 – Projetando imagem menor que o objeto 

 
Fonte própria 

 

 
Figura 77 – Coletando os dados da posição da lente e da lâmpada. 

  
Fonte própria 

Posicionando o objeto entre f e 2f produzindo uma imagem maior que o objeto, figuras 78 e 79. 

 

Figura 78 – Coletando os dados da posição da lente e da lâmpada. 

 
Fonte própria 
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Figura 79 – Projetando imagem menor que o objeto 

 
Fonte própria 

Para determinar o ponto focal, foi feito uma comparação utilizando as medidas coletadas 

no sol, figura 68 e 72, o desenho obtido pela projeção da luz pela lente, figura 75 e os cálculos 

realizados pelos dados da projeção de imagens com a lâmpada entre f e 2f, figura 79. 

Figura 80  - Cálculo da imagem ampliada 

  
Fonte própria 

 

Cálculos realizados pela figura 80 teve resultados aproximados com o medido na figura 

81, lembrando os alunos que, durante a coleta das medidas não se teve grande precisão pois os 

equipamentos não tinham grandes resoluções e o diâmetro da lâmpada influenciava na 

focalização, mesmo assim os resultados foram bem próximos. E eles conseguiram diferenciar 

com clareza o objeto da imagem pois objeto é concreto e a imagem não. 
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Figura 81  - Medida da imagem ampliada 

 
Fonte própria 

 

Para a imagem reduzida também se realizou cálculos, figura 82, para se obter o tamanho 

da imagem com a lâmpada posicionada em uma distância maior que 2f, partindo dos dados 

coletados, encontrou-se um resultado bem aproximado do obtido por medição, figura 83, 

também levando em conta a imprecisão das medidas.  

Figura 82- Cálculo da imagem reduzida 

 
Fonte própria 

Figura 83  - Medida da imagem reduzida 

 
Fonte própria 
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Os alunos realizaram os cálculos para identificação do foco da lente com a lâmpada 

posicionada entre f e 2f, figura 83, e os dados foram aproximados dos obtidos na medição feita 

com a lupa focalizando os raios solares, figura 85, que tem que ser descontado 0,5 cm da ponta 

da régua. 

Figura 84 – Cálculo do foco da lupa para imagem ampliada. 

 

Fonte própria 

 
Figura 85 - Medição da distâncias focal da lente 

 
Fonte própria 

Realizando também o cálculo da distância focal, figura 86, para efeito de comparação 

com a lâmpada posicionada a uma distância maior que 2f, produzindo uma imagem reduzida, 

que ao comparar com os demais cálculos, figura 66, e a medição realizada pela focalização no 

sol , figura 67, chegaram também a um resultado bem aproximado aos anteriores. 
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Figura 86 – Cálculo do foco da lupa para imagem reduzida. 

 
Fonte própria 

Os alunos fizeram várias experimentações, com várias distâncias e cada uma delas 

produzindo uma atividade e/ou exercícios que pode ser respondido por outros alunos, 

interagindo assim como os experimentos durante a aula podendo tirar suas próprias conclusões 

e respondendo algumas perguntas sobre projeção de imagem tipo de lentes dos óculos de alguns 

alunos apenas pelo fato de observação, figura 87. 

Figura 87 – Alunos realizando cálculos e interagindo. 

 
Fonte própria 

 

Na semana seguinte a aplicação do produto em uma aula de práticas experimentais que 

as fazem parte da grade curricular do modelo pedagógico da escola os alunos produziram um 

datashow  com uma lupa, uma caixa de sapato e o próprio celular deles, figura 88  
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Figura 88 - Materiais para produção de data show 

 
Fonte própria  

Após a montages os alunos se dirigiram a uma sala mais escura e fizeram projeções da 

imagem com o aparelho montado, colocamdo a lupa em uma das extremidades e fixando o 

celular em outra extremidade da caixa, figura 89. 

Figura 89 – Datashow de caixa de sapato 

 
Fonte própria  

Na parte da prática social final, o aluno leva para sua vida futura pois vão compreender 

os fenômenos da projeção de um Datashow, passaram a identificar apenas pela formação da 

imagem de um óculos se é uma lente convergente ou divergente, reconhecer as imagens 

formadas no fundo de um copo de água. Pois são situações que já fazem parte do cotidiano de 

alguns alunos, tendo assim um conhecimento mais aprofundado do que acontece a sua volta. 

Durante a avaliação bimestral normal, e sequencia no conteúdo normal de aula, após a aplicação 

produto, com o conteúdo de defeitos visuais, houve um fato na prova avaliativa, que faz 

referência à pratica social final do conteúdo. 

 Havia uma questão que tratava sobre o tipo de lentes a se utilizar em determinado defeito da 

visão, e durante a prova, outra professora, que usa óculos, entrou na sala e em seu óculos deu 

para perceber o aumento de seu olho pela lente, logo os alunos começaram a dar rizada, pois a 
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entrada da professora com o óculos, respondeu a pergunta, pelo simples fato de observarem. 

Foi feito o questionamento do motivo deles rirem, e eles responderam pelo fato da professora 

entrar com o óculos ela passou  a “cola” da questão para eles. Isso demonstrou que o fato deles 

terem manuseado as lentes, mudou a maneira de perceber os fenômenos que os rodeiam. 

Finalizando assim com a pratica social final, mudando a percepção dos fenômenos em situações 

futuras, mesmo depois de ter passado algum tempo. 

 

5.3 ANÁLISE DO CONTEÚDO APRENDIDO  

 

Após aplicação dos conteúdos, utilizando-se de atividades aplicadas em vestibulares, 

fez-se uma sondagem do conteúdo aprendido através de uma avaliação escrita, anexo II.  

A atividade avaliativa do conteúdo, sobre questões de vestibulares, anexo II, gabarito 

anexo III, teve uma média de acertos de 71% das questões na turma I, 73% de acertos na turma 

II e 78% na turma III. Com os dados por questão descrito nos gráficos abaixo.  

Gráfico 5.3.1 - Média de acertos por turma. 

 

Gráfico 5.3.1, representando o rendimento por turma nas atividades avaliativas de 

conteúdo. 
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Gráfico 5.3.2 - Porcentagem de aproveitamento turma I 

 

Gráfico 5.3.2, representando o rendimento da turma I por questão aplicada do anexo I 

Gráfico 5.3.3 - Porcentagem de aproveitamento turma II 

  

Gráfico 5.3.3, representando o rendimento da turma II por questão aplicada do anexo I 

Gráfico 5.3.4 - Porcentagem de aproveitamento turma III 
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A metodologia utilizada em sala de aula, teve uma excelente recepção por parte dos 

alunos, sendo que foi um dos pontos positivos destacados pelas turmas em que o produto foi 

aplicado, durante o pre-conselho realizado pela escola no final do bimestre, onde as turmas 

enfatizaram que, todas as matérias poderia utilizar uma metodologia semelhante.  

E um questionário de avaliação do produto educacional e metodologia utilizada em sala 

anexo I, foi aplicado nas três salas com os 76 alunos após a atividade avaliativa do conteúdo. O 

produto teve uma excelente aceitação por parte dos alunos. O questionário esta detalhado nos 

gráficos abaixo. 

 

Gráfico 6.1 - 1-Você considera importante o uso de metodologias diferenciadas para aprender 

física? 

 

 

Ao serem indagados sobre a importância do uso de metodologias diferenciadas das 

tradicionais, os alunos foram unânimes considerar a importância da utilização de 

metodologias de ensino diferenciadas durante as aulas. 

Os alunos relataram em conversa, sobre as metodologias utilizadas por maioria dos 

professores, que estão entediados com a aula tradicional e querem novas maneiras para a 

introdução e desenvolvimento dos conteúdos em sala de aula.  
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Gráfico 6.2 - 2-Para você, houve algum aprendizado com a metodologia utilizadas durante as 

aulas? 

 

 

Ao serem questionado sobre o aprendizado durante a aplicação do produto, 89% dos 

alunos responderam que houve aprendizado, 1% marcaram que não houve aprendizado e 9% 

marcaram que tiveram algum tipo de aprendizado. 

Observou-se que, mesmo não tendo resultados unanimes de aproveitamento na 

atividade avaliativa, a maneira de observar os experimentos e a física envolvida neles mudou 

muito da primeira aula até a última aula do conteúdo. Muitos ficaram admirados com os 

fenômenos e o porquê deles acontecerem. 

Gráfico 6.3 - 3-Você gostaria que outros professores utilizassem esse tipo de metodologia em 

suas respectivas disciplinas? 

 

Ao comparar a metodologia abordada pelo produto em comparação com as 

metodologias utilizadas no ensino de física e em outras disciplinas, 87% dos alunos 

concordaram que a metodologia pode der utilizada em outras disciplinas também e   13% 

marcaram que talvez devem mudar, ou apenas algumas matérias devem adotar metodologias 

como essa. 
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Os alunos consideram a mudança na metodologia de ensino um ponto positivo e se 

adaptam rápido a novos métodos, alguns alunos relataram que uma professora estava 

aplicando as provas pelo Google Drive, e eles estavam gostando, eles sugeriram utilizar 

método parecido em outras matérias como química, matemática e biologia.  

Gráfico 6.4 - 4-Você considera importante utilizar a prática social vivenciada pelo aluno nas 

aulas? 

 

Ao perguntar sobre a importância de utilizar as práticas do cotidiano do aluno em sala 

de aula 88% dos alunos responderam que é importante utilizar praticas cotidianas nas aulas, 

1% não acha importante a utilização e 9% disseram talvez ou nem sempre, seja necessário. 

Gráfico 6.5 - 5-Você considera importante problematizar um conteúdo através de 

experimentos, antes do conteúdo ser introduzido? 

 

Ao perguntar sobre a importância da problematização de conteúdo através de 

experimentos 88% responderam que é importante a utilização de experimentos para 

problematizar os conteúdos durante a aula, 11% não dão muita importâncias a 

problematização através dos experimentos e 1% acha não ser necessário sua utilização.  
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Gráfico 6.6 - 6-Durante a aula, você: 

 

Ao induzir o aluno a fazer uma auto análise sobre sua participação durante a aula 74% 

dos alunos foram participativos manuseando os experimentos e interagindo durante a 

aplicação do produto, 14% participaram porque acharam divertido e 12% preferiu não 

participar por serem tímidos ou acharem desinteressante. 

Os maioria dos alunos participaram da aula ativamente, projetando imagem do celular 

na parede, no teto da sala, utilizando a lupa para observar vários objetos próximos e distante, 

observando a imagem de objetos pelo fundo do copo, queimando papel e madeira com lupa, 

um aluno utilizou a lupa como pirogravo e desenhou a letra do nome em uma régua de 

madeira.  

Gráfico 6.7 - 7-O que fez você se interessar pela aula? 

 

Ao indagar sobre o que despertou curiosidades pela aula 22% dos alunos responderam 

que foi o método diferenciado que o professor nunca tinha utilizado, 72% marcaram na 

alternativa da metodologia utilizando experimentos do cotidiano e 5% dizem não saber ou não 

se interessaram pela aula. 
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Gráfico 6.8 - 8-Alguns dos tópicos abordados mudou a maneira de você perceber os objetos 

ou fenômenos no seu dia a dia? 

 

No questionamento envolvendo a pratica social final do conteúdo, que envolve a 

mudança da maneira de observar os fenômeno a sua volta 88% dos alunos disseram que 

mudou a maneira de observar os fenômenos ópticos que os rodeiam no seu cotidiano, 1% 

disse que não mudou e 9% respondeu que talvez mudou ou não teve oportunidade de notar. 

Gráfico 6.9 - 9-Você já tinha conhecimento dos fenômenos apresentados durante as aulas? 

 

Ao serem indagados sobre conhecimentos físicos dos fenômenos apresentado 11% 

responderam que tinham conhecimento, 47% não tinham conhecimento algum sobre os 

fenômenos e 41% tinham conhecimento parcial sobre os assuntos.  
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Gráfico 6.10 - 10-As aulas deveriam ser mais voltadas a resolver e compreender as vivências 

do dia a dia do que apenas formação para vestibular e ENEM? 

 

Ao serem questionados sobre a finalidade das aulas, quanto serem voltadas apenas 

para o ENEM e vestibulares ou serem voltadas também para resolução de problemas e 

fenômenos enfrentados no dia-dia dos alunos. 51% dos alunos marcaram que a finalidade das 

aulas também tem que ser voltada para a utilização no cotidiano, 8% não acham necessário e 

41% responderam talvez fosse necessário, ou não tem muita certeza. 
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7 -RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

Essa dissertação teve por objetivo, apresentar uma proposta didático-pedagógica para o 

ensino de física, levando em consideração os passos da pedagogia histórico-crítica, a 

aprendizagem significativa de David Ausubel e metodologias ativas. 

No produto, foi empregado uma metodologia em alusão aos cinco passos da histórico-

crítica, considerando a prática social, como conhecimentos prévios e subsunçores, para ser 

introduzido o conteúdo. A problematização, como meio de despertar a curiosidade do aluno em 

aprender, feita através de experimentos e práticas presentes no cotidiano dos alunos e, que já 

tenham sido observado ou que tenha algum conhecimento prático e visual do fenômeno. A 

instrumentalização, como um meio de introduzir o conteúdo físico sobre os conhecimentos 

prévios do educando, utilizando os próprios experimentos da problematização para demonstrar 

as os conceitos envolvidos. A Catarse, sendo a maneira de expressar o que foi aprendido, sendo 

de maneira lúdica verbal e escrita. E por fim, na prática social final, englobando a mudança da 

maneira de observar os fenômenos físicos que ele irá presenciar durante o seu dia a dia. 

Durante aplicação do produto, observou-se a motivação dos alunos no intuito de 

desvendar e compreender os fenômenos físicos apresentados nos experimentos, pois esses 

experimentos e algumas indagações feitas eles ainda não tinham conhecimentos físicos apenas 

sabia que funcionava ou que acontecia 

A proposta didática alcançou os resultados almejados, em despertar o interesse do aluno 

para o aprendizado e realmente se ter aprendizagem significativa. Percebeu-se, por meio de 

observação e de forma quantitativa, a transformação na maneira em que os alunos passaram a 

observar os experimentos, demonstrando assim, que há possibilidade do uso de experimentos 

simples durante a aula, sem que isso tome um grande tempo  do professor  na preparação ou na 

execução do experimento , sem a necessidade  de laboratórios  modernos  ou equipamentos  

avançados  para o estudo de casos. 

Demonstrou-se uma metodologia de ensino, que tem por base,  passos específicos de 

uma abordagem metódica dos conteúdos, diferenciado-se das metodologias tradicionais com 

apenas professor, quadro e livro, despertando assim o interesse do aluno pelo aprendizado. 
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Temos de entender, que o processo ensino-aprendizagem, tem que levar em conta o 

contexto social onde o aluno está inserido, para assim tornar um aluno autônomo, solidário e 

competente, não só nos conteúdos relacionados a vestibulares, mas também no contexto social 

em que ele está inserido, fazendo com que possa utilizar a física no seu dia a dia e que faça a 

diferença no seu contexto social. 

No contexto do ensino de física, os passos da pedagogia histórico-crítica, torna-se uma 

metodologia excelente para que os alunos compreendam o conteúdo, pois esses passos, quando 

adaptados no contexto do ensino-aprendizagem, facilitando a aprendizagem e transformando a 

sua maneira de ver o mundo físico. 

Mesmo que, a pedagogia histórico-crítica tenha surgido como uma maneira da classe 

trabalhadora menos informada, lutar por uma educação de qualidade contra a classe burguesa, 

transformando uma ferramenta de luta de classes, onde um dos seus pontos principais seria a 

Catarse, onde os indivíduos iriam expor o que aprenderam, como parte da luta pelo seu lugar 

na sociedade, mudando a condição social final dos menos favorecidas, deixando de ser apenas 

indivíduos dominados por uma classe burguesa, passando há um caráter igualitário à toda 

sociedade. 

Esse trabalho faz uma alusão aos cinco passos da teoria histórico-critica, com uma visão 

um pouco diferenciada, onde a Catarse passa ser a exposição o conteúdo aprendido durante a 

aula  através de trabalhos, atividades apresentadas e demonstrações do que foi aprendido, e a 

sua prática social final, estaria voltada à maneira de observar os fenômenos físicos do mundo 

que o rodeia, e possa estar resolvendo esses fenômenos que acontecem no dia a dia e que ele 

possa estar ou deslizando a parte do conteúdo da instrumentalização para resolver situações 

cotidianas que pode vir acontecer em situações futuras com o próprio indivíduo. 

Portanto, utilização da pedagogia histórico-crítica juntamente com aprendizagem 

significativa e algumas metodologias ativas pela utilização da experimentação durante a aula, 

tem uma boa aceitação por parte dos alunos e muitos passaram a ter uma visão diferenciada dos 

fenômenos apresentados. A aula foi produtiva com uma grande participação dos alunos, que 

interagiam a todo momento, sempre indagando, muitas vezes ficando admirados com 

fenômenos apresentados, pois sabiam da existência de muitos fenômenos, mas não fazia ideia 

de como aquilo acontecia ou os princípios físicos por trás do acontecido. 
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Tornando-se assim, um bom método de se utilizar durante as aulas de física, podendo 

também ser adaptado em outros conteúdos, pois essa metodologia tem como ser utilizada com 

praticamente todos os conteúdos de física que tem relação com o dia-a-dia do aluno, esse 

método já foi utilizado com outros conteúdos, como por exemplo, espelhos planos e 

côncavos,  potência elétrica, consumo de energia,  produção a distribuição de energia elétrica e  

muitos outros conteúdos, tanto do primeiro, quanto do segundo e também dos terceiros anos do 

ensino médio. Os experimentos foram criados a partir da observação de fenômenos cotidianos 

que tem relação com conteúdo, buscando sempre a forma mais barata e prática de se 

demonstrar, pois sabe-se que na maioria das escolas, não há recursos financeiros para obtenção 

de materiais, e muitas vezes é o próprio professor que tem que arcar com os custos dos 

experimentos para aula, por isso, a utilização de materiais simples. que façam parte do 

cotidiano, tem grande vantagem pois, muitas vezes não necessitam ser comprados ou podem 

ser adquiridos com preços baixos ou até mesmo serem doados. 

 

. 
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8 - CONCLUSÃO  

 

Ao termino da pesquisa, que objetivou-se na adaptação da pedagogia histórico-critica de 

Saviani e teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, ao ensino de física, obtendo êxito 

na aplicação dos passos da pedagogia Histórico-Crítica no processos de ensino-aprendizagem. 

Sendo que, os alunos tiveram boa receptividade à metodologia aplicada, segundo questionário 

aplicado, conversa com formal com as turmas e relatos de finais de bimestre dos alunos, 

também uma boa retenção do conteúdo, alcançando os resultados excelentes nas avaliações 

finais de conteúdo. 

A pedagogia Histórico-crítica, é uma boa metodologia para o ensino de física, pois tem sua 

teoria baseada na prática social, que em consonância com a teoria da aprendizagem 

significativa, parte do conhecimento prévio, inserindo novos conhecimentos, a partir de 

problematização dessas práticas, resultando na mudança da maneira de visualizar as práticas 

futuras.  

Essa metodologia pode ser adaptada a outros conteúdos, pois o conteúdo prévio é de grande 

importância no processo de ensino-aprendizagem, podendo servir de âncora para novos 

conteúdos, e os passos são um bom roteiro a se seguir, despertando a curiosidade durante a 

problematização que pode ser feita com experimentos simples,  tendo o momento de introdução 

do conteúdo na instrumentalização, que pode ser feito com próprio livro didático e tendo a 

culminância da aula na catarse, onde o aluno expõe o aprendido, em forma de desenhos, 

cálculos ou se expressando oralmente,  dessa forma mudando a maneira de encarar os 

problemas e a visualização da prática social inicial.  
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ANEXO I - QUESTIONÁRIO SOBRE METODOLOGIA UTILIZADA NAS AULAS 

 

1) Você considera importante o uso de metodologias diferenciadas para aprender física? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

2) Para você, houve algum aprendizado com a metodologia utilizadas durante as aulas? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

3) Você gostaria que outros professores utilizassem esse tipo de metodologia em suas 

respectivas disciplinas? 

a) ( ) Sim. 

b) ( ) Não. 

c) ( ) Talvez. 

4) Você considera importante utilizar a pratica social vivenciada pelo aluno nas aulas? 

a) ( ) Sim. 

b) ( ) Não. 

c) ( ) Talvez. 

5) Você considera importante problematizar um conteúdo através de experimentos, antes do 

conteúdo ser introduzido? 

a) ( ) Sim. 

b) ( ) Não. 

c) ( ) Talvez. 

6) Durante a aula, você: 

a) Foi participativo querendo aprender. 

b) Participou apenas por diversão. 

c) Preferiu não participar. 

7) O que fez você se interessar pela aula? 

a) Um método que o professor nunca usou. 

b) metodologia que parte de experimentos sobre situações do cotidiano. 

c) Não sabe. 
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8) Alguns dos tópicos abordados mudou a maneira de você perceber os objetos ou fenômenos 

no seu dia a dia? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

9) Você já tinha conhecimento dos fenômenos apresentados durante as aulas? 

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 

10) As aulas deveriam ser mais voltadas a resolver e compreender as vivências do dia a dia do 

que apenas formação para vestibular e ENEM?  

a) Sim 

b) Não 

c) Talvez 
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ANEXO I - ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

(UFMG) Nas figuras I, II e III, estão representados fenômenos físicos que podem ocorrer 

quando um feixe de luz incide na superfície de separação entre dois meios de índices de 

refração diferentes. Em cada uma delas, estão mostradas estão mostradas as trajetórias desses 

feixes. 

 

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

velocidade do feixe de luz apenas no(s)  fenômeno(s) físico(s) representado(s) em: 

a) (  ) I     

b) (  ) II      

c) (  ) III     

d) (  ) I e II       

e) (  ) I e III  

2) (UNIFESP-SP) O arco-íris resulta da dispersão da luz do Sol quando incide nas gotas 

praticamente esféricas da água da chuva.  

Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória de um raio de luz em uma gota de 

água na condição em que ocorre o arco-íris (I indica o raio incidente, vindo do Sol, o círculo 

representa a gota e O indica a posição do observador).  

 

3) (PUC-RS) A figura abaixo representa a trajetória seguida por um raio luminoso de uma 

lanterna, até o olho de um observador que se encontra dentro da água. 

 

A luz segue essa trajetória por ser o caminho mais:  

a) (  ) rápido               

b) (  ) lento                  

c) (  ) longo                  

d) (  ) curto                
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e) (  ) desviado 

4) (UFC) O índice de refração de um material é a razão entre: 

a) (  ) a densidade do ar e a densidade do material. 

b) (  ) a intensidade da AX 

c) (  ) a frequência da luz no vácuo e a frequência da luz no material. 

d) (  ) a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no material. 

e) (  )  o comprimento de onda da luz no vácuo e o comprimento de onda da luz no 

material. 

5) Marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da refração da luz. 

a) (  ) A refração é caracterizada pela mudança de meio de propagação da luz, que sempre 

ocasiona aumento em sua velocidade. 

b) (  ) O índice de refração é definido como sendo a razão entre a velocidade da luz em 

um meio qualquer e a velocidade da luz no vácuo. 

c) (  )  A lei de Snell só pode ser aplicada quando a refração ocorre entre o ar e um meio 

qualquer. 

d) (  )  Na passagem do maior para o menor índice de refração, a luz sofre aumento em 

sua velocidade. 

e) (  ) Na passagem do menor para o maior índice de refração, a luz sofre aumento em sua 

velocidade. 

6) Um objeto está sobre o eixo óptico e a uma distância p de uma lente convergente de 

distância f. Sendo p maior que f e menor que 2f, pode-se afirmar que a imagem será: 

a) (  ) Virtual e maior que o objeto; 

b) (  ) Virtual e menor que o objeto; 

c) (  ) Real e maior que o objeto; 

d) (  ) Real e menor que o objeto; 

e) (  ) Real e igual ao objeto. 

 

7) Sobre a imagem de um objeto formada por uma lente divergente, é correto afirmar que: 

a) (  ) Será sempre virtual, direita e menor que o objeto; 

b) (  ) Dependerá da distância do objeto; 

c) (  ) Será sempre real, invertida e maior que o objeto; 

d) (  ) Será sempre uma imagem real, mas pode ser direita ou invertida, maior ou menor 

que o objeto, dependendo de sua posição; 

e) (  ) N.d.a  
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8) (UFF 2009) Uma lente convergente de pequena distância focal pode ser usada como lupa, 

ou lente de aumento, auxiliando, por exemplo, pessoas com deficiências visuais a lerem 

textos impressos em caracteres pequenos. Supondo que o objeto esteja à esquerda da lente, 

é correto afirmar que, para produzir uma imagem maior que o objeto, este deve ser: 

a) (  ) colocado sobre o foco e a imagem será real; 

b) (  ) posicionado entre a lente e o foco e a imagem será real; 

c) (  ) posicionado num ponto à esquerda muito afastado da lente e a imagem será virtual; 

d) (  ) posicionado num ponto à esquerda do foco, mas próximo deste, e a imagem será 

virtual; 

e) (  ) posicionado entre a lente e o foco e a imagem será virtual. 

 

9) (UEM) Um objeto de tamanho igual a 15 cm está situado a uma distância igual a 30 cm de 

uma lente. Verifica-se que a lente forma uma imagem virtual do objeto cujo tamanho é 

igual a 3 cm. Qual é o módulo da distância (em cm) da imagem à lente? 

 

a) (  ) 4 cm 

b) (  ) 5 cm 

c) (  ) 6 cm  

d) (  ) 7 cm 

e) (  ) 8 cm 
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ANEXO III - ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM (gabarito) 

 

1) (UFMG) Nas figuras I, II e III, estão representados fenômenos físicos que podem ocorrer 

quando um feixe de luz incide na superfície de separação entre dois meios de índices de 

refração diferentes. Em cada uma delas, estão mostradas estão mostradas as trajetórias 

desses feixes. 

 

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

velocidade do feixe de luz apenas no(s)  fenômeno(s) físico(s) representado(s) em: 

f) (  ) I     

g) (  ) II      

h) (  ) III     

i) (  ) I e II       

j) (x) I e III  

3) (UNIFESP-SP) O arco-íris resulta da dispersão da luz do Sol quando incide nas gotas 

praticamente esféricas da água da chuva.  

Assinale a alternativa que melhor representa a trajetória de um raio de luz em uma gota de 

água na condição em que ocorre o arco-íris (I indica o raio incidente, vindo do Sol, o círculo 

representa a gota e O indica a posição do observador).  

 

4) (PUC-RS) A figura abaixo representa a trajetória seguida por um raio luminoso de uma 

lanterna, até o olho de um observador que se encontra dentro da água. 

 

A luz segue essa trajetória por ser o caminho mais:  

a) (x) rápido               

b) (  ) lento                  

c) (  ) longo                  
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d) (  ) curto                

e) (  ) desviado 

5) (UFC) O índice de refração de um material é a razão entre: 

a) (  ) a densidade do ar e a densidade do material. 

b) (  ) a intensidade da AX 

c) (  ) a frequência da luz no vácuo e a frequência da luz no material. 

d) (x) a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no material. 

e) (  )  o comprimento de onda da luz no vácuo e o comprimento de onda da luz no 

material. 

6) Marque a alternativa correta a respeito do fenômeno da refração da luz. 

a) (  ) A refração é caracterizada pela mudança de meio de propagação da luz, que sempre 

ocasiona aumento em sua velocidade. 

b) (  ) O índice de refração é definido como sendo a razão entre a velocidade da luz em 

um meio qualquer e a velocidade da luz no vácuo. 

c) (  )  A lei de Snell só pode ser aplicada quando a refração ocorre entre o ar e um meio 

qualquer. 

d) (x)  Na passagem do maior para o menor índice de refração, a luz sofre aumento em 

sua velocidade. 

e) (  ) Na passagem do menor para o maior índice de refração, a luz sofre aumento em sua 

velocidade. 

7) Um objeto está sobre o eixo óptico e a uma distância p de uma lente convergente de 

distância f. Sendo p maior que f e menor que 2f, pode-se afirmar que a imagem será: 

f) (  ) Virtual e maior que o objeto; 

g) (  ) Virtual e menor que o objeto; 

h) (x) Real e maior que o objeto; 

i) (  ) Real e menor que o objeto; 

j) (  ) Real e igual ao objeto. 

 

8) Sobre a imagem de um objeto formada por uma lente divergente, é correto afirmar que: 

f) (x) Será sempre virtual, direita e menor que o objeto; 

g) (  ) Dependerá da distância do objeto; 

h) (  ) Será sempre real, invertida e maior que o objeto; 

i) (  ) Será sempre uma imagem real, mas pode ser direita ou invertida, maior ou menor 

que o objeto, dependendo de sua posição; 

j) (  ) N.d.a  
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9) (UFF 2009) Uma lente convergente de pequena distância focal pode ser usada como lupa, 

ou lente de aumento, auxiliando, por exemplo, pessoas com deficiências visuais a lerem 

textos impressos em caracteres pequenos. Supondo que o objeto esteja à esquerda da lente, 

é correto afirmar que, para produzir uma imagem maior que o objeto, este deve ser: 

f) (  ) colocado sobre o foco e a imagem será real; 

g) (  ) posicionado entre a lente e o foco e a imagem será real; 

h) (  ) posicionado num ponto à esquerda muito afastado da lente e a imagem será virtual; 

i) (  ) posicionado num ponto à esquerda do foco, mas próximo deste, e a imagem será 

virtual; 

j) (x) posicionado entre a lente e o foco e a imagem será virtual. 

 

10) (UEM) Um objeto de tamanho igual a 15 cm está situado a uma distância igual a 30 cm de 

uma lente. Verifica-se que a lente forma uma imagem virtual do objeto cujo tamanho é 

igual a 3 cm. Qual é o módulo da distância (em cm) da imagem à lente? 

 

f) (  ) 4 cm 

g) (  ) 5 cm 

h) (x) 6 cm  

i) (  ) 7 cm 

j) (  ) 8 cm 

 
𝑖

𝑜
= −

𝑝′

𝑝
  →

3

15
= −

𝑝′

30
 

𝑝′ = −
90

15
 → 𝑝′ = −6𝑐𝑚  

𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 → 𝑝′ = 6𝑐𝑚 
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Trabalho tem por objetivo contribuir com professores e alunos para uma 

melhor compreensão sobre o conteúdo de óptica, com uma relação direta com a 

prática social vivenciada pelo aluno, melhorando o processo ensino-aprendizagem 

através de uma metodologia para o ensino de física. 

Muitas escolas públicas tem grandes dificuldades na obtenção de 

experimentos para o ensino de física, algumas não possuem nenhuma sala, como 

laboratórios, destinada ao ensino através de experimentos, e as que têm salas de 

laboratório, maioria das vezes não tem materiais e instrumentos disponível para 

realização de maioria dos fenômenos envolvidos na física. 

Nota-se, que o aluno já traz consigo muitas informações do seu convívio 

social, já tendo presenciado vários fenômenos físicos, sendo que, muitas das vezes, 

ele não compreende verdadeiro processo físico envolvido. 

Sendo assim, este trabalho traz uma metodologia de ensino voltada a 

utilização de experimentos simples, maioria deles de baixo custo, que já fazem 

parte do cotidiano do aluno, podendo ser utilizado durante a explicação da aula 

sem que se tome muito tempo na preparação ou na execução, não tomando assim, 

o tempo do professor ou muito tempo da aula. 

Neste projeto foram abordados dois tópicos, a refração da luz e lentes 

delgadas. O projeto foi aplicado em uma adaptação do livro Uma Didática para a 

Pedagogia Histórico-Crítica de João Luiz Gasparin, tendo também como base, a 

teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Os conteúdos foram 

passados aos alunos seguindo os cinco passos da Pedagogia Histórico-Crítica, 

sendo eles: Prática Social Inicial, Problematização Instrumentalização, Catarse, e 

Prática Social Final do Conteúdo. Sendo que, a utilização de conteúdo prévio na 

prática social faz uma correlação com os subsunsores, que são os conteúdos 

prévios onde se fará uma nova ancoragem de conteúdo, citado por Ausubel para 

que aprendizagem se torne significativa, mudando assim a prática social final sobre 

conhecimentos pré-existentes, formando assim o aluno não só para vestibulares e 

mercado de trabalho mas, transformando também o seu dia a dia. 

Os resultados mostram que novas metodologias facilitam o trabalho do 

professor e o ensino de conceitos físicos, tornando a aula mais atraente e fazendo 

significado ao aluno. Esse produto educacional será disponibilizado aos 

professores interessados com a finalidade de auxiliá-los na sua prática pedagógica 

e também em uma nova metodologia de ensino, podendo ser utilizado como base 

para aplicação em outros conteúdos. 

APRESENTAÇÃO 
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PRÁTICA SOCIAL 

INICIAL 

PROBLEMATIZAÇÃO 

INSTRUMENTALIZALÇÃO CATARSE 

PRÁTICA SOCIAL FINAL

ETAPAS DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Prática social inicial do conteúdo; a apresentação do conteúdo, parte das 
práticas do cotidiano do aluno. 

Problematização; tem como objetivo, encontrar possíveis problemas e as 
suas possíveis     soluções, questionando os alunos quanto ao 
funcionamento e o que acontece com determinados objetos. 

Problematização; tem como objetivo, encontrar possíveis problemas e as 
suas possíveis     soluções, questionando os alunos quanto ao 
funcionamento e o que acontece com determinados objetos. 

Catarse; e o momento que o aluno expressa sua nova maneira de ver o 
conteúdo, através de trabalhos, experimentos e até mesmo oralmente. 

Pratica Social Final; onde professor e aluno têm uma nova visão sobre a 
Prática Social Inicial do conteúdo, esta exige uma ação real do sujeito que 
aprendeu.  
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Refração da luz 

• Índice de refração 

• Primeira lei da refração 

• Segunda lei da refração 

• Efeitos da refração da luz 

• Dioptro plano  
• Reflexão total  

Lentes delgadas 

• Lentes convergentes  
• Lentes divergentes 

• Distancia focal de uma lente 

• Formação de imagens com lentes esféricas  

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. 

CONTEÚDOS DE FÍSICA E TEMAS 

TRANSVERSAIS A SEREM 

TRABALHADOS 

TE
M

A
S 

D
E 

FÍ
SI

C
A

 
TE

M
A

S 
TR

A
N

SV
ER

SA
IS
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ÍNDICE DE REFRAÇÃO. 

 

Lista de materiais  

 Um copo transparente aproximadamente 150 ml a 250ml. 

 Um laser verde ou vermelho. 

 Um recorte de vidro de 4mm x 3cm x 20cm. 

 Um recorte de vidro de 6mm x 10cm x 10cm. 

 200ml de glicerina liquida. 

 Canudo plástico. 

 150 ml a 200 ml de água. 

 Uma colher de açúcar. 

 

 

 

 

Identificar no cotidiano dos alunos as práticas vivenciadas, essas práticas podem variar 

de acordo com a realidade do aluno, classe social, região onde ele mora, cada aluno tem uma 

particularidade que pode ser apresentada e utilizada para demonstrações,  exemplo: usam 

óculos, têm contato com um Datashow, já observaram objetos que parecem com imagens 

distorcia (quebrados) dentro de um copo com água, já observaram que a piscina aparenta ser 

mais rasa do que realmente é, ao olhar no horizonte de uma estrada parece ter água em 

determinadas horas do dia. Que a água e vidro mesmo sendo transparente refletem imagem.  

 

 

SEQUENCIA DIDÁTICA I 

PRATICA SOCIAL INICIAL 
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Discutir com os alunos encontrando possíveis problemas e as suas possíveis soluções, 

questionar com os alunos o funcionamento e o que acontece com determinados objetos, quando 

a luz incide sobre eles. Apresentar alguns experimentos que possam demonstrar a ação do índice 

de refração, sempre indagando as possíveis causas e possíveis explicações do fenômeno, 

buscando despertar a curiosidade.    

 

 

 

 

 

                     

 

Exemplo 1 

Apresentar aos alunos um copo transparente com 

água e um canudo dentro para observar a distorção 

da imagem, questionar porque isso acontece e o que 

explicaria o fato. 

Exemplo 2 

No mesmo copo com água adicionar 

açúcar e introduzir a luz de um laser 

de várias ângulos diferentes 

demonstrando o desvio sofrido pela 

luz, que ocorre pelo efeito Tyndal das 

misturas coloidais. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
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Exemplo 3 

Em um copo de vidro colocar 

glicerina e introduzir um pedaço 

pequeno de vidro dentro e observar o 

que acontece, porque o vidro aparenta 

ter sumido 

Exemplo 4 

Com um pedaço de vidro e um laser 

demonstrar que a luz muda de direção 

indagando porque acontece que lei da 

física explica.  

Exemplo 5 

Com um pedaço de vidro comprido e um laser demonstrar que a luz muda de 

direção e tem reflexão total a partir de determinado ângulo, demonstrando o que 

acontece na fibra óptica indagando porque acontece que lei da física explica. 
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Os alunos e o conteúdo a ser aprendidos, são postos em recíproca relação, com o 

professor como mediador. Os alunos buscam o conhecimento por meio de análise de livros e 

sites na internet e a análise dos experimentos apresentados em sala de aula buscando aprimorar 

os conhecimentos sobre o conteúdo. 

A cada experimento, demonstrar as leis que regem o fenômeno. 

 

ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO MEIO, LEIS DE REFRAÇÃO. 

 

Refração e consiste na mudança da direção de propagação de um feixe de luz, provocado 

pela alteração da velocidade de propagação. 

O índice de refração (n) é definido pela razão entre a velocidade da luz no vácuo (c), 

(300.000km/s) a velocidade da luz no meio em questão(v)  

 

 

Primeira lei da refração determina que o raio incidente, o raio refratado e a reta normal 

estão no mesmo plano.  

A segunda lei da refração os senos de 1 e 2 estão relacionados por uma razão constante, 

e que dependem dos dois meios pelos quais a luz se propaga. 

A segunda lei da refração ou lei de Snell-Descartes e determinada pela equação: 

 

 

Reflexão total quando a luz passa de um meio mais refringente para um menos 

refringente, os raios se afastam da normal, diminuindo sua intensidade quanto maior for o 

ângulo, atingindo o ângulo limite quando todos os raios param de ser refratados e passam a ser 

refletidos. 

𝑛1𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = 𝑛2𝑠𝑒𝑛 𝜃2 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
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Para calcular o ângulo-limite L usa-se a lei de Snell, considerando o ângulo de refração 

2 𝜃2 igual a 90° 

 

Onde o índice de refração 𝑛2 nunca pode ser maior que 𝑛1, sendo a razão sempre menor 

que 1 

 

 

Momento que o aluno expressa sua nova maneira de ver o conteúdo, através de 

trabalhos, experimentos e até mesmo oralmente. Produz uma síntese entre o cotidiano e o 

científico, do teórico e do prático. 

Os alunos podem produzir relatórios explicando os experimentos demonstrados 

aplicando as leis da refração, resolvem exercícios, ou produzem trabalhos com demonstrações 

explicando esses fenômenos. Os exercícios podem ser elaborados pelo professor como também 

pelo aluno. 

 

 

Onde professor e aluno têm uma nova visão sobre a Prática Social Inicial do conteúdo, 

esta exige uma ação real do sujeito que aprendeu, requer uma aplicação prática no seu cotidiano. 

Isso pode ser apenas uma conversa ou cada aluno, pode fazer uma breve descrição sobre 

a mudança na maneira de perceber a aplicabilidade de óptica no seu cotidiano. 

 

 

 

 

𝑛1 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = 𝑛2 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜃2 

𝑛1 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝐿 = 𝑛2 ∙ 1 

𝑠𝑒𝑛𝐿 =
𝑛2

𝑛1
 

CATARSE 

PRÁTICA SOCIAL FINAL 
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LENTES DELGADAS 

 

Lista de materiais   

 Celular. 

 Gotas de agua. 

 Um instrumento óptico, binóculos, luneta, microscópio ou apenas a lupa. 

 Lupa. 

 Um copo transparente com água. 

 Uma régua de 1m. 

 Um copo com o fundo convexo. 

 Uma em papel com uma seta desenhada ou impressa. 

 Um desodorante aerossol. 

 Um conjunto lâmpada fluorescente espiral, soquete e tomada com um fio de 

aproximadamente 2m. 

 

 

 

 

Buscar dos alunos, instrumentos ópticos ou objetos que se comportem como lentes que 

que façam parte de seu cotidiano, pois muitos já tem conhecimento de instrumentos como lupa, 

data show, microscópio, binóculos, câmeras fotográficas que utilizam lentes, gotas de água 

sobre a tela do celular, óculos e outros objetos que façam parte do seu dia-dia que  promovam 

o aumento, diminuição ou inversão da imagem. 

 

 

 

SEQUENCIA DIDÁTICA II 

PRÁTICA SOCIAL INICIAL 
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Indagar os alunos por quê determinados fenômenos acontecem, como aumento, 

diminuição e inversão da imagem; 

Porque as gotas d’água aumentam a imagem da tela do celular.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Exemplo 1 

Colocando pequenas gotas de agua sobre a tela do celular fazendo a demonstração para 

que os alunos notem a ampliação das leds que compõe a tela e as corres que compõe. 



13 

 

 

Como se formam as imagens das câmeras fotográficas. Porque a imagem que é grande, 

se concentra em um pequeno espaço e como ela é captada. 

 

                  Fonte: Fisica na fotografia 

Por quê determinadas imagens são invertidas quando próximo de um copo com água. 

       

Exemplo 2 

O que faz com que os binóculos ou 

lunetas aparentam ter uma imagem 

mais próxima do que a real; se tiver 

um binoculo ou luneta disponível 

utilizá-los para demonstrar a 

aproximação realizada por eles. 

Exemplo 3 

Utilizando um copo com água e um papel 

com uma seta demonstrando que ao 

passar por traz do copo provoca inversão 

da imagem. 
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Porque os raios provenientes do Sol que ultrapassa uma lupa se concentra no mesmo 

local.  

 

 

Como são as lentes dos óculos. 

 

http://www.deixemecontar.com.br/cotidiano/sobre-meus-novos-

oculos-de-grau-e-a-quebra-dos-padroes-para-a-alta-miopia/ 

 

Exemplo 4 

Se a aula for durante o dia e o tempo não tiver 

nublado e em condições de demostrar ao ar 

livre utilizar uma lupa simples deixando os 

alunos manusearem a lupa e queimar 

pequenos pedaços de papel e folhas secas 

demonstrando e indagando o porquê da 

concentração dos raios, qual fenômeno 

explicaria essa situação. 

Exemplo 5 

Utilizando os alunos com 

óculos como demonstração, 

observar que em alguns casos o 

olho parece ser maior e outros 

aparentam ser menor. 

Exemplo 6 

Demonstrar alguns tipos de lentes divergentes convergentes; utilizando lupas como lentes 

convergente e um copo com fundo côncavo como lente divergente. Com os alunos 

manuseando e observando objetos com elas. 



15 

 

Com um laser, Demonstrar a trajetória da Luz através das lentes.  

 

  

 

 

 

 

Exemplo 7 

Incidir a luz de um lazer sobre as lentes, demonstrando a trajetória da luz, para 

melhor visualizar a trajetória utilizar um desodorante aerossol ou um aromatizante de 

ambiente aerossol (Bom Ar), mas alguns o desodorantes tem número maior de 

partículas, tendo melhor resultado, fazendo uma nuvem de partículas onde a luz sofre 

espalhamento por efeito Tyndall e ser melhor visualizado.  

Exemplo 8 

Com o celular, uma lâmpada e uma lupa projetar imagem do celular e da lâmpada 

na parede demonstrando como funciona um data show.  
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Problematização, é parte muito importante, pois é a partir dela que o aluno vai despertar 

o interesse e a curiosidade para desvendar os fenômenos apresentados durante a aula, sendo 

assim parte crucial no desenvolvimento do aprendizado e, algo concreto que já faça parte do 

cotidiano, sobre o qual se trabalhar, sendo utilizado como subsunsores, servindo de ancoragem 

para o aprendizado, onde apenas vai ser acrescentado a parte teórica a uma prática já existente, 

sendo assim melhor assimilado por parte do  discente. 

 

 

 

Na parte da instrumentalização o professor introduz o conteúdo levando em conta Os 

experimentos demonstrado na parte da problematização demonstrando a maneira científica de 

resolver os problemas sempre se utilizando do seno menos apresentados para que se fixe o 

conteúdo a partir de algo pré-existente fazendo com que o educando tem um ponto de referência 

sobre o que realmente acontece em cada uma das leis.  

Lentes são instrumentos ópticos que refratam a luz tendo sua superfície curva, podendo 

ser convergente tendo bordas finas ou divergente bordas grossas. 

 

LENTES CONVERGENTES 

 

Nas lentes convergentes, o índice de refração da lente é maior do que o índice de 

refração do meio os raios que incidem tendem a se concentrar após atravessar o seu material  

 

 

 

 

 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
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Nos pontos B e D, como 𝑛𝐿 > 𝑛meio  

 

𝑛𝐿 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑖̂  =  𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜 ∙ 𝑠𝑒𝑛 �̂� 

𝑠𝑒𝑛 𝑖̂ < ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑟,̂ portanto 𝑖̂ <  �̂� 

 

 

Os raios refratados afastam-se da normal nos pontos B e D, promovendo a convergência 

dos raios pela lente. 

Foco principal de uma lente convergente situa-se no eixo principal da lente e todos os 

raios que incidem paralelamente sobre a lente passam por esse ponto, o foco dessas lentes são 

chamados de reais pois todos os raios emergentes passam realmente por ele. 

 

LENTES DIVERGENTES    

 

Nas lentes divergentes,  sendo o índice de refração da lente maior do que do meio os 

raios que incidem sobre a lente, os raios luminosos tendem a se afastar da reta normal após a 

passagem da luz por ela. 

 

 

 Nos pontos B e D,  como 𝑛𝐿 > 𝑛meio 

𝑛𝐿 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑖̂  =  𝑛𝑚𝑒𝑖𝑜 ∙ 𝑠𝑒𝑛 �̂� 

          ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑖̂ < ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝑟,̂ portanto 𝑖̂ <  �̂� 

 

Os raios refratados afastam-se da normal nos pontos B e D promovendo a divergência 

dos raios pela lente. 
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O ponto focal das lentes divergentes se localizam no prolongamento da dos raios que 

incidem paralelamente e divergem ao passar pela lente situando do mesmo lado do raio 

incidente sendo virtual pois os raios refratados não passam por ele. 

 

DISTANCIA FOCAL 

 

  

 

 

O raio de curvatura de uma lente é que determina o foco, pois ele se situa na metade do 

raio de curvatura, 

𝑓 =
𝑟

2
 

 

Se a lente for convergente o foco 𝑓 é positivo.  

Se a lente for divergente o foco – 𝑓 é negativo. 
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FORMAÇÃO DE IMAGENS POR UMA LENTES ESFÉRICAS 

 

Raios notáveis para lentes esféricas 

 Alguns raios que auxiliam a construção geométrica das imagens formadas por lentes 

esféricas.  No quadro abaixo mostra algum desses raios notáveis.        

  

     

Um raio de luz que incide 

paralelamente ao eixo principal da 

lente é refratária mexe numa 

direção que passa pelo fogo da 

imagem da lente. no caso das 

lentes convergentes, o raio Cruz 

Araújo principal ao ser refratado. 

no caso da lente divergente apenas 

o prolongamento dos raios 

cruzaram seu eixo principal. 

 

Um raio de luz que passa 

pelo Centro óptico da lente 

refratado emerge sem apresentar 

nenhum desvio de sua trajetória. 

tanto na lente convergente quanto 

nós divergentes 

O raio de luz que 

incide na lente  na direção que 

passa pelo foco é refratado e 

imagem paralelamente ao seu 

eixo principal. no caso das 

lentes convergentes tá o raio 

passa pelo foco do objeto. no 

caso das lentes divergentes 

apenas o seu prolongamento 

passa pelo Foco 

 

  
 

      



20 

 

Formação de imagem com lentes esféricas 

 

As imagens formadas por lentes divergentes tem como características sempre 

semelhante, independente da distância do objeto a lente, com as seguintes características: 

Imagem reduzida, menor que o objeto 

Imagem virtual, dada por meio do prolongamento dos raios de luz emergentes. 

Imagem direita em relação ao objeto. 

Imagens sempre formada entre o foco e o centro óptico da lente. 

 

Lentes convergentes forma imagem com características diversas dependendo da 

distância do objeto a lente. 

Gráficos demonstrando a formação das imagens 

 

Objeto P situado à distância 

maior do que 2𝑓. 

A imagem reduzida, menor 

que o objeto, real, invertida 

em relação ao objeto e 

localizada a uma distância 

entre 𝑓 e 2𝑓. 

 

Objeto P situado a uma distância 

entre 𝑓 e 2𝑓. 

 A imagem ampliada, maior que o 

objeto, real, invertida em relação 

ao objeto, situada a uma distância 

maior que 2 𝑓.  

 

Objeto P situado a uma distância 

da lente menor que f. 

 A imagem ampliada, virtual, 

direita em relação ao objeto, 

localizada entre o foco e o centro 

óptico da lente. 

 

  
 



21 

 

EQUAÇÃO DAS LENTES 

 

Tratamento analítico a formação de imagens por lentes esféricas delgadas, calculando 

para obter as características da imagem. 

 

Figura do ao lado destaca-se os seguintes parâmetros: 

  

𝑝 distância do objeto a lente 

𝑝’ Distância da imagem a lente 

y tamanho do objeto 

y’ o tamanho da imagem 

f  é a distância focal da lente 

Considerando as medidas envolvidas deduzimos a equação dos pontos conjugados, 

conhecida por equação de Gauss 

1

𝑓
=

1

𝑝
+

1

𝑝′
 

Aumento linear transversal (A) definidos: 

𝐴 =
𝑦′

𝑦
=

−𝑝′

𝑝
 

Parâmetros 𝑝 𝑝’ 𝑦 𝑦’ 𝑓 

Valor 

positivo (+) 

objeto 

real 

imagem 

real 

objetos apontand

o “para cima” 

imagem  aponta

ndo “para cima” 

lente 

convergente 

(Foco real) 

Valor 

negativo (-) 

objeto 

virtual 

imagem 

virtual 

objetos apontand

o “para baixo” 

imagem 

apontando “para 

baixo” 

lente 

divergente 

(Foco 

virtual) 
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Utilização de um laser uma lupa e um transferidor demonstrar desvio que a luz sofre ao 

passar pela lupa calculando o índice o foco da lupa através do ângulo de desvio provocado pela 

luz. 

 

Onde os alunos podem estar encontrando o foco de uma ou várias lentes diferentes. 

Com o auxílio de uma régua de 1m, uma lupa, uma lâmpada fluorescente pequena e um 

bocal com fio de tomada.   

 

 

Ligar a lâmpada e posicionar em determinado o ponto da régua, projetando a imagens ampliadas 

e reduzidas na parede. 

   

CATARSE 
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Fazer cálculos de acordo com a Lei de Gauss, identificando Ampliação, distância entre 

o objeto e a lente e entre a lente e a imagem, identificar o ponto focal da lente. 

Os alunos podem construir um Datashow em uma caixa de sapato, com celular e uma 

lupa, calculando a posição do celular até a lupa e da lupa até a parede demonstrando porque 

precisa-se ajustar o foco de lentes e Datashow.  

 

Os alunos podem fazer uma pesquisa na sala observando o tipo lentes que cada óculos 

tem, também observando as lentes bifocais. 

 

 

Depois da aplicação dos experimentos e conteúdo, os alunos levam para o seu cotidiano 

novo conhecimento sobre o funcionamento de alguns objetos e aparelhos que fazem parte do 

seu dia a dia podendo é assim melhor utilizá-lo favorecendo a melhora da sua prática social 

pois em determinadas situações ele tem além do conhecimento prático também o conhecimento 

científico, sobre fenômenos físicos que acontecem à sua volta. 

 

 

 

 

 

  

PRÁTICA SOCIAL FINAL DO CONTEÚDO 
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ANEXO I 

MATERIAIS UTILIZADOS NOS EXPERIMENTOS 

 

Como lentes foram utilizadas duas lupas comum de tamanhos diferentes, pela diferença 

do ponto focal, como lente convergente, adquirida em papelaria com preço acessível 

 

Um copo transparente de fundo convexo, como lente divergente, pois é a lente que os alunos 

mais tem contato e seu preço de aquisição e baixo.  
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Como fonte de luz foram utilizados um apontador a lazer verde, por ter uma frequência 

maior e melhor visualização para o trabalho, de preço mais elevado que um comum vermelho, 

mas pode ser utilizado outros de preço mais inferiores. 

 

 

 

Uma montagem de um fio com tomada reaproveitado de um ventilador, com soquete 

para lâmpada simples e uma lâmpada fluorescente espiral de 15w, também utilizou-se de uma 

extensão elétrica para ter uma maior mobilidade na sala. Mas o fio da lâmpada pode ser mais 

comprido para facilitar a locomoção e utilização do experimento.  

     

Para uma melhor visualização da trajetória utilizou-se um desodorante aerossol, água 

com açúcar e glicerina como demosntração de indice de refração proximo do vidro. 
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Como meios refratores,  foi adiquirido pedaços de recortes de vidro ganhos em uma 

vidraçaria, pois eram pedacos que iam ser descartados, mas se fossem comprados teriam um 

valor bem acessivel.    
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