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RESUMO 

 

 

Para que o aluno passe a entender o conteúdo de forma significativa, busca-se novas 

metodologias para o ensino da disciplina de Física no Ensino Fundamental. Verifica-se que os 

discentes encontram muitas dificuldades em desenvolverem sua aprendizagem, devido ao fato 

de muitos professores apenas ministrarem os assuntos, sem contextualizá-los, ou mesmo sem 

demonstrar sua implicação na prática, no dia-a-dia, contrariamente ao que sugerem as 

diretrizes da aprendizagem para o ensino de Física. Isso quando os conteúdos da referida 

disciplina são abordados pelos professores no Ensino Fundamental, o que raramente acontece. 

Este estudo tem como objetivo geral compreender que a Física é uma ciência aplicada a outras 

ciências; que, além de procurar explicar fenômenos puramente naturais como os mecanismos 

da visão e audição, também usa desses conhecimentos adquiridos para a melhoria da 

qualidade de vida. Para contextualizar os assuntos abordados (luz visível e onda sonora), para 

mostrar a implicação disso no cotidiano do aluno por meio da biofísica da visão e audição na 

8ª série do EF e para introduzir-lhes, assim, a física teórica na disciplina de Ciências, foi 

desenvolvida uma História em Quadrinhos, ‘apelando’ para o lúdico e para o imaginário, a 

fim de despertar o interesse espontâneo do aluno. Com isso, espera-se que o indivíduo possa 

compreender que correções necessárias no aparelho visual e/ou auditivo só passaram a ser 

possíveis depois que a Física compreendeu melhor o mecanismo pelo qual o ser humano 

enxerga e ouve. Após a aplicação do produto educacional no formato História em Quadrinhos 

(HQ), constatou-se que os objetivos foram além do esperado. O mesmo ficou autoexplicativo, 

despertando nos alunos o desejo pelo conhecimento e também sua criatividade, fazendo-os ir 

em busca de mais informações para criação de suas próprias histórias com conceitos mais 

aprofundados. Também pode ser utilizado por professores, como ferramenta para 

consolidação do conhecimento científico, pois quando o conteúdo é associado ao cotidiano do 

aluno, a aprendizagem torna-se significativa. 

 

 

Palavras-chave: Biofísica. Visão. Audição. Física. Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 

 

 

For students to understand the content taught in a meaningful, new methods to teach the 

discipline of physics in elementary school are sought, it turns out that the students find many 

difficulties to develop their learning, and it happens because many teachers only teach 

subjects without contextualizing them or even showing their implications in students’ 

practical life, which is not in accordance with what is suggested by the guidelines of learning 

for the teaching of physics; that when the contents of physics are addressed by teachers in 

elementary school, what hardly ever happens. This study has as main goal to comprehend that 

physics is a science applied to other sciences, and beyond looking for explaining purely 

natural phenomena such as vision and hearing mechanisms, also use such knowledge to 

improve the quality of life. To contextualize the topics discussed (visible light and sound 

wave) to show the implication of this subject in the student's daily life through the biophysics 

of vision and hearing in the 8
th

 grade of elementary school and introduce them to theoretical 

physics in the subject of science throughout those topics, it was developed comics, using 

playfulness and imagination in order to arouse the spontaneous interest of the student. Thus, 

the boys and the girls are able to comprehend that people who need to make some correction 

in the visual and / or hearing instrument only became possible when Physics understood better 

the mechanism by which we see and hear. After applying the educational product in comics 

format it was discovered that the goals obtained went further than expected. It was self-

explanatory, awakening in students the desire for knowledge and also their creativity, making 

them search for more information to create their own stories with deeper concepts. It can also 

be used by teachers as a tool to consolidate scientific knowledge, because when the content is 

associated with the student's daily life, learning becomes meaningful. 

 

 

KEYWORDS: Biophysics. Vision. Hearing. Physics. Elementary School.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Muitos dos problemas observados em sala de aula, mais especificamente em relação 

ao ensino dos conceitos e leis fundamentais da Física, estão relacionados às dificuldades dos 

alunos no entendimento e, por conseguinte, na aplicabilidade dos mesmos em sua vida 

cotidiana. 

 Para contornar essas barreiras encontradas no processo de ensino-aprendizagem de 

física, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos ultimamente por profissionais da área, 

dedicados à criação e à elaboração de métodos alternativos que visem melhorias no 

rendimento escolar.  

Tais métodos consideram as relações da física com outras áreas do conhecimento, ou 

seja, a multidisciplinaridade. Nesse contexto, desenvolvemos este trabalho com a finalidade 

de buscar os resultados desejados (aprendizagem do aluno) pertinentes ao assunto.  

No Ensino Fundamental, a Ondulatória possui muitas aplicações, tanto na área 

tecnológica como na Biologia do funcionamento dos aparelhos visual e auditivo. Por isso, 

torna-se um assunto de grande importância e que desperta o interesse de muitos alunos; 

contudo, seu desenvolvimento em sala de aula é comprometido pela complexidade da 

matemática envolvida no assunto.  

Então, começar a abordagem do movimento ondulatório através de outras vias de 

Ensino é o que aqui se propõe. Acredita-se que não haverá comprometimento dos assuntos a 

serem ministrados, mas uma grande oportunidade de mostrar que a Física é uma Ciência de 

investigação relacionada com outras disciplinas, não se limitando somente às equações 

matemáticas. 

É possível mostrar que a Física está intimamente relacionada a disciplinas como 

Biologia e Química. Por meio de uma abordagem multidisciplinar, pode-se enriquecer os 

conteúdos e cumprir metas pedagógicas e didáticas, explorando as competências e habilidades 

previstas nos PCN’s. 

Este estudo se justifica pela busca de uma nova metodologia para se ensinar Física, de 

forma que o aluno passe a entender essa disciplina de maneira significativa. Verifica-se que os 

alunos do Ensino Fundamental encontram muitas dificuldades para desenvolver sua 

aprendizagem, devido ao fato de muitos professores apenas ministrarem os assuntos, sem 
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contextualizá-los ou mesmo sem mostrar sua implicação na vida prática do aluno, ao contrário 

do que sugerem os PCN’s para o ensino de Física.  

Então, utilizar-se-á da Biofísica da visão e da audição como ferramenta didática para o 

ensino de Ondulatória, a fim de que os alunos passem a compreender que a Física é uma 

ciência aplicada a outras ciências; que, além de procurar explicar fenômenos puramente 

naturais como o mecanismo da visão e da audição, também usa desses conhecimentos 

adquiridos para a melhoria da qualidade de vida. É o caso de pessoas que necessitam fazer 

algum tipo de correção no aparelho visual e/ou auditivo, o que somente tornou-se possível 

depois de a Física compreender melhor o mecanismo pelo qual as pessoas enxergam e ouvem.  

Nesse contexto, escolheu-se essa via de acesso do ensino para fazer com que os alunos 

percebam que a Física faz parte da construção do mundo. Aguçar sua curiosidade e estimulá-

los a buscarem respostas são as principais motivações no desenvolvimento deste trabalho com 

perfil educador. 

Nos objetivos específicos, contextualizam-se os assuntos abordados (luz visível e onda 

sonora) e mostra-se sua implicação no cotidiano do aluno. Para tanto, utiliza-se da biofísica da 

visão e da audição. 

Busca-se, como resultados dessa forma de abordagem multidisciplinar, maior interesse 

dos alunos pelo estudo da Ondulatória, pelas curiosidades relacionadas à Física e pelas 

disciplinas afins. Pretende-se torná-los mais participativos e questionadores, facilitando o 

trabalho do professor no desenvolvimento do assunto. O docente deverá verificar se há 

melhorias relativas ao desempenho na disciplina, especificamente em relação aos conteúdos 

de ondas mecânicas e luz visível, e averiguar, por meio de depoimentos, se tal forma de 

ensinar está sendo positiva.  

Pretende-se, como resultado final, a elaboração de uma pequena história em 

quadrinhos (HQ), associando-se os conceitos físicos aos conceitos biológicos e fisiológicos. 

O estudo da Ondulatória será iniciado por meio da Biofísica com o apoio de recursos 

didáticos multimídias (projetor e computador), ou ainda, de maneira convencional, através de 

cartazes e quadros ilustrativos. Pode-se também utilizar pequenas experiências com materiais 

de baixo custo.  

Explicar-se-á no capítulo 2 a Física e o papel da experimentação no ensino da mesma 

com base nos parâmetros curriculares nacionais.  Ressaltar-se-ão os pressupostos 

educacionais e filosóficos dessa disciplina, bem como a experimentação, o método científico, 

o método da descoberta, a função da didática no ensino experimental e o uso das tecnologias 

da informação e comunicação como ferramentas educacionais. 
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Já no capítulo 3 abordar-se-ão conceitos teóricos sobre Ondulatória, suas divisões e 

classificações, sem se ater ao formalismo matemático, sendo estas bases fundamentais para o 

que será abordado no capítulo 4: luz visível e ondas sonoras, pontos-chaves deste trabalho de 

pesquisa. Nesse capítulo enfatizar-se-ão os processos físicos que envolvem a onda 

eletromagnética (LUZ) e a onda mecânica (SOM). 

No capítulo 5 explanar-se-á sobre a biofísica da visão, destacando-se a anatomia e 

fisiologia do olho humano e explicando-se o processo da visão, a ação da luz no olho humano 

em baixa luminosidade, os defeitos da visão e a utilização da física para amenizá-los e/ou 

corrigi-los. No capítulo 6 aborda-se a biofísica da audição, sua anatomia e fisiologia, a 

propagação do som, as ondas métricas e os tipos de surdez. 

Por fim, no capítulo 7 relatam-se os conceitos teóricos e o produto educacional 

desenvolvido neste projeto. Enfatiza-se a linguagem e a estrutura; a memória, a oralidade e o 

imaginário; a narrativa; a história em quadrinhos como produto educacional; a/o 

descrição/relato do processo de criação do produto. 

Vários conhecimentos multidisciplinares serão abordados, envolvendo conceitos de 

Biologia, Química e Matemática. Ao final, apresentar-se-á uma introdução aos princípios da 

Ondulatória, mantendo-se o foco multidisciplinar do Ensino de Física. 

Caso isso se comprove, a Biofísica tornar-se-á um recurso didático viável ao ensino de 

Física em um contexto mais atual, contribuinte no melhoramento da prática docente no 

Ensino Fundamental.  
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CAPÍTULO 2 - O EMPREGO DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

2.1. OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E O ENSINO DE FÍSICA  

 

 

O ensino de física é tido, pela maioria dos alunos, como entediante e complexo; 

poucos são os que afirmam gostar dessa disciplina. Assim, é necessário encontrar-se formas 

de atrair o interesse dos alunos, tornando-a mais compreensível e relacionada à vivência 

desses discentes.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais visam a oferecer padrões de ensino a serem 

seguidos, considerados como a melhor forma de transmitir conteúdo para os alunos. A Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) não se limita apenas à transmissão de conteúdo, mas também à 

formação do cidadão. Portanto o professor, como um educador que é, além de ensinar as 

teorias em sala de aula deve compreender o aluno no todo, como um cidadão em formação.  

Para que as diretrizes da LDB pudessem ser implementadas, foram criados os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) com o objetivo de orientar escolas e professores 

acerca do ensino/aprendizagem em suas áreas de domínio. Nesse contexto, os PCNs 

apresentam como principal propósito o fornecimento às escolas de diretrizes para que seus 

alunos desenvolvam competências, promovendo uma visão holística dos educandos enquanto 

cidadãos, não apenas enquanto estudantes.  

Deve-se destacar o chamado PCN+, que estabelece orientações complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais por meio de uma proposta mais detalhada e 

interdisciplinar, por áreas do conhecimento.  

 

Nessa nova compreensão do ensino médio e da educação básica, a 

organização do aprendizado não seria conduzida de forma solitária pelo 

professor de cada disciplina, pois as escolhas pedagógicas feitas numa 

disciplina não seriam independentes do tratamento dado às demais, uma vez 

que é uma ação de cunho interdisciplinar que articula o trabalho das 

disciplinas, no sentido de promover competências. (PCN+, p. 13) 
 

Na citação, percebe-se claramente a busca pela interdisciplinaridade, pelo trabalho 

conjunto dos professores, possibilitando ao aluno perceber a relação entre as ciências, 

associando-as.  Assim haverá motivação para o aprendizado, tornando-se algo concreto e não 

um assunto restrito à sala de aula.  
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Dando continuidade à leitura dos PCN+ encontra-se a divisão dos assuntos da 

disciplina de Física, com propostas de interdisciplinaridade e programação ao longo dos 

bimestres. Tem-se a busca por um novo Ensino de Física, voltado para a formação de um 

cidadão contemporâneo, atuante e solidário, capaz de compreender, intervir e participar de sua 

própria realidade.  

Retoma-se, assim, a importância de aproximar conteúdos e cotidiano, fazendo com 

que o educando compreenda o assunto por meio de casos concretos. Porém, vale destacar: o 

PCN+ deixa claro que não há uma “receita” única para que o ensino atinja a qualidade total, 

cabendo a cada professor adotar metodologias que promovam tal objetivo. 

Assim, faz-se referência ao ensino da Física para a vida, reforçando-se a importância 

da interdisciplinaridade e da contextualização dos conteúdos para alcance das metas 

estabelecidas.  Dessa forma, a Física passa a ser vista como um instrumento de compreensão 

do mundo. 

O PCN+ propõe que a disciplina de Física seja trabalhada de forma temática. Para 

isso, optou-se por dividir o ensino em seis temas: 

 

Tema 1: Movimento, variações e conservações (unidades temáticas: 

fenomenologia cotidiana, variação e conservação da quantidade de 

movimento, energia e potência associadas aos movimentos, equilíbrios e 

desequilíbrios); Tema 2: Calor, ambiente e usos de energia (unidades  

temáticas: fontes e trocas de calor, tecnologias que usam calor: motores e 

refrigeradores, o calor na vida e no ambiente, energia: produção para uso 

social);Tema 3: Som, imagem e informação (unidades temáticas: fontes 

sonoras, formação e detecção de imagens, gravação e reprodução de sons e 

imagens, transmissão de sons e imagens); Tema  4: Equipamentos elétricos e 

telecomunicações (unidades temáticas: aparelhos elétricos, motores elétricos, 

geradores, emissores e receptores); Tema 5: Matéria e radiação (unidades 

temáticas: matéria e suas propriedades, radiações e suas interações, energia 

nuclear e radioatividade, eletrônica e informática); Tema 6: Universo, Terra e 

Vida (unidades temáticas: Terra e sistema solar, o Universo e sua origem, 

compreensão humana do Universo) (PCN+, p. 57). 
 

Conforme se pode perceber, os temas são subdivididos para facilitar o processo de 

ensino/aprendizagem nas aulas de Física. Destaca-se que, apesar de os PCN’s proporem um 

ensino holístico, os cálculos matemáticos envolvidos no estudo da disciplina devem compor a 

proposta curricular em questão. 
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2.2. PRESSUPOSTOS EDUCACIONAIS E FILOSÓFICOS NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

As metodologias de aprendizagem possibilitam aos alunos aprenderem determinados 

conceitos e fenômenos, relacionando-os com sua estrutura cognoscitiva. Todavia, a falta de 

material didático e de laboratórios adequados na maioria das escolas são fatores que 

colaboram para que os conhecimentos da física não sejam apresentados aos alunos de forma 

dinâmica.  Dessa forma, não se desperta interesse, já que se limita a vê-la como uma ciência 

baseada em aplicações de fórmulas matemáticas, quando na verdade é fundamental para a 

compreensão da maioria dos acontecimentos diários.  

Apesar da existência de livros de boa qualidade para o ensino de física, a maioria 

descarta atividades laboratoriais, propondo exercícios rotineiros. Na década de 60, partidos 

políticos começaram a se interessar pela reformulação do livro didático no ensino de física, 

com o interesse de introduzir no curso a prática da atividade laboratorial. Porém, o projeto não 

influenciou as escolas do Brasil. (CHIQUETTO, 2011). 

Um projeto nacional, o GREF (Grupo de reelaboração do ensino de física), elaborado 

por professores da USP e de escolas da rede pública, baseia-se na contextualização do ensino 

de física, explorando os fenômenos do dia a dia, motivando cada vez mais os alunos a 

relacionar a física ao cotidiano (CHIQUETTO, 2011). Porém, o projeto não repercutiu como 

o esperado junto aos professores do ensino médio. 

Atualmente, ferramentas importantes para essa prática são o acesso à internet e o uso 

de softwares didáticos do tipo applets, planilhas de dados, processadores gráficos, hipertextos 

ou simulações de experiências. Além disso, revistas de ensino são fontes de material para 

projetos experimentais no ensino da física, caracterizando-se por apresentar atualização 

curricular objetiva e rápida, aperfeiçoamento profissional, desenvolvimento de atividades 

estruturadas, desenvolvimento de atividades que envolvem, simultaneamente, conhecimentos 

interdisciplinares, aplicação em novas estratégias instrucionais, material didático de baixo 

custo, diversidade em estilo e método de apresentação dos conteúdos por parte dos 

professores, heterogeneidade da população de estudantes aos quais é dirigido o ensino 

(BRANSFORD, 2007). 

Também apresentam vantagens quando comparados a outros materiais didáticos: 

objetividade nas dificuldades conceituais e de raciocínio dos estudantes; corroboração para a 

construção do conhecimento pedagógico do conteúdo; discussão do conhecimento do 

conteúdo específico atual; apresentação de novos esquemas para qualificar a exposição de 
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novos tópicos; exibição de avaliações de softwares, de livros, de produtos e de outros 

materiais instrucionais; sugestão de demonstrações e de outros modos de tornar ideias 

abstratas mais claras e concretas; discussão de novas metodologias testadas no campo de 

pesquisa em ensino de física; críticas a abordagens vagas ou mesmo erradas; novas deduções 

de resultados conhecidos; descrição de experimentos de laboratórios; solução de problemas 

desafiadores. (BRANSFORD, 2007). 

O uso do laboratório didático é indispensável. Contudo, faz-se necessário saber a que 

fins esse ensino se destina, para que o uso do laboratório didático não seja mais uma tentativa 

frustrada como outras que já ocorreram no Ensino de Física. A experimentação é um elemento 

de intercessão, capaz de permitir que o diálogo horizontal possa se manifestar entre os alunos 

e os elementos que se relacionam ao Ensino de Ciências.  

 

A ciência, tanto por sua necessidade de coroamento como por princípio, 

opõe-se absolutamente à opinião. Se, em determinada questão, ela legitimar a 

opinião, é por motivos diversos daqueles que dão origem à opinião; de modo 

que a opinião está, de direito, sempre errada. A opinião pensa mal; não pensa: 

traduz necessidades em conhecimentos. Ao designar os objetos pela 

utilidade, ela se impede de conhecê-los. Não se pode basear nada na opinião: 

antes de tudo, é preciso destruí-la. Ela é o primeiro obstáculo a ser superado. 

(BACHELARD, 1996, p. 14). 
 

Entretanto o educador não deve somente expor os seus conhecimentos aos alunos e 

esperar que estes os absorvam com facilidade. Deve, sim, desenvolver metodologias que os 

motivem em seu aprendizado, despertando seu interesse acerca do conteúdo transmitido. 

O aluno na prática da Física aprende a utilizar esquemas e servir-se de relações 

matemáticas. Através dos trabalhos de experimento, aprende que para desvendar um 

fenômeno é necessário que haja uma teoria, para então ser relacionada com a prática. 

 

 

2.3. A EXPERIMENTAÇÃO E O MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 

A física é a ciência que estuda a natureza. A história da ciência é remetida a diferentes 

momentos relacionados às pesquisas de física.  

Cabe destacar que a física se conecta às experiências e que para se fazê-la é preciso na 

sua grande maioria, laboratório. Então, para aprender tal espaço também é necessário, como 

afirma Brodin (1978, p. 10): 
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Laboratório é o elo que falta entre o mundo abstrato dos pensamentos e ideias 

e o mundo concreto das realidades físicas. O papel do laboratório é, portanto, 

o de conectar os dois mundos, o da teoria e o da prática.  
 

O emprego da experimentação é fundamental para o ensino, uma vez que é também 

uma extensão dessa própria ciência, por ser uma técnica capaz de proporcionar ao aluno 

eficiência na construção e aprendizagem de conceitos. Representa, assim, função relevante no 

processo de produção de novos conhecimentos.  

A experimentação sempre teve um papel importante no processo de desenvolvimento 

da física. Porém, além do seu caráter experimental, essa evolução está vinculada aos avanços 

significativos também no campo teórico. 

Para Snyders (1988), é possível identificar dois instantes que contribuem para o 

desenvolvimento do ensino: a ruptura e a continuidade. Segundo o autor: 

 

O aluno considera muito frequentemente, pelo menos no início, que a 

experiência está apenas destinada a reafirmar suas concepções ou a persuadir 

os outros. Quando a experiência contradiz a evidência do que se acreditava, 

ele resiste tão obstinadamente à recolocação de questão que prefere criticar os 

instrumentos, o modo pelo qual foram utilizados: mediu-se mal ou mediu-se 

de alturas de quedas muito baixas, etc. (SNYDERS, 1988, p. 102). 
 

Assim, a utilização do método experimental é de grande importância para a promoção 

da ruptura e da continuidade. Deparar-se diante de evidências não confirmadas pela prática 

possibilita ao aluno desenvolver um perfil mais questionador e persistente e aprender a portar-

se diante de algo que não esperava. 

O processo de ensino-aprendizagem de física tem promovido discussões entre 

pesquisadores que focam seus estudos nas dificuldades relacionadas ao ensino dessa ciência. 

A questão se dá não pela falta de importância da disciplina, mas pela maneira como é 

abordada pelos professores: sua ação pedagógica é voltada para atividades com apresentação 

de conceitos, fórmulas, distanciando-se da realidade do educando. 

O ensino experimental é necessário para o processo evolutivo da Física. Porém, a 

prática somente não cumpre sua função, visto que o desenvolvimento teórico tem sido 

relevante nas descobertas e pesquisas a partir do século XIX. 

Snyders (1988, p. 99), caracteriza a experimentação como um elemento na 

convergência entre as práticas e o pensamento teórico. Segundo o autor: 
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Alegria de agir sobre os objetos, de experimentos, isto é, de colocar suas 

ideias à prova de fatos, aperceber-se de seus erros e ter confiança que se pode 

retificá-los; os fenômenos familiares colocam-se em ordem, as noções 

integram-se, ligam-se em conjuntos estruturados, ao mesmo tempo em que se 

vai a uma convergência entre as práticas e o pensamento teórico; esse 

sentimento de unidade conduz o indivíduo à satisfação, enquanto que a 

distorção, a fragmentação suscitam ao contrário dor, até mesmo 

culpabilidade.  
 

As leis e teorias representam as atividades experimentais como uma dimensão da 

própria ciência, ou apresentadas em um modelo caricatural conhecido como método 

científico. Pinho Alves (2000, p. 175) explica que “A aceitação tática do laboratório didático 

no ensino de Física é quase um dogma, pois dificilmente encontramos um professor de Física 

que negue a necessidade do laboratório”.  

O autor comenta a diferença entre o falar e o agir dos educadores, que afirmam a 

importância do laboratório didático no ensino de Física, mas que pouco o utilizam. Segundo 

ele, tal diferença constitui-se em fator preponderante para a regularização do uso desse 

espaço. 

 

 

2.4. O MÉTODO DA DESCOBERTA 

 

 

As ciências naturais são vistas como ciências empíricas porque a experimentação tem 

função essencial no processo de produção de novos conhecimentos (HÖTTECKE, 2000). No 

entanto, a grandeza empírica da prática científica, enquanto característica do conhecimento 

científico, não é bem explorada nas aulas de Física.  

O método de experimentação foi implementado no fim da década de 1950, tendo 

como meta descobrir a ciência, seus princípios, suas leis (GASPAR, 2003, p. 12). Segundo o 

autor:  

 

Propunham-se atividades abertas, ou seja, que não fixavam objetivos 

explícitos e bem determinados. Esperavam que bastaria a observação de 

fenômenos experimentais para que os alunos, quase sempre trabalhando em 

grupos, fossem levados a redescobrir as leis ou princípios científicos que 

descreviam ou explicavam seus fenômenos. (GASPAR, 2003, p.12) 
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O ensino experimental apresenta uma importante contribuição no âmbito da relação 

entre os conceitos científicos e o cotidiano. É por meio da observação de experiências que se 

faz redescobertas, reconstruindo os saberes. 

O termo serendipidade, recém-descoberto no português, embora utilizado já no século 

XVIII, está sendo empregado com frequência. Derivado do inglês, significa o dom de fazer 

descobertas felizes, por acaso. 

Esse termo é muito utilizado por Roberts (1993), ao abordar algumas descobertas 

acidentais. O autor discorre sobre inúmeros casos dessas descobertas, que ocorreram na 

Física, na Química, na Biologia, na Geologia, na Arqueologia e na indústria em geral. Cita-se 

alguns: 

 
1820 - O físico dinamarquês Hans Cristian Oersted descobre o 

eletromagnetismo; 1838 - L J. M. Daguerre descobre um processo fotográfico 

eficiente; 1870 - O químico Felix Hoffman descobre o ácido acetilsalicílico 

(aspirina); 1895 - O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen descobre os 

raios X; 1978 - O astrônomo James Christy descobre Caronte, a lua de 

Plutão. (ROBERTS, 1993). 
 

 A teoria da relatividade tem sido considerada um tópico consensual para inclusão nos 

conteúdos curriculares do ensino médio, atraindo a atenção dos alunos. Einstein (2000) foi um 

mestre na montagem de experimentos mentais; um deles, o “Trem de Einstein”, foi 

apresentado em seu livro de divulgação científica de 1916, expressando o conceito de 

simultaneidade para observadores em diferentes referenciais. 

 

 

2.5. A FUNÇÃO DA DIDÁTICA NO ENSINO EXPERIMENTAL 

 

 

Acredita-se que, para ser professor, não basta apenas conhecer de forma aprofundada a 

área que leciona, dominando uma disciplina em sua teoria, apenas repassando as informações 

apresentadas em sua literatura. De acordo com Souza (1996), mais que dominar um programa 

a ser trabalhado, o professor deve ser capaz de lidar da melhor maneira possível com os 

diferentes grupos de alunos, para que suas aulas sejam de qualidade. 

No Brasil, a didática remete praticamente ao descobrimento, quando os jesuítas eram 

os educadores. Com uma educação voltada à catequese para instrução indígena para elite 

colonial, focava-se na formação do homem universal, humanista e cristão.  
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No decorrer dos tempos, a didática sofreu alterações, passando por inovações. A partir 

da década de 1930, incluiu-se a didática nos cursos de formação dos professores; de 1945 a 

1960 predominaram novas ideias — época da didática tecnicista — em que o professor passa 

a ser um mero executor de objetos instrucionais, de estratégias de ensino e de avaliação. De 

1980 até hoje, surgem os primeiros esboços em busca de alternativas para a didática, a partir 

dos pressupostos da Pedagogia Crítica.  

A Pedagogia Crítica propôs mudanças no modo de pensar e agir do professor. 

Percebe-se, então, a necessidade de democratizar o ensino, no qual professores e alunos 

interajam com um pensamento crítico e interpretativo acerca do tema estudado (MARTINS, 

2003). 

A didática pode ser vista como uma metodologia de ensino contrária à tradicional, que 

consiste apenas no repasse dos conteúdos teóricos. Passa a ser algo dinâmico; as teorias são 

ensinadas ao aluno de forma a provocar seu pensamento crítico, sua interpretação sobre o 

assunto, levando-o, enfim, a expor o que pensa. 

Assim, pode-se dizer que a didática assume grande importância na contribuição para a 

formação do cidadão desde a educação básica até o ensino superior. Não há como exercer a 

cidadania sem criticidade e autonomia de pensamento. 

Ressalta-se que isso somente será alcançado por meio de um trabalho pedagógico bem 

estruturado, tendo em vista que muitas vezes o professor limita-se a repassar os conteúdos aos 

alunos, sem estimular neles a interpretação, o olhar crítico e a criatividade. Portanto, deve-se 

considerar o que bem fala Freire (1996, p. 47): “... ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”.  

Para realizar um trabalho pedagógico com base na didática, o professor deve ser 

crítico, perspicaz, conseguindo estimular, naturalmente, em seus alunos o mesmo pensamento 

crítico, sem, pois, forçá-los a isso. Para tanto, além de conhecer profundamente seu campo de 

atuação, deve também ser capaz de motivá-los a interpretar o que está sendo estudado. Um 

professor que age com base na didática orienta e acompanha seus alunos, mostrando interesse 

não somente em passar seus conhecimentos, mas também, em receber o conhecimento de 

cada aluno. 

A transposição didática foi um termo introduzido por Verret em 1975 e posteriormente 

utilizado por Chevallard (1991) em 1985 como um elemento que favorece o uso do 

laboratório no processo didático. Chevallard (1995) divide o trabalho de transposição didática 

em duas etapas: uma externa, referente à seleção dos conteúdos do saber, e outra interna, 

referente à apropriação do conteúdo. 
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Para Alves (2000, p. 174), o processo de transposição didática estabelece a existência 

de três patamares ou níveis: o saber sábio, o saber a ensinar e o saber ensinado. O saber sábio 

relaciona-se com o trabalho externo e o saber a ensinar está associado ao saber ensinado.  

O fato de o professor e a escola não entrarem em um consenso quanto à utilização do 

laboratório na prática pedagógica dificulta sua inserção no ensino. Existem várias abordagens 

para o ensino experimental de física, como trabalhos desenvolvidos por Ferreira (1985), Pinho 

Alves (2000) e Moreira e Levandowski (1983). 

Quanto às abordagens de Ferreira e Pinho Alves, o laboratório de demonstração 

caracteriza-se pelo envolvimento do aluno com o equipamento. O professor contribui, então, 

para que o aprendizado do aluno se dê de forma aprazível, sendo que: 

 

 O laboratório tradicional desenvolve habilidades específicas relacionadas ao 

manuseio de equipamentos, obtenção e análise de dados, em que o aluno é levado a 

desenvolver uma sequência predeterminada de instruções; 

 

 No laboratório divergente, os alunos desenvolvem atividades segundo um 

cronograma simples apresentado pelo professor; 

 

 No laboratório de projetos, o estudante decide sobre a sua dedicação semanal aos 

trabalhos, também escolhendo o assunto a ser estudado e as estratégias para abordar 

o tema escolhido; 

 

 O laboratório biblioteca é o menos formalizado de todos os anteriores, pois dá ao 

aluno a iniciativa de desenvolver atividades experimentais por conta própria; 

 

 O laboratório e o problema da redescoberta deixa à disposição do aluno vários tipos 

de equipamentos e situações que levam a uma descoberta de fenômenos, tornando o 

aprendizado mais eficaz. 

 

Nas abordagens de Moreira e Levandowisky (1983) surge o laboratório programado, 

que norteia o aluno através de um procedimento destinado a produzir resultados específicos, 

propiciando a aprendizagem de habilidades para o manuseio de aparelhos: 
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 O laboratório com ênfase na estrutura do experimento explora a identificação, por 

parte do aluno, da estrutura do experimento que está sendo utilizado; 

 

 O laboratório sob enfoque epistemológico aborda a questão da natureza ao 

conhecimento e à forma como ele é produzido, pertencendo à classe dos laboratórios 

não estruturados. 

 

Ressalta-se que a falta de laboratórios e materiais didáticos adequados na maioria das 

escolas e a ausência de museus interativos são fatores que contribuem com uma visão 

desinteressada da física por parte dos alunos. Cabe à administração desses espaços 

educacionais a responsabilidade primeira de ação para a mudança dessa realidade. 

 

 

2.6. USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO 

FERRAMENTA EDUCACIONAL PARA O ENSINO DE FÍSICA 

 

 

As tecnologias da informação, de acordo com alguns autores, são vistas como 

instrumentos de renovação das escolas e das práticas pedagógicas. Assim, são fortes 

argumentos de transformação para a reflexão crítica do processo educacional.  

A UNESCO (1996, p.59), referindo-se às tecnologias da informação no sistema 

educacional, declara que: 

 
 Os sistemas educativos devem dar respostas aos múltiplos desafios das 

sociedades da informação, na perspectiva de um enriquecimento contínuo dos 

saberes e do exercício duma cidadania adaptada às exigências do nosso 

tempo.  
 

De acordo com o pensamento de Silva (2002), o mundo tecnológico nas instituições de 

ensino é importante, porém não deixa de ser importante a atuação do professor; ambos devem 

unir-se para uma educação de qualidade. Portanto, o domínio da tecnologia não pode ser um 

ato isolado, externo ao processo educacional.  

 

O aluno enriquece seus conhecimentos com o uso dos diversos meios 

tecnológicos, uma vez que tais meios permitem ao educando o acesso a 

fontes de informação diversificadas, a atualização permanente dos conteúdos 

através de base de dados com pesquisas diretas aos assuntos em estudos, com 
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fontes dos próprios autores do conhecimento, e isso graças à internet. 

(SILVA,2002, p. 78). 
 

Com relação às pesquisas na internet, Lévy (2000) comenta a possibilidade de 

informações equivocadas, fazendo-se necessária uma seleção apropriada e instrutiva. Nesse 

sentido, o professor torna-se figura imprescindível, sendo um mediador que verificará sites 

pertinentes e confiáveis, construindo caminhos virtuais seguros para a pesquisa educacional.  

Silva (2002) referem-se à função do professor aliada ao ensino por meio de meios 

tecnológicos, sendo-lhe necessário dominar conhecimentos de caráter instrumental e utilitário.  

Designam por alfabetização digital os saberes e competências no nível da pesquisa, seleção e 

integração da informação, com vistas à transformação da mesma em conhecimento, podendo-

se desenvolver formas de expressão e de comunicação em ambientes virtuais. Entende-se 

assim que a alfabetização digital deve estar associada à escola e às aprendizagens concretas 

das áreas interdisciplinares e transdisciplinares.  

Para que se possa compreender a tecnologia da informação num sentido mais amplo, 

faz-se necessário determinar quais são essas novas tecnologias. Na verdade, nelas são 

incluídos livros didáticos, técnicas de ensino e técnicas de estudo, o rádio, a informática, o 

projetor multimídia e os sistemas integrados ou estruturados de ensino.  

 

As tecnologias de informação, desde a televisão até os computadores e todas 

as suas combinações, abrem oportunidades sem precedentes para a ação, a 

fim de melhorar a qualidade do ambiente de aprendizagem [...] (PAPERT, 

1994, p.06). 
 

Sendo assim, para Lévy (1993, p. 12): 

 

O mundo das telecomunicações e da informação interfere nas novas maneiras 

de pensar e de conviver. As relações entre os homens, o trabalho, a própria 

inteligência depende, na verdade, da metamorfose incessante de recursos 

informacionais de toda natureza. A escrita, leitura, visão, audição, criação, 

aprendizagem, são capturadas por uma informática cada vez mais avançada. 

Não se pode mais conceber a pesquisa científica sem uma aparelhagem 

complexa que redistribui as antigas divisões entre experiência e teoria.  
 

Diante do tema em questão, conclui-se que não basta a simples introdução dessas 

tecnologias na organização educacional e no trato de assuntos pedagógicos. É imprescindível 

o trabalho do corpo docente, que se configura no elemento central do conjunto das mudanças 

educacionais. A tecnologia da informação é uma ferramenta necessária à absorção de 

conhecimentos aliada às pesquisas, sob a supervisão e coordenação de educadores. 
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CAPÍTULO 3 - ONDULATÓRIA 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Ondulatória é a parte da Física que estuda as oscilações, a produção e a propagação 

de ondas em geral, sejam elas de natureza mecânica ou eletromagnética. Trata também de 

todos os fenômenos determinados por movimentos ondulatórios (Villas, 2013). 

A definição de onda é qualquer perturbação (pulso) – Fig. 3.1 - que se propaga em um 

meio. Exemplo disso é uma pedra que, jogada em um lago, provoca ondas naquele meio, 

devido à perturbação. Essa onda se propagará para todos os lados, podendo-se, assim, 

observar as perturbações partindo do local da queda da pedra até à borda. Uma sequência de 

pulsos forma as ondas ou trem de ondas. 

 

Figura 3.1 - Onda provocada na água 

 

Fonte: Disponível em: www.mundoengenharia.com.br; acesso 03/10/2015 

 

Chama-se de Fonte qualquer objeto que possa criar ondas. As ondas transportam 

energia e momento através do espaço, sem, entretanto, transportarem matéria. Assim, as 

ondas de água se movem através de um pequeno lago, por exemplo, mas as moléculas de água 

se movem para cima e para baixo, sem, entretanto, cruzar o lago com as ondas (TIPLER, 

2006). 

Também existem ondas que não se pode observar a olho nu, como as ondas de rádio, 

as ondas de televisão, as ondas ultravioletas e as micro-ondas. Além dessas, existem alguns 

http://www.mundoengenharia.com.br/
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tipos de ondas que conhecemos bem, mas que não identificamos normalmente, como a luz e o 

som, que serão abordados com mais detalhes neste trabalho, nas seções 4.1 e 4.2. 

Tais ondas assemelham-se por todas serem energias propagadas através de um meio 

que não acompanha a propagação. Elas podem ser classificadas de três maneiras: quanto à 

natureza, quanto à direção de vibração e quanto à direção de propagação. 

 

 

3.1.1. Classificação das ondas segundo a sua natureza 

 

 

Segundo a sua natureza as ondas podem ser classificadas como: 

Ondas Mecânicas: são ondas que necessitam de um meio material para se propagarem, 

ou seja, sua propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial e depende da 

elasticidade do meio (Fig. 3.2). Por isso, não são capazes de se propagarem no vácuo.  Para 

exemplificá-las, pode-se citar o que acontece em molas e em cordas, nos sons e na superfície 

de líquidos. 

 

Figura 3.2 - Onda mecânica: Som 

 

Fonte: Disponível em: www.coisasquedeusfala.wordpress.com; acesso 03/10/2015 

 

Ondas Eletromagnéticas: são ondas geradas por cargas elétricas oscilantes, e sua 

propagação não depende do meio em que se encontram, podendo propagar-se no vácuo e em 

determinados meios materiais. Constituem-se exemplos as ondas de rádio, de radar, os raios 

x, as micro-ondas e a luz (Fig. 3.3). 

http://www.coisasquedeusfala.wordpress.com/
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Figura 3.3 - Onda eletromagnética: Luz 

 

Fonte: Disponível em: www.brasilescola.com; acesso 03/10/2015 

 

A velocidade de propagação no vácuo é comum a todas as ondas eletromagnéticas, 

aproximando-se de 300 000 km/s, o que equivale a 1 080 000 000 km/h. 

 

 

3.1.2. Classificação das ondas quanto à direção de propagação 

 

 

Quanto a direção de propagação as ondas podem ser classificadas em: 

Unidimensionais: propagam-se em única direção, como as ondas em cordas e molas esticadas, 

ver Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Onda Unidimensional provocada numa corda 

 

Fonte: Disponível em: www.aeti.photoshelter.com/; acesso 03/10/2015 
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Bidimensionais: propagam-se por uma superfície, como a água em um lago quando nele se 

joga uma pedra; ver Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Onda bidimensional num lago 

 

Fonte: Disponível em: www.ventosdouniverso.blogspot.com.br; acesso 03/10/2015 

 

Tridimensionais: capazes de se propagarem em todas as dimensões, como a luz e o som; ver 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Onda tridimensional: Som 

 

Fonte: Disponível em: www.moodle.ufsc.br; acesso 03/10/2015 

 

 

3.1.3. Classificação da onda quanto à direção de vibração 

 

 

Quanto à direção de vibração as ondas podem ser classificadas em: 

Transversais: são causadas por vibrações perpendiculares à propagação da onda, como em 

uma corda; ver Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Onda Transversal 

 

Fonte: Disponível em: www.sofisica.com.br; acesso 03/10/2015) 

 

Longitudinais: são causadas por vibrações paralelas à direção da propagação, como as ondas 

sonoras; ver Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 - Onda Longitudinal 

 

Fonte: Disponível em: www.osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/; acesso 03/10/2015) 

 

 

3.2. COMPONENTES DE UMA ONDA 

 

 

Uma onda é formada por alguns componentes básicos, que são: comprimento de onda, vale, 

crista e amplitude; ver Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 - Onda transversal. 

 
Fonte: Disponível em: www.guia.heu.nom.br; acesso 04/10/2015) 

 

O símbolo A refere-se à amplitude da onda. Denomina-se por comprimento da onda, 

simbolizado pela letra grega lambida (λ), a distância entre duas cristas ou dois vales 
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consecutivos. Chama-se período da onda (T) o tempo decorrido até que duas cristas ou dois 

vales consecutivos passem por um ponto, e frequência da onda (f) faz referência ao número de 

cristas ou vales consecutivos que passam por um mesmo ponto em uma determinada unidade 

de tempo. 

Portanto, o período e a frequência são relacionados pela equação 3.1: 

 

                                                              (3.1) 

 

 

A unidade utilizada para a frequência no Sistema Internacional (SI) é o Hertz (Hz). 

Sendo assim, 1 Hz equivale à passagem de 1 onda em 1 segundo. 

Para o estudo de ondas bidimensionais e tridimensionais são ainda necessários os 

conceitos de: 

 Frente de onda: é a fronteira entre a região ainda não atingida pela onda e a região já 

atingida; ver Figura 3.10; 

 Raio de onda: linha que parte da fonte perpendicularmente às frentes de onda, 

indicando a direção e o sentido de propagação; ver Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Frente e Raio de onda 

 

Fonte: Disponível em: www.sofisica.com.br; acesso 03/10/2015) 
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3.3. VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DAS ONDAS 

 

 

Quando uma onda se propaga através de um meio, ela percorre uma distância ∆S igual 

ao seu comprimento de onda (∆S = λ), num intervalo de tempo igual a um período (∆t = T). 

Num meio homogêneo, a velocidade de propagação (v) de uma onda é constante, seja ela 

mecânica, seja ela eletromagnética (Villas, 2013). 

 

                                                           (3.2) 

 

                                                                        (3.3) 

 

 
 

 
 

 
 

                                                                   (3.4) 

 

Essa relação é fundamental e se aplica à propagação de todas as ondas. É comum 

utilizar-se frequências na ordem de kHz (1 quilohertz = 1000 Hz) e de MHz (1 megahertz = 

1000000 Hz). 

 

 

3.4. REFLEXÃO DE ONDAS BIDIMENSIONAIS 

 

 

Quando uma frente de onda, propagando-se em superfície líquida, incide sobre um 

obstáculo, cada ponto da frente se reflete. Assim, é possível representá-las por meio de seus 

raios de onda. A reflexão dos raios de onda é regida por duas leis da reflexão, apresentadas 

como: 

 1ª Lei da Reflexão: O raio incidente i, o raio refletido r e a reta perpendicular à 

superfície refletora no ponto de incidência estão contidos sempre no mesmo plano; ver 

Figura 3.11. 
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 2ª Lei da Reflexão: Os ângulos formados entre o raio incidente i e a reta 

perpendicular e entre o raio refletido r e a reta perpendicular têm sempre a mesma 

medida; ver Figura 3.11. 

Assim: 

Figura 3.11 - Reflexão de onda 

 

Fonte: Disponível em: ww2.unime.it/; acesso 03/10/2015) 

 

Como afirma a 2ª Lei, o valor dos ângulos é igual. Portanto: 

 

                                                                          (3.5) 

 

Então se pode imaginar que a reflexão das ondas aconteça como se fosse refletida em 

um espelho posto perpendicularmente ao ponto de incidência. 

 

 

3.5. REFRAÇÃO DE ONDAS 

 

 

Chama-se refração de uma onda a passagem dessa onda de um meio para outro, de 

características diferentes. Qualquer que seja o tipo de onda, sua frequência não se altera na 

refração. No entanto, devido à mudança de meio, a velocidade se modifica, o mesmo 

ocorrendo com o comprimento de onda. A onda refratada está sempre em fase com a onda 

incidente. Isso é válido para todos os tipos de ondas (Villas, 2013). 

A refração de ondas obedece a duas leis, que são: 

 1ª Lei da Refração: O raio incidente a reta perpendicular à fronteira no ponto de 

incidência e o raio refratado estão contidos no mesmo plano. 
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 2ª Lei da Refração: Lei de Snell - Esta lei relaciona os ângulos, as velocidades e os 

comprimentos de onda de incidência de refração, sendo matematicamente expressa 

por: 

 

                                                       (3.6) 

 

Aplicando a lei, consegue-se prever a direção da onda ao passar de um meio para 

outro, como demonstrado na imagem abaixo. 

 

Figura 3.12 - Refração de onda 

 

Fonte: Disponível em: www.portaldoprofessor.mec.gov.br/; acesso 03/10/2015) 

 

É possível verificar experimentalmente que a velocidade de propagação de ondas na 

superfície de um líquido pode depender da profundidade do local. Observa-se que o módulo 

da velocidade diminui quando as ondas passam de regiões profundas para regiões rasas 

(aquelas cujas profundidades são menores que o comprimento de onda dessas ondas ou 

comparáveis a ele). Dessa forma, meios de diferentes profundidades podem ser considerados 

diferentes meios de propagação (Villas, 2013). 
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3.6. SUPERPOSIÇÃO DE ONDAS 

 

 

O fenômeno da superposição de duas cristas (ou de dois vales) é denominado 

interferência. Pelo Princípio da Superposição, o pulso resultante é obtido pela soma algébrica 

das elongações de cada pulso incidente (Paraná, 2003). 

Imagine uma corda esticada na posição horizontal. Ao serem produzidos pulsos de 

mesma largura, mas de diferentes amplitudes nas pontas da corda, poderá ocorrer uma 

superposição de duas formas: 

 Situação 1: os pulsos são dados em fase; ver Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 – Pulsos se propagando na mesma direção, mas em sentido contrário em fase. 

 

 

No momento em que os pulsos se encontram, suas elongações em cada ponto da corda 

se somam algebricamente, sendo sua amplitude (elongação máxima) a soma das duas 

amplitudes; ver Figura 3.14. 

 

Figura 3.14 – Interferência construtiva 

 

 

Após este encontro, cada um segue na sua direção inicial, com suas características 

iniciais conservadas, ver Figura 3.15. 
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Figura 3.15 – Ondas após interferência construtiva 

 

 

Este tipo de superposição é chamado de interferência construtiva (Fig. 3.14), já que faz 

com que a amplitude seja momentaneamente aumentada em módulo. 

 

 Situação 2: os pulsos são dados em oposição de fase; ver Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 - Pulsos se propagando na mesma direção, mas em sentido contrário em 

oposição de fase. 

 

 

Novamente, ao se encontrarem as ondas, suas amplitudes serão somadas, mas 

podemos observar que o sentido da onda de amplitude A1 é negativo em relação ao eixo 

vertical; portanto A1 < 0. Logo, o pulso resultante terá amplitude igual à diferença entre as 

duas amplitudes; ver Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 – Interferência destrutiva 
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Observa-se que o sinal negativo está ligado à amplitude e elongação da onda no 

sentido negativo. Após o encontro, cada um segue na sua direção inicial, com suas 

características iniciais conservadas; ver Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 - Ondas após interferência destrutiva 

 

Esse tipo de superposição é chamado de interferência destrutiva (Fig. 3.17), já que a 

amplitude é momentaneamente reduzida em módulo. 

 

 

3.7. RESSONÂNCIA 

 

 

O fenômeno da ressonância ocorre quando um sistema físico recebe energia por meio 

de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Como essa 

energia, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores (Villas, 2013). 

Cada sistema físico capaz de vibrar possui uma ou mais frequências naturais, que lhes 

são características. Como exemplos, citam-se as cordas de um violão, um pêndulo ao ser 

afastado do ponto de equilíbrio ou uma ponte para a passagem de pedestres sobre uma rodovia 

movimentada. 

Quando ocorrem excitações periódicas sobre o sistema, como quando o vento sopra 

com frequência constante sobre uma ponte durante uma tempestade, ocorre o fenômeno de 

superposição de ondas, que altera a energia do sistema, modificando sua amplitude. Se a 

frequência natural de oscilação do sistema e as excitações constantes sobre ele estiverem sob 

a mesma frequência, a energia do sistema será aumentada, fazendo com que vibre com 

amplitudes cada vez maiores. 

Um caso bastante conhecido desse fenômeno foi o rompimento da ponte Tacoma 

Narrows, nos Estados Unidos, em 7 de novembro de 1940 (Fig. 3.19). Em determinado 

momento, a frequência do vento igualou-se à frequência natural de oscilação da ponte, 
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aumentando a amplitude de suas vibrações até que sua estrutura não pôde mais suportar, 

rompendo-se (Villas, 2013). 

 

Figura 3.19 - Ponte Tacoma Narrows  

 

Fonte: Disponível em: www.engenhariatm.com/; acesso 03/10/2015) 

 

No caso da ponte Tacoma Narrows, pode-se considerar falha humana, já que o vento 

que soprava no dia 7 de novembro de 1940 tinha uma frequência característica da região onde 

a ponte foi construída. Portanto, os engenheiros responsáveis por sua construção falharam na 

análise das características naturais da região. Por isso, atualmente faz-se uma análise profunda 

de todas as possíveis características que possam requerer uma alteração em uma construção 

civil. 

Imagine uma ponte construída no estilo pênsil e cuja frequência de oscilação natural é 

dada pela Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 – Frequência natural da ponte estilo pênsil 

 

 

Ao ser excitada periodicamente por um vento de igual frequência da ponte fica como a 

Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 – Frequência da ponte ao ser excitada por um vento 
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A amplitude de oscilação da ponte passará a ser dada pela superposição das duas 

ondas (Fig. 3.22). 

 

Figura 3.22 – Superposição das ondas 

 

 

Se a ponte não tiver uma resistência para suportar a amplitude do movimento, sofrerá 

danos, podendo até mesmo ser destruída, como aconteceu com a ponte Tacoma Narrows. 

 

 

3.8. DIFRAÇÃO DE ONDAS 

 

 

Chama-se difração de uma onda o encurvamento sofrido por seus raios quando a onda 

encontra obstáculos à sua propagação. O fenômeno da difração prova ser incorreta a 

generalização de que os raios de onda são retilíneos (ainda que em meios homogêneos e 

isotrópicos) (Villas, 2013). 

 Imagine a situação em que uma onda se propaga em um meio, até encontrar uma 

fenda posta em uma barreira, ver Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 - Onda difratada 

 

Fonte: Disponível em: www.wiki.stoa.usp.br/; acesso 04/10/2015) 
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A parte que atinge a barreira é refletida, enquanto os raios que atingem a fenda passam 

por ela, mas sem que todas continuem retas. Se tal propagação acontecesse em linha reta, os 

raios continuariam retos, e a propagação depois da fenda seria uma faixa delimitada pela 

largura da fenda. No entanto, há um desvio nas bordas (Villas, 2013). 

Esse desvio é proporcional ao tamanho da fenda. Para o caso no qual a largura é muito 

inferior ao comprimento de onda, as ondas difratadas serão aproximadamente circulares, 

independentemente da forma geométrica das ondas incidentes. 
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CAPITULO 4 - LUZ VISÍVEL E ONDA SONORA 

 

 

4.1. LUZ VÍSIVEL 

 

 

A luz visível, é o conjunto de ondas eletromagnéticas que, ao penetrarem em nossos 

olhos, podem sensibilizar a retina e desencadear o mecanismo da visão. Essas ondas, como 

qualquer outra radiação eletromagnética, são originadas por cargas elétricas oscilantes 

(BARDINE, 2015). 

No caso da luz, os elétrons presentes nos átomos que constituem a matéria, ao 

receberem energia por colisões, excitam-se e passam a ocupar níveis energéticos mais altos. 

Ao retornarem aos níveis energéticos originais, a energia que haviam recebido é devolvida ao 

meio sob a forma de luz, capaz de impressionar nossas retinas. 

Isaac Newton percebeu que a luz se propagava em linha reta e descobriu, também, 

que, ao atravessar um prisma de vidro, a luz solar branca sofria dispersão e se decompunha 

nas cores do arco-íris. Newton defendia a hipótese de que a luz era constituída por partículas 

que obedeciam às leis da Mecânica. A ideia de que a luz é constituída por atividade oscilatória 

de um meio não identificado levou o físico e astrônomo holandês Christian Huygens a propor, 

em 1687, a teoria ondulatória da luz (BARDINE, 2015). 

Em 1801, o físico inglês Thomas Young realizou experimentos que reforçaram essa 

teoria. O comprimento de onda da luz visível, determinado por ele, colocava esse tipo de 

radiação do espectro eletromagnético na faixa entre 4,0x10
-7

 m e 7,5x10
-7

 m. Considerando-se 

que a velocidade de propagação da luz é de 3,0x10
8
 m/s e usando a equação das ondas, pode-

se obter os correspondentes valores de frequências que situam a luz visível na faixa entre 

7,5x10
14

 Hz e 4,0x10
14

 Hz (BARDINE, 2015); como mostrado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 - Espectro da luz visível 

 

Fonte: Disponível em: www.infoescola.com/;acesso 03/10/2015) 

 

A sensação visual de cor que a luz visível provoca nos seres humanos está relacionada 

ao comprimento de onda da radiação ou, o que é equivalente, à sua frequência. Assim, ondas 

luminosas com comprimentos de onda diferentes provocam sensações visuais de cores 

diferentes. 

 

Tabela 4.1 – Comprimento de onda e frequência do espectro de luz visível 

 

Fonte: Disponível em: www.revisaodoterceirao.blogspot.com.br/;acesso 03/10/2015 
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A luz visível de maior comprimento de onda — portanto, com a menor frequência — 

provoca a sensação visual do vermelho, e a luz visível de menor comprimento de onda — 

portanto, com a maior frequência — provoca a sensação visual do violeta. Como as 

frequências das ondas do espectro eletromagnético variam de modo contínuo, tem-se naquela 

faixa do espectro infinitas frequências, o que corresponde a um número infinito de cores 

variando em degradê. Nesse degradê contínuo, destacam-se sete regiões com as cores que 

podem ser vistas em um arco-íris (BARDINE, 2015). 

A tabela 4.1 mostra os intervalos de comprimentos de onda presentes em cada uma 

dessas sete regiões do espectro e suas respectivas frequências. A luz branca solar resulta da 

superposição das infinitas cores do espectro visível, e isso pode ser evidenciado quando um 

raio de luz branca do Sol atravessa um prisma de vidro. A decomposição da luz branca é 

explicada pela diferença no valor da velocidade de propagação de cada luz colorida em meios 

materiais: a velocidade de propagação, nos meios materiais, aumenta do violeta para o 

vermelho. Assim, nos meios materiais, temos: 

 

 
 

A Figura 4.2 mostra uma exemplificação do que acontece quando a luz penetra em um 

meio diferente daquele no qual ela se propagava originalmente. 

 

Figura 4.2 - Representação de um raio luminoso vermelho, um verde e um azul penetrando 

em um meio de maior refringência. 

 

Fonte: Disponível em: www.infoescola.com/optica/dispersao-da-luz/. Acessado em 03/10/2015. 
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A luz se propaga com velocidade diferente da velocidade original c. Quando o índice 

de refração é maior, a velocidade da luz é menor, conforme a expressão 3.6 (Lei de Snell-

Descartes) (HALLIDAY, 2004). 

 

                                                   (4.1) 

 

Figura 4.3 - Representação dos desvios sofridos pela luz branca ao passar por um meio de 

faces paralelas e a respectiva emergência de um raio azul, um verde e um vermelho, 

descartando da análise as cores intermediárias. 

 
Fonte: Disponível em: www.infoescola.com/optica/dispersao-da-luz/. Acessado em 03/10/2015. 

 

Obviamente que para cada comprimento de onda há um desvio e uma equação 

específicos: 

  

  

  

Considere-se um meio 2 mais refringente que um meio 1, e um meio 3 igual ao meio 

1. Nesse caso, pode-se perceber que, para cada raio luminoso especifico com seu respectivo 

comprimento de onda, ocorre um desvio ligeiramente diferente. O azul, comparado ao 

vermelho, tem comprimento de onda menor e sofre um desvio maior que o vermelho 

(HALLIDAY, 2004). 
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Se a superfície da segunda interface, entre o meio 2 e o meio 3, for paralela à primeira, 

os raios voltam a se propagar com a mesma direção que se propagavam no meio 1. No 

cotidiano não se observa a separação das cores porque as diferenças são muito pequenas, e 

geralmente os feixes luminosos são grossos. Mas se a segunda interface não for paralela à 

primeira, como no caso de um prisma, ocorre claramente o fenômeno da dispersão da luz, 

mostrado na Figura 4.4.  

 

Figura 4.4 - Representação de um prisma (lente de faces não paralelas), de índice de refração 

maior que 1, supostamente num meio como o ar ou o vácuo, de índice de refração 1 

 

Fonte: Disponível em: www.infoescola.com/optica/dispersao-da-luz/. Acessado em 03/10/2015. 

 

 

4.2. ONDAS SONORAS 

 

 

A maioria dos sons são ondas produzidas por vibrações de objetos materiais. Em um 

piano, em um violino e em uma guitarra o som é produzido pelas vibrações das cordas; em 

um saxofone, pela vibração de uma palheta; em uma flauta, pela vibração de uma coluna de ar 

no bocal. A voz humana é o resultado da vibração das cordas vocais (MÁXIMO, 2000). 

 Em casa um desses casos, a vibração original estimula a vibração de algo maior e mais 

massivo, tal como a caixa de ressonância de um instrumento de corda, a coluna de ar em um 

instrumento de sopro ou de palheta, ou o ar no interior da boca e da garganta de um cantor. 

Esse material vibrante, então, envia uma perturbação através do meio circundante, 
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normalmente o ar, em forma de ondas longitudinais. Sob condições ordinárias, as frequências 

da fonte de vibração e do som produzido são as mesmas. 

 Costumamos descrever nossa impressão subjetiva da frequência do som pela palavra 

altura. A frequência corresponde à altura enquanto que um som muito alto, como aquele 

produzido por um flautim, possui uma alta frequência de vibração, ao passo que um som 

baixo, como o de uma sirene de alerta, tem uma baixa frequência de vibração. O ouvido de 

uma pessoa jovem normalmente pode escutar sons com alturas correspondentes à faixa de 

frequências entre 20 e 20000 hertz aproximadamente. Com o envelhecimento, os limites da 

audição humana encolhem, especialmente no que se refere às frequências altas. Ondas 

sonoras com frequências abaixo de 20 hertz são infrassônicas; as com frequências superiores 

a 20000 hertz são denominadas ultrassônicas. Ambas não podem, portanto, ser ouvidas pelo 

ser humano (HEWITT, 2002). 

 

Figura 4.5 – Espectro Sonoro 

 

Fonte: Disponível em: www.aulas-fisica-quimica.com/;acesso 04/10/2015 

 

Ao bater palmas, o som produzido não é periódico. Ele consiste numa onda do tipo 

pulso, que se propaga em todas as direções. O pulso perturba o ar da mesma maneira que um 

pulso semelhante perturbaria uma mola espiral comprida. Cada partícula move-se para lá e 

para cá ao longo da direção da onda que se expande, provocando regiões de compressão e de 

rarefação. 
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Figura 4.6 – Representação de compressão e rarefação numa onda longitudinal 

 

Fonte: Disponível em: www.rc.unesp.br/;acesso 04/10/2015 

 

A maior parte dos sons que escutamos são transmitidos através do ar. Entretanto, 

qualquer substância elástica – seja sólida, líquida ou plasmática – pode transmitir o som. A 

elasticidade é a capacidade do material que teve sua forma alterada, pela ação de uma força 

aplicada, de retornar a sua forma original depois que a força for removida. Em líquidos e 

sólidos elásticos, cada átomo está relativamente próximo aos outros, respondendo facilmente 

à movimentação dos outros e transmitindo energia com pouca perda. O som se propaga 

através da água com velocidade quatro vezes maior do que no ar, e cerca de cinco vezes mais 

rápida no aço do que no ar. Líquidos e sólidos cristalinos são excelentes transmissores de som 

– muito melhores do que o ar. A velocidade de propagação do som normalmente é muito 

maior nos líquidos do que nos gases, e maior ainda nos sólidos. O som não se propaga no 

vácuo, pois sua transmissão requer um meio. Se nada existe para comprimir ou expandir, ali 

não pode existir som algum (HEWITT, 2002). 

A velocidade de propagação do som depende das condições do vento, da temperatura e 

da umidade. Ela não depende do volume do som ou de sua frequência; todos os sons se 

propagam com a mesma velocidade. A velocidade do som no ar seco a 0º C é cerca de 330 

m/s. O vapor d’água que existe no ar aumenta ligeiramente essa velocidade. O som se propaga 

mais rapidamente no ar morno do que no ar frio, pois as moléculas mais rápidas do ar morno 

colidem entre si mais frequentemente e, portanto, podem transmitir um pulso em menor 

tempo. Para cada grau de elevação da temperatura do ar acima de 0º C, ocorre um aumento de 

0,6 metros por segundo na velocidade do som no ar. Assim, na temperatura ambiente normal 

de cerca de 20º C, o som se propaga com uma velocidade de aproximadamente 340 m/s 

(HEWITT, 2002). 
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Tabela 4.2 – Velocidade de propagação do som 

 

Fonte: Disponível em: www.slideplayer.com.br/;acesso 04/10/2015 

 

O som reflete em uma superfície lisa da mesma forma que a luz o faz – com o ângulo 

de incidência igual ao ângulo de reflexão. Tem-se, assim, o eco. Quando a superfície não é 

boa refletora, o som sofre alterações devido às múltiplas reflexões ocorridas, chamadas de 

reverberações. 

 

Figura 4.7 – Reflexão do som: Eco 

  

Fonte: Disponível em: www.portaldoprofessor.mec.gov.br/;acesso 03/10/2015) 

 

As ondas sonoras fazem curvas quando partes diferentes das frentes de onda se 

propagam com velocidades diferentes. Isso só acontece quando ventos são soprados de 

maneira não uniforme, ou quando o som se propaga no ar aquecido de maneira não uniforme. 

Essa curva feita pelo som é chamada de refração. Em um dia morno, o ar próximo ao solo 

estará mais aquecido do que o restante, de maneira que a velocidade do som será maior 
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próximo ao solo (HEWITT, 2002). As ondas sonoras, portanto, tendem a fazer uma curva que 

as afaste do solo, resultando em um som que não se propaga bem. Diferentes valores de 

velocidade do som produzem refração. 

 

Figura 4.8 – Refração do Som 

 ..  

Fonte: Disponível em: www.osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/;acesso 03/10/2015 
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CAPÍTULO 5 – BIOFÍSICA DA VISÃO 

 

 

5.1. ANATOMIA E FISIOLOGIA DO OLHO HUMANO 

 

 

A visão é responsável por 75% da percepção humana, sendo, por isso, de grande 

importância na vida do homem. Para que o homem enxergue são necessárias três ações 

distintas, mas simultâneas: operações óticas, químicas e nervosas.  

O órgão responsável pela captação da informação visual é o olho. Instrumento 

especializado, possui uma série de estruturas com funções distintas na transformação da luz. 

Responsáveis pela captação da luz e pelo desempenho da função ótica, compõem o olho a íris, 

a córnea, a pupila, o cristalino, a retina, a esclera e o nervo ótico (RAMOS, 2006). 

Segundo Tormann (2003,) a íris é o componente colorido e visível do olho, possuindo 

músculos que aumentam ou diminuem a pupila conforme a luminosidade do ambiente. A sua 

cor é determinada pelo número de células de pigmentação. 

Dessa forma, a íris consiste na parte do olho mais visível, podendo se apresentar de 

cores variadas, e é através dela que o nível de luz é controlado. Tal processo assemelha-se ao 

diafragma de uma câmera fotográfica.  

 De acordo com Roma (2003), a córnea tem 34,50 dioptrias, sendo o principal meio 

transparente do globo ocular. Para Ramos (2006), constitui-se de cinco camadas de tecido 

transparente e resistente, sendo o primeiro elemento pelo qual a luz passa. Consiste na porção 

mais transparente e localiza-se na parte mais anterior do olho humano, tendo como função 

convergir os raios de luz para a retina, atuando como uma lente fixa. Para seu bom 

funcionamento necessita de estar úmida e saudável, o que fica à cargo das lágrimas (secreção 

lacrimal). 

A pupila é a abertura central da íris, por onde a luz passa para chegar no cristalino, 

que, por sua vez, tem a capacidade de acomodar a retina de acordo com a necessidade relativa 

à imagem, à distância e à luminosidade (RAMOS, 2006). Orifício de diâmetro regulável, a 

pupila é responsável também por regular o nível de luz que passa pela retina. Por não haver 

iluminação na parte interna do olho, a pupila aparenta ser preta; todavia, sendo um orifício 

não é dotada de cor. 
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Tormann (2003) acrescenta que a pupila se dilata em ambiente com pouca 

luminosidade e se contrai na presença de muita claridade. Isso possibilita, após a acomodação 

visual, que o ser humano enxergue à noite. Portanto, é a pupila que permite a visão do ser 

humano, visto que controla a luminosidade recebida, contraindo-se ou dilatando-se de acordo 

com o nível de luz.  

Quanto ao cristalino, Tormann (2003) explica funcionar como uma lente que pode 

ajustar o formato de acordo com a distância em que se encontra o objeto. É por meio dele que 

as imagens são focalizadas pelo olho humano, podendo aumentar o grau de visão. Vale 

ressaltar que ele cresce de acordo com o desenvolvimento do indivíduo. 

Segundo Ramos (2006), a acomodação do cristalino se dá devido a sua elasticidade. 

Ao se olhar para longe, essa estrutura curva-se apenas ligeiramente; ao se olhar um objeto 

próximo, curva-se intensamente, como se verifica, respectivamente, na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 - Curvaturas do cristalino. 

 

Fonte: ROMA, 2003. 

 

Percebe-se aí o funcionamento do cristalino ao focalizar uma imagem que se encontra 

mais distante e outra que se está mais próxima. Roma (2003) complementa que o olho 

focaliza raios luminosos paralelos quando visualiza objetos a 6 metros. Nesse caso, o músculo 

ciliar do olho encontra-se relaxado, e os ligamentos suspensores repuxados nas suas inserções, 

resultando no achatamento da lente. Já para focalizar objetos próximos, há uma contração do 

músculo ciliar, e a curvatura da lente aumenta o seu poder de refração, tornando-se mais 

convexa. Esse processo de focalização da imagem sempre na retina é chamado de 

acomodação.  

A retina é a membrana que protege a parede interna em volta do olho. Sensível à luz 

fica conectada ao cérebro via nervo óptico, contendo fotorreceptores, bastonetes e cones 

capazes de absorverem os impulsos elétricos e de os interpretarem como imagem.  

A esclera finaliza a estrutura do olho. É uma membrana branca, fibrosa e rígida, que 

dá forma ao globo ocular (RAMOS, 2006). 
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Os cones estão localizados na região central do campo visual e são ativos em níveis de 

alta luminosidade, sendo mais receptivos à luz verde no comprimento de onda de 508 

nanômetros. Os bastonetes localizam-se na periferia do campo visual e são ativos em baixa 

luminosidade, sendo mais receptivos à luz verde-azul em 555 nanômetros. Os cones são 

células que permitem a visualização das cores, por se tratar de um fotorreceptor. Todavia é 

responsável por distinguir apenas as cores primárias: vermelho, verde e azul; as demais cores, 

bem como suas intensidades, são percebidas pelos bastonetes (RAMOS, 2006). 

Ressalta-se que na retina existe uma área do tamanho da cabeça de um alfinete, a 

fóvea, responsável pela discriminação dos objetos. Tal área fica próxima ao disco óptico por 

onde o nervo óptico penetra no olho. Essa região não possui fotorreceptores e, por isso, é 

totalmente cega (RAMOS, 2006). A fóvea está localizada no centro da retina e é nela que 

estão localizados os cones, responsáveis pela cor. A importância da fóvea paira sobre a 

acuidade visual, grau de aptidão do olho, que é de 10/10 ou 20/20, ou seja, um inteiro, visão 

de uma pessoa normal. Fora da fóvea a acuidade visual vai gradativamente perdendo a 

eficiência, ou seja, capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos. 

Outros elementos ainda complementam a estrutura ocular. A conjuntiva é a camada 

transparente que reveste o olho e a superfície interior das pálpebras. A coroide constitui-se em 

uma rede de vasos sanguíneos, localizada na camada média do globo ocular. A escleroide é a 

camada branca externa do olho, tendo a função de proteger as membranas internas. O humor 

aquoso é um líquido localizado entre a córnea e o cristalino, e o humor vítreo é um líquido 

encontrado entre o cristalino e a retina. A mácula é o ponto central da retina, que juntamente 

com os músculos ciliares são os responsáveis por ajustar a forma do cristalino (TORMANN, 

2003). 

Enfatizando a explicação do mecanismo da visão, compara-se aqui o globo ocular a 

uma câmera fotográfica. O cristalino seria a objetiva, a íris, o diafragma, e a retina seria o 

filme. Assim, ao penetrarem os raios luminosos na córnea e no humor aquoso, passam pela 

pupila, chegam ao cristalino, que projeta a imagem sobre a retina (RAMOS, 2006). 

 

Figura 5.2 - Comparação do olho humano e a máquina fotográfica. 

 

Fonte: Ramos, 2006. 
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Figura 5.3 - Estrutura do olho humano. 

 

Fonte: Explicatorium.com, 2015. 

 

Baseando-se nas Figuras 5.2 e 5.3, percebe-se que a visão é composta por um sistema 

complexo, pois, para que uma imagem seja visualizada com eficiência, faz-se necessário que 

todos os seus componentes estejam em perfeito funcionamento. Qualquer alteração pode 

resultar em uma visão menos eficiente, gerando problemas visuais, doenças oculares e perda 

progressiva da visão. 

 

 

5.2. FISIOLOGIA DA VISÃO 

 

 

O padrão de visão humana foi definido por experiências realizadas na década de 20, 

que determinaram a sensibilidade espectral da visão, definindo a curva V (λ) em uma pessoa 

com condições fotópticas, conforme mostra a Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - Curvas de sensibilidade espectral relativa do olho humano. 

 

Fonte: Osetoreletrico, 2015 

 

A visão é dividida em central e periférica. Uma criança com até oito anos de idade 

apresenta visão central diferente da de um adulto, no que se refere à qualidade da informação 

visual. 

Em se tratando da fisiologia da visão binocular, explica-se que a binocularidade é a 

capacidade de apreender os estímulos visuais com os dois olhos. Diferente em cada espécie, 

tal função é garantida pelos órgãos visuais de cada lado da cabeça, cobrindo 360º de visão ao 

redor de seu corpo (RAMOS, 2006).  

Nos seres humanos, há uma superposição completa dos campos visuais, culminando 

em uma perda de 180º da discriminação visual. Assim, sua visão binocular é resultado dessa 

superposição e discriminação perceptual de localização espacial, sobretudo em uma faixa 

muito estreita, o horóptero.  

Quanto à interpretação referente à luminosidade de um objeto, a visão pode ser 

fotópica ou escotópica. A fotópica é o modo normal, acionada pelos cones para distinguir as 

cores; a estocópica é a visão noturna, acionada pelos bastonetes com uma percepção 

acromática de baixa acuidade. A percepção da cor se dá por meio do espectro de luz que é 

emitido de acordo com o comprimento da onda invisível a olho nu (RAMOS, 2006). 

Cabe aqui citar como era a interpretação da visão na antiguidade, no entendimento de 

Aristóteles. Para ele a luz funcionava diretamente na atualização do meio transparente: 

 

Luz, para Aristóteles, não é algo autoexistente, mas o estado de algo distinto; 

não uma substância, mas a atualidade de um meio transparente [...], luz é a 

atualização dessa transparência, o empreendimento do estado no qual a 

transparência não é mais potencial, mas atual, de maneira que os objetos 

separados do observador pelo meio tornam-se visíveis. Semelhante 

atualização ocorre na presença do fogo ou de algum outro corpo luminoso 

[...]; o verdadeiro objeto da visão, entretanto, não é a luz, mas a cor. A cor é 

uma característica da superfície dos corpos, os quais têm a capacidade de 

produzir futuras mudanças qualitativas no transparente atual. Assim, o 

transparente deve primeiro ser levado para a atualidade através da presença 



56 
 

do corpo luminoso. O transparente atual é então movido pelo corpo colorido 

para outra mudança qualitativa (uma secunda atualidade), e a última é 

transmitida para o observador, o qual percebe a cor (LINDBERG, 1976, p. 

8). 

 

Ou seja, a teoria aristotélica tem como base o meio que contém a luz, a qual, juntamente com 

o olho, forma um mecanismo de interpretação do objeto. 

 

 

5.3. O PROCESSO DA VISÃO 

 

 

O sistema de visão do ser humano, através de quatro processos, é capaz de ajustar-se a 

fim de melhorar seu desempenho. O primeiro processo se dá quando o olho humano altera-se 

ao ser exposto à luminosidade e distribuição espectral variável. Nesse caso, ocorre o 

fechamento ou abertura da pupila de acordo com o grau de iluminação do ambiente 

(NEGRÃO, 2005). 

Assim, nesse primeiro processo, a responsabilidade da visão recai sobre a pupila, que 

deverá dilatar-se ou fechar-se de acordo com a luminosidade da imagem. O controle do nível 

de luz que passa para a retina é feito durante esse primeiro processo. 

O segundo processo do olho humano é a acomodação, momento em que a visão se 

ajusta mediante às distâncias entre os objetos. A finalidade de tal ajuste é a obtenção de 

imagens nítidas na retina, sem considerar o grau de luminosidade existente (NEGRÃO, 2005). 

Já nesse segundo processo, a responsabilidade recai sobre o cristalino, que deverá agir 

de acordo com a distância do objeto, a fim de focalizar a imagem a ser visualizada. É sua 

função informar para a retina a altura da imagem e a distância em que se encontra, não 

considerando a luminosidade, já considerada no primeiro processo. 

O terceiro processo é o da acuidade visual, relacionada à capacidade de distinguir 

pequenos detalhes nos objetos, dependendo da iluminação. Ressalta-se que tal acuidade tende 

a diminuir na medida em que a idade e o tempo de exposição da visão ao objeto avançam 

(NEGRÃO, 2005).  

Para medir a acuidade visual do ser humano são utilizadas tabelas com letras, números 

ou desenhos para que o paciente, em uma distância de cinco metros, tente identificá-los. 

Geralmente tais caracteres são pretos para contrastar com o fundo branco. A distância da 
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leitura é importante, pois os vértices dos ângulos visuais estão centrados na pupila do 

observador. 

No quarto processo tem-se a memória da retina, que concede ao olho humano a 

capacidade de manter a imagem memorizada por um determinado tempo. Esse processo está 

relacionado ao tempo de exposição do objeto e a sua luminosidade (NEGRÃO, 2005). 

Por fim, vale destacar que a visão apresenta ainda duas funções: a percepção do 

contraste e o ofuscamento. A primeira vincula a luminosidade do objeto ao fundo em que ele 

se encontra; o segundo mostra-se uma sensação desagradável devido à luminância excessiva. 

 

 

5.4. A AÇÃO DA LUZ NO OLHO HUMANO EM BAIXA LUMINOSIDADE 

 

 

A visão humana em baixa luminosidade apresenta peculiaridades em seu processo, que 

merecem ser entendidas, cada componente do olho humano necessita adaptar-se à ambiente 

de baixa luminosidade. Quando há baixa luminosidade ou ausência total de luz, o olho 

humano apresenta características diferenciadas, conforme explica Skill (2003, s/p): 

 

No olho, os raios luminosos atravessam primeiro uma estrutura curva, dura e 

transparente: a córnea, que funciona como uma lente e inicia a focalização 

das imagens. Os raios de luz passam, então, por um líquido incolor chamado 

humor aquoso, que separa a córnea da íris. A íris é o círculo colorido do olho 

e pode ser castanha, azul ou verde. Sua pigmentação impede que a luz a 

atravesse. Mas, no centro da íris, há um orifício, a pupila. É por ele que os 

raios luminosos passam. A íris regula o tamanho da pupila para evitar a 

entrada excessiva de luz no interior do olho. Quando há pouca luz, a pupila 

está mais aberta. Com muita luz, acontece o contrário. 

 

Entende-se, portanto, que a pupila tem a função principal de controlar a luz que 

passará pela íris e chegará à retina a fim de se adaptar à luminosidade percebida. No que se 

refere à distinção de cores em baixa luminância pelo olho humano, diz-se: 

 

As células denominadas cones, que são as responsáveis pela visão colorida, 

são menos sensíveis que os bastonetes, que distinguem apenas intensidade de 

brilho, correspondendo a uma visão em preto e branco. Dessa forma, tudo o 

que estiver ao nosso redor irá adquirir uma tonalidade em cinza. (SKILL, 

2003, s/p).  

 

Assim, em baixa luminosidade ou na ausência total de luz, o ser humano não 

conseguirá distinguir as cores dos objetos. A cor predominante será em tons de cinza, que são 



58 
 

os visualizados pelos bastonetes nesse tipo de ambiente, ficando os cones quase que 

inoperantes. 

Corroborando com a citação anterior, Fox (2007, p. 268-269) expõe: 

 

Os fotorreceptores – bastonetes e cones [...] – são ativados quando a luz 

produz uma alteração química de moléculas de pigmento contidas nas 

lamelas membranosas do segmento externo das células receptoras. Os 

bastonetes contêm um pigmento de cor púrpura denominado rodopsina. O 

pigmento parece púrpura (uma combinação de vermelho e azul) porque ele 

transmite luz nas regiões vermelha e azul do espectro, enquanto absorve 

energia luminosa na região verde. [...]. Em resposta à luz absorvida, a 

rodopsina se dissocia em dois componentes: o pigmento retinaldeído 

(também denominado retineno ou tetinal), que deriva da vitamina A, e a 

proteína denominada opsina. Essa reação denomina-se reação de 

branqueamento. [...]. Essa reação de dissociação em resposta à luz inicia 

alterações na permeabilidade iônica da membrana celular dos bastonetes e, 

por último, acarreta a produção de impulsos nervosos nas células 

ganglionares. Como consequência desses efeitos, os bastonetes proveem a 

visão em preto e branco sob condições de baixa luminosidade. 

 

Dessa forma, em ambientes sem luminosidade faz-se importante o uso de 

equipamentos auxiliares como a lanterna, que possibilita ao olho humano enxergar.  

Nesse contexto, pode-se entender as peculiaridades que envolvem a visão em um 

ambiente de baixa luminosidade. Torna-se possível perceber a complexidade do olho humano 

e sua capacidade de se adaptar aos mais variados ambientes, mesmo que não seja possível a 

mesma eficiência que em um ambiente de melhor luminosidade. 

 

 

5.5. DEFEITOS DA VISÃO 

 

 

Os problemas relacionados à visão fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, 

incidindo diretamente em sua qualidade de vida, visto que implica fatores como restrições 

econômicas, ocupacionais e sociais. Assim, a baixa intensidade da visão compromete a vida 

normal de um indivíduo.  

Entre os problemas que comprometem a visão estão os chamados vícios de refração, 

em que estão inseridos problemas visuais como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a 

presbiopia. 

Emetropia vem do grego “eu”, boa; “metros”, medida; “ops”, olho, portanto, significa 

olho de boa medida, normal (BICAS, 1997). Dessa forma, um olho emétrope pode receber as 
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imagens sobre a retina localizada desde o ponto remoto, infinitamente afastado, até o ponto 

próximo a 25 cm do olho. A córnea de um olho emétrope é regular (Fig. 5.5), sem variação na 

curvatura, e a visão é nítida em qualquer que seja o meridiano de incidência dos raios 

luminosos. 

 

Figura 5.5 - Emetropia: foco na retina e longe (6 metros). 

 

Fonte: DgSaúde, 2008 

 

Já um olho amétrope (Fig. 5.6) é aquele que possui alteração refrativa, não focando as 

imagens na retina. Essas alterações refrativas são causadas por variações do sistema óptico e 

podem ser classificadas como axiais, em que se enquadram a miopia e a hipermetropia; de 

curvatura, como o astigmatismo; e de índice, relacionadas à variação do índice de refração 

dos meios transparentes. 

 

Figura 5.6 - Olho Emétrope, Míope e Hipermetrope. 

 

Fonte: Serviços Vera Cruz, 2002. 

 

Explica-se que o prefixo “A” da palavra amétrope, significa negatividade, designando 

deficiências na visão que não sejam de origem patológicas. Podem, portanto, ser resolvidas 

com o uso de lentes dioptricamente graduadas de acordo com cada ametropia. 

A hipermetropia (Fig. 5.7) consiste em um erro de focalização da imagem no olho e 

ocorre em decorrência de a imagem ser formada atrás da retina. A pessoa acometida por esse 

problema vê bem de longe, mas de perto possui dificuldades de focalizar a imagem. O 

tratamento se dá por meio de lentes corretivas positivas. 
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Citam-se como situações causadoras da hipermetropia o eixo axial curto, o aumento 

do raio de curvatura, a diminuição da curvatura das faces do cristalino, a diminuição do índice 

de refração do cristalino e do humor aquoso, o aumento do índice de refração do vítreo, a 

distância excessiva entre o cristalino e a córnea e ausência do cristalino. A hipermetropia axial 

é causada devido a alterações dos meios refringentes do olho (BICAS, 1997). 

 

Figura 5.7 - Olho Hipermetrope 

 

Fonte: DG Saúde (2008) 

 

Por sua vez, entende-se por miopia a “impossibilidade de a pessoa ver nitidamente 

objetos ou letras colocadas à longa distância” (PEREIRA, 1995, p. 29). Alves e Kara-José 

(1996, p.30) conceituam miopia como “a condição na qual os objetos podem ser vistos, 

havendo dificuldade ou incapacidade de focar objetos à distância”. A Figura 5.8 demonstra o 

olho míope: 

 

Figura 5.8 - Olho míope  

 

Fonte: DG Saúde (2008) 
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Na miopia, as imagens se formam antes da retina, fazendo com que o poder de 

refração da córnea e do cristalino sejam maiores que o comprimento do eixo antero-posterior 

do olho. Assim, compensa-se o problema com lentes divergentes, que alteram o foco para que 

coincida com a retina. 

 

Figura 5.9 - Refração do olho míope. 

 

Fonte: DG Saúde (2008) 

 

Já o astigmatismo trata-se de um problema visual ocasionado pelo formato irregular da 

córnea ou do cristalino, sendo as imagens formadas em vários focos, os quais se encontram 

em eixos diferentes. Se a pessoa for acometida por esse problema visual, ela terá a formação 

das imagens, tanto de longe quanto de perto, distorcida; isso porque conseguirá focalizar 

apenas alguns raios de luz. A claridade geralmente é um problema para a pessoa que sofre de 

astigmatismo, dificultando bastante a visão, chegando, inclusive, a causar dor (SANTOS, 

2007). 

O astigmatismo corneano, mais frequente, é provocado pelo fato de a curva vertical da 

córnea ser mais acentuada que a curva horizontal, focalizando a imagem antes da retina. Já o 

astigmatismo do cristalino, conhecido como astigmatismo lenticular, ocorre quando “o 

cristalino é colocado em ligeira obliquidade ou fora dos planos normais do sistema óptico, e 

isso, provocando certo grau de descentralização, produz um astigmatismo correspondente” 

(BRUNO, 2007 p. 44).  

Explica-se que o foco varia conforme o meridiano de incidência dos raios luminosos 

em um olho com astigmatismo devido a uma desigualdade na curvatura da córnea. Isso pode 

ser corrigido com lentes cilíndricas representadas pelo sinal negativo (-), convergentes ou 

divergentes, de acordo com o tipo de astigmatismo. O mesmo pode ser simples, composto ou 
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misto, dependendo da orientação do meridiano astigmático (DG SAÚDE, 2008), conforme 

pode ser observado na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Formas de Astigmatismo no olho. 

 

Fonte: DG Saúde (2008). 

 

No astigmatismo miópico simples, o olho enxerga apenas em um meridiano, e a visão 

normal ocorre através do meridiano oposto (Fig. 5.11). 

 

Figura 5.11 - Olho com Astigmatismo Miópico Simples 

 

Fonte: DG Saúde (2008) 
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Por sua vez, o astigmatismo hipermetrópico simples (Fig. 5.12) também possui 

deficiência em um dos dois meridianos. Nesse caso, a imagem, em um plano, se focaliza atrás 

da retina e, no outro, na própria retina.  

 

Figura 5.12 - Olho com Astigmatismo Hipermetrópico Simples 

 
Fonte: DG Saúde (2008). 

 

O astigmatismo misto (Fig. 5.13) se caracteriza pela imagem focalizada dentro do 

olho, antes da retina, e na direção oposta, focalizada atrás da retina.  

 

Figura 5.13 - Olho com Astigmatismo Misto 

 
Fonte: DG Saúde (2008). 

 

O astigmatismo hipermétrope composto (Fig. 5.14) ocorre quando a imagem se 

focaliza atrás da retina, porém em planos diferentes.  
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Figura 5.14 - Olho com Astigmatismo Hipermetrópico Composto 

 

Fonte: DG Saúde (2008). 

 

Por fim, no astigmatismo miópico composto (Fig. 5.15) a imagem se forma antes da 

retina em ânulos diferentes.  

 

Figura 5.15 - Olho com Astigmatismo Miópico Composto 

 

Fonte: DG Saúde (2008). 

 

No que concerne à presbiopia, mais conhecida como “vista cansada” pela população 

em geral, também se configura com um problema visual. Ganhou esse nome popular por se 

apresentar na medida em que há envelhecimento fisiológico, que ocasiona o enrijecimento dos 

músculos ciliares. Segundo Dome (2005, p. 205) “A presbiopia não é um defeito do 

anatômico do globo, e sim uma redução fisiológica da amplitude de acomodação, que faz o 

ponto próximo afastar-se do olho, lenta e gradativamente”. 

Contudo, a presbiopia (Fig. 5.16) se caracteriza pela dificuldade em se enxergar de 

perto, devido à redução da acomodação visual do cristalino, que ocorre à medida que a pessoa 

vai envelhecendo. Tal redução se dá com a perda da elasticidade e da diminuição progressiva 

da capacidade de focar uma imagem. A correção é feita com lentes esféricas convexas. 
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Figura 5.16 - Olho Presbita 

 

Fonte: DG Saúde (2008). 

 

Essa acomodação se refere ao aumento máximo do poder refrativo, o que corresponde 

à diferença entre as distâncias do ponto mais próximo e do ponto mais distante focalizado. 
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CAPÍTULO 6 – BIOFÍSICA DA AUDIÇÃO 

 

 

6.1. FISIOLOGIA DA AUDIÇÃO 

 

 

O ouvido (Fig. 6.1) é o órgão responsável por transformar diferentes pressões de som 

em pulsos elétricos e enviá-los para o cérebro, causando a sensação psicofísica da audição. 

Anatomicamente, a orelha externa é constituída de pavilhão auricular e canal auditivo.  

 

Figura 6.1 - Anatomia do ouvido.  

 

Fonte: Rui, 2007. 

 

A orelha média trata-se de uma cavidade limitada pelo tímpano e pelas paredes ósseas, 

comunicando-se com a trompa de Eustáquio e equalizando a pressão externa e interna. 

Compõe-se de tímpano, ossículos auditivos, martelo, bigorna, estribo; músculos, tensor do 

tímpano e Estapédio (WAICHERT, 2008). 

 

Figura 6.2 - Orelha média. 

 

Fonte: URBINAT, 2014 
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Figura 6.3 - Trompa de Eustáquio. Ossículo. Cóclea.  

 

Fonte: Waichert, 2008. 

 

A orelha interna (Fig. 6.4) é uma cavidade fechada por onde circula um líquido que 

envolve as estruturas perilinfa, cóclea e canais semicirculares (WAICHERT, 2008). 

 

Figura 6.4 - Orelha interna.  

 

Fonte: URBINAT, 2014 

 

A Figura 6.5 demonstra a comunicação que ocorre entre o ouvido externo e o ouvido 

interno. 

Figura 6.5 – Meio aéreo e líquido 

 

Fonte: URBINAT, 2014 
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6.2. A PROPAGAÇÃO DO SOM 

 

 

Conforme Flora Silva (2007, p. 21): 

 

O som é resultado de um movimento vibratório da matéria transmitido 

através de meios materiais e elásticos. É energia que se propaga através de 

ondas. Os meios de propagação de som são denominados meios elásticos 

por serem capazes de se deformarem à passagem das ondas sonoras e 

restaurarem sua forma original após a passagem das mesmas. 

 

Dentre os fatores que influenciam a propagação do som citam-se os ventos que 

atuam favorecendo ou atenuando. Como no Brasil o clima é quente e úmido, há maior 

necessidade de conforto térmico e acústico no interior das edificações. Assim, a utilização 

de materiais construtivos de inércia térmica reduzida e de ventilação natural, visando o 

conforto térmico, possibilita uma redução no consumo de energia, contribuindo com a 

sustentabilidade das cidades brasileiras.  

Explica-se que, mesmo que os sons apresentem importância fundamental na sociedade 

atual, o seu excesso pode produzir danos à saúde humana. De acordo com WHO (1993): 

 

 Globalmente estima-se que aproximadamente cento e vinte milhões de 

pessoas têm dificuldades de audição; 

 Mais da metade dos cidadãos europeus vive em locais barulhentos; 

 Nos EUA, em 1990, cerca de 30 milhões de pessoas eram expostas 

diariamente a níveis de ruído ocupacional (indústrias de processo e de 

fabricação) superiores a 85 dB (A), comparados com cerca (a maior) de 9 

milhões de pessoas, em 1981; 

 Na Alemanha e em outros países desenvolvidos, o número de pessoas 

expostas a níveis de ruído superiores a 85 dB (A) é em torno de 4 a 5 

milhões, representando cerca de 12% a 15% de todas as pessoas empregadas. 

Ainda na Alemanha, a perda de audição adquirida, que resulta em 20% ou 

mais da redução da habilidade de audição, é compensada. Em 1993, 

aproximadamente 12.500 novos casos foram registrados; 

 A exposição prolongada ou excessiva ao som, seja na comunidade ou nos 

ambientes de trabalho, pode causar danos à saúde permanentes, tais como a 

hipertensão e a doença isquêmica do coração; 

 Potencialmente o ruído pode afetar o desempenho de leitura, na 

concentração, na resolução de problemas e na memória. Perdas no 

desempenho podem ocasionar acidentes; 

 O ruído acima de 80 dB pode aumentar o comportamento agressivo; 

 Uma ligação entre ruído em comunidade e problemas de saúde mental é 

sugerida, em função do aumento da demanda para tranquilizantes e pílulas 

para dormir, da incidência de sintomas psiquiátricos e do número de 

admissões em manicômios. 

 

Segundo Freitas (1998, p. 50):  
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Um efeito adverso do ruído é definido como uma mudança na morfologia e 

na fisiologia de um organismo que resulta na perda da sua capacidade 

funcional, ou de uma perda desta capacidade para compensar o estresse 

adicional, ou um aumento da suscetibilidade de um organismo aos efeitos 

prejudiciais de outras influências ambientais. Esta definição inclui qualquer 

redução temporária ou de longo prazo do funcionamento físico, psicológico 

ou social humano ou de órgãos humanos. 

 

Deste modo, percebe-se que os efeitos adversos do ruído se manifestam tanto 

fisiologicamente como psicologicamente. Além disso, podem ainda afetar o comportamento 

social do homem, de acordo com a definição de saúde anteriormente explicitada, a seguir 

transcrita: “a saúde não é somente a ausência de doenças, mas um estado completo de bem-

estar físico, mental e social” (FREITAS, 1998, p. 52). 

Com efeito, de acordo com WHO (1993): 

 

Isto se deve ao fato que a poluição sonora causa efeitos adversos à saúde 

humana – efeitos diretos ou efeitos primários (Ex: incômodo; interferências 

com a comunicação pela fala; etc.) e efeitos cumulativos ou efeitos 

secundários e terciários (Ex: estresse; risco de hipertensão e infarto; etc.), 

além de efeitos socioculturais, estéticos e econômicos (Ex: isolamento social; 

queda da qualidade acústica na vizinhança; e depreciação do valor dos 

imóveis). 

 

Destaca-se ainda que os efeitos sobre o organismo humano além de afetarem a 

capacidade auditiva, alteram outras funções fisiológicas. No entanto, a perda da capacidade 

auditiva está associada aos seguintes fatores (FREITAS, 1998). 

 

 Ao próprio processo de envelhecimento natural humano (presbiacusia); 

 À admissão de medicamentos (nosoacusia); 

 À atividade social ruidosa (socioacusia); 

 À atividade profissional ruidosa (Perda Auditiva Induzida por Ruído 

Ocupacional - PAIRO). 

 

A PAIRO está totalmente associada à exposição sonora elevada em ambiente de 

trabalho, e a perda da audição se define no aumento limiar avaliada por meio de exame 

audiométrico. Segundo Fiorini (2002, p. 45): 

  

O limite de normalidade audiométrica, considerado por médicos e 

fonoaudiólogos, compreende-se entre 20 DBNA e 25 DBNA (decibel nível 

de audição). Assim qualquer limiar audiométrico acima desta faixa indica 

uma perda auditiva que se pode apresentar sob diferentes graus. 

Normalmente esta perda ocorre, predominantemente, nas faixas de 

frequências mais elevadas (3.000 – 6.000 Hz) e, com efeito, mais amplo na 

faixa de 4.000Hz. 
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O quadro 6.1 expõe alguns ambientes e seus respectivos níveis sonoros: 

 

Quadro 6.1 – Ambientes e seus respectivos níveis sonoros 

 

Fonte: GONÇALVES, 2008. 

 

A principal consequência da perda auditiva é a incapacidade de compreensão da fala 

no dia-a-dia, o que é considerado uma grave deficiência social. 

 

 

6.3. MEDIDAS DE ONDAS SONORAS 

 

 

Um som ambiente pode ser entendido como um grande número de sons parciais, 

constituídos de contribuições em diferentes bandas de frequência. Se o som ambiente fosse 

visualizado desse modo, qualquer paisagem sonora urbana produziria uma enorme quantidade 

de informações, cujo conjunto não seria apropriado como subsídio à tomada de decisão.  

Nesse caso, adota-se um indicador para avaliar os efeitos do ruído e reduzir o volume 

das informações a uma quantidade adequada, possível de manusear. De acordo com CE 

(2000a p. 2), os indicadores são classificados em: 

 

 Indicadores básicos – contêm somente poucas suposições sobre a ligação 

com os efeitos e podem ser considerados como sendo quantidades puramente 

físicas; 

 Indicadores compostos – são derivados dos básicos, pela combinação 

entre esses em uma ou mais formas: ponderações dia/entardecer/noite, 

médias sobre períodos longos; têm por objetivo produzir uma avaliação de 

uma situação de ruído, a qual ocorre sobre um longo período, como por 

exemplo, meses ou anos; 

 Indicadores complexos – cobrem situações de exposição combinada com 

outras fontes, ou combinada com outras fontes de incômodo, e/ou considera o 
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impacto na população; podem ser utilizados para fins de mapeamento sonoro 

e avaliação do impacto; um indicador amplamente utilizado é a quantidade de 

pessoas expostas ao ruído. 

 

Ainda segundo CE (2000a, p. 3): 

 

Os indicadores podem ser utilizados para diferentes propósitos, dependendo 

do nível de agregação no espaço e no tempo, como a seguir se indica: 

a) Indicadores básicos: 

 Adequados para lidar com queixas e situações não usuais; inadequados 

para uma avaliação em longo prazo. 

b) Indicadores compostos: 

 Úteis para uma política global de redução do número de pessoas 

afetadas; 

 Aplicáveis em planejamento do uso do solo, zoneamento e atividades 

relacionadas com o controle de ruído; 

 Simplificação de estimativa de dose-resposta; 

 Simplificação de mapeamento; 

 Fáceis de serem entendidos por políticos, planejadores e pelo público 

em geral. 

c) Indicadores complexos: 

    Úteis para a comparação entre países, regiões, cidades ou partes de 

cidades; 

    Úteis na comparação de diferentes tipos de fontes; 

 Facilidade de se estimar níveis, nas situações em que duas ou mais 

diferentes fontes ocorram simultaneamente. 

 

O critério de seleção do indicador depende não somente da validade científica, como 

também de como ele poderá ser utilizado na prática. Assim, além de ser necessário rever a 

legislação educacional, promovendo a conscientização do cidadão em matéria de ruído, será 

também indispensável desenvolver diversas atividades relativas a questões de exposição ao 

ruído ambiente. 

 

 

6.4. DEFEITOS AUDITIVOS 

 

 

As orelhas têm como principal função a percepção auditiva. Para desenvolver esta tão 

aprimorada função do corpo humano, necessita-se do adequado funcionamento das suas três 

partes principais que são: orelha externa, orelha média e orelha interna. 

A perda auditiva pode ocorrer devido a problemas que interferem na passagem da 

onda sonora em todo o sistema auditivo. Tais problemas podem estar relacionados ao canal 

http://www.profissionalizando.net.br/ensino-medio-/74-biologia/805-defeitos-auditivos
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auditivo externo bem como a alterações da membrana timpânica, da cadeia ossicular (martelo, 

bigorna e estribo) ou até do ouvido interno. 

A orelha média é uma área que, para funcionar adequadamente, deve ter a mesma 

pressão do ar atmosférico. Isso é possível pela comunicação existente entre a orelha média e a 

parte posterior do nariz, conhecida por tuba auditiva. 

Deficiência auditiva é considerada genericamente como a diferença existente entre a 

performance do indivíduo e a habilidade normal para a detecção sonora. Considera-se, em 

geral, que a audição normal corresponde à habilidade para detecção de sons de até 20 dB NA 

(decibéis, nível de audição) (FLORA SILVA; 2017). 

 

 

6.4.1. Deficiência auditiva condutiva: 

 

 

Chama-se assim qualquer interferência na transmissão do som, desde o conduto 

auditivo externo até a orelha interna (cóclea). A orelha interna tem capacidade normal de 

funcionamento, mas não é estimulada pela vibração sonora. Essa estimulação poderá ocorrer 

com o aumento da intensidade do estímulo sonoro. A grande maioria das deficiências 

auditivas condutivas pode ser corrigida através de tratamento clínico ou cirúrgico, sendo eles: 

 Acúmulo excessivo de cera no canal auditivo externo pode ser removido com 

aspiração, lavagem ou limpeza delicada através de pinças especiais. 

 Estreitamentos importantes do canal auditivo externo ósseo podem ser tratados com 

uma cirurgia que restabelece a passagem da onda sonora nesse canal e, 

consequentemente, a audição adequada. 

 A perfuração da membrana timpânica pode ser tratada cirurgicamente, assim como 

importantes retrações suas também o podem. Ambas associam-se a perdas auditivas, 

alcançando bom resultado através de procedimentos cirúrgicos. 

 Presença de muco ou secreção na orelha média como consequência de gripes, 

resfriados, rinites alérgicas ou até adenoides podem ser tratadas com medicamentos; 

quando não ocorre a resposta esperada ao tratamento clínico, utiliza-se o tratamento 

cirúrgico. Nesses casos, a aspiração dessas secreções e a colocação de tubos de 

ventilação na membrana timpânica são eficazes para a restauração auditiva. 
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 As calcificações, as aderências e a desarticulação da cadeia ossicular podem interferir 

na vibração desta última, diminuindo a transmissão da onda sonora. Também nesse 

caso há solução com restabelecimento auditivo. 

 

 

6.4.2. Deficiência auditiva sensório-neural 

 

 

Outros tipos de perdas auditivas são chamadas de neurossensoriais, pois ocorrem na 

parte mais interna da orelha, onde a onda sonora mecânica é transformada em estímulo 

elétrico, conduzido através de neurônios pelas vias auditivas centrais até o cérebro. Isso 

ocorre quando há uma impossibilidade de recepção do som por lesão das células ciliadas da 

cóclea ou do nervo auditivo. Os limiares por condução óssea e por condução aérea, alterados, 

são aproximadamente iguais. A diferenciação entre as lesões das células ciliadas da cóclea e 

do nervo auditivo só pode ser feita através de métodos especiais de avaliação auditiva. 

Essas perdas auditivas podem ser causadas por infecções, alterações genéticas ou 

gestacionais, traumatismos cranianos, medicamentos, música ou ruídos elevados, hipertensão, 

diabetes, tumores, dentre outros fatores. Podem ser leves, moderadas ou severas e podem se 

manifestar de maneira progressiva. 

Para melhorar a audição das pessoas que apresentam este tipo de perda, utilizam-se 

próteses auditivas que, com o avanço tecnológico atual, estão cada vez menores, mais 

discretas e com melhor qualidade na amplificação sonora. 

 

 

6.4.3. Deficiência auditiva mista 

 

 

Tal deficiência ocorre quando há uma alteração na condução do som até o órgão 

terminal sensorial associada à lesão desse órgão ou do nervo auditivo. O audiograma mostra, 

geralmente, limiares de condução óssea abaixo dos níveis normais, embora com 

comprometimento menos intenso do que nos limiares de condução aérea. 
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Atualmente a restauração auditiva pode ser obtida através do tratamento adequado das 

patologias relacionadas ao ouvido. A determinação da conduta apropriada depende da 

investigação completa, e consequentemente, do diagnóstico do problema. 

 

 

6.5. DEFICIÊNCIA AUDITIVA CENTRAL, DISFUNÇÃO AUDITIVA CENTRAL OU 

SURDEZ CENTRAL 

 

 

Esse tipo de deficiência auditiva não é, necessariamente, acompanhado de diminuição 

da sensitividade auditiva, mas manifesta-se por diferentes graus de dificuldade de 

compreensão das informações sonoras. Decorre de alterações nos mecanismos de 

processamento da informação sonora no tronco cerebral (Sistema Nervoso Central). 

 

 

6.5.1. Graus de severidade da deficiência auditiva 

 

 

Os níveis de limiares utilizados para caracterizar os graus de severidade da deficiência 

auditiva podem ter algumas variações entre os diferentes autores. Segundo critério de Davis e 

Silverman, 1966: 

· Audição Normal - Limiares entre 0 a 24 dB nível de audição. 

· Deficiência Auditiva Leve - Limiares entre 25 a 40 dB nível de audição. 

· Deficiência Auditiva Moderada - Limiares entre 41 e 70 dB nível de audição. 

· Deficiência Auditiva Severa - Limiares entre 71 e 90 dB nível de audição. 

· Deficiência Auditiva Profunda - Limiares acima de 90 dB. 

Indivíduos com níveis de perda auditiva leve, moderada e severa são mais 

frequentemente chamados de deficientes auditivos, enquanto que aqueles com níveis de perda 

auditiva profunda são chamados de surdos. Estima-se que 42 milhões de pessoas acima de 3 

anos de idade são portadoras de algum tipo de deficiência auditiva, de moderada a profunda 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Há expectativa de que o número de perdas auditivas na população mundial chegue a 

57 milhões no ano 2000. Aproximadamente 0,1% das crianças nascem com deficiência 
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auditiva severa ou profunda (Northern e Downs, 1991). Esse tipo de deficiência auditiva é 

suficientemente grave para impedir a aquisição normal da linguagem através da audição. Mais 

de 4% das crianças consideradas de alto risco são diagnosticadas como portadoras de 

deficiência auditiva de graus moderado a profundo. Aproximadamente 90% das crianças 

portadoras de deficiência auditiva de graus severo e profundo são filhos de pais ouvintes. Nos 

Estados Unidos pesquisas indicam que a prevalência de deficiências auditivas sensorioneurais 

é de 5,95 para cada 1000 nascidos vivos e nas deficiências auditivas por alterações do ouvido 

médio é de 20 para cada 1000 nascidos vivos. Segundo a OMS, estima-se que 1,5% da 

população brasileira, ou seja, cerca de 2.250.000 habitantes são portadores de deficiência 

auditiva, estando em terceiro lugar entre todas as deficiências do país. Aproximadamente 

1.053.000 de adolescentes e crianças abaixo de 18 anos têm algum grau de deficiência 

auditiva, com índice de prevalência de 16,1 por 1000 (Northern e Downs, 1991). 

 

 

6.5.2. A suspeita 

 

 

Com os progressos da ciência médica e da moderna tecnologia digital, o diagnóstico 

da surdez ou deficiência pode ser feito hoje desde o nascimento, se há suspeita de qualquer 

anomalia em nível de audição, (a criança não acorda com ruídos súbitos, como o bater de uma 

porta). Caso o diagnóstico seja positivo, saiba que o tratamento pode e deve ser iniciado 

imediatamente, já nos primeiros meses de vida. Quanto antes iniciar o trabalho de reabilitação 

da criança deficiente auditiva por profissionais da área de fonoaudiologia, com a participação 

efetiva dos pais, tanto melhor será o desenvolvimento.  

A redução da audição é provocada geralmente por traumas mecânicos (acidentes de 

trânsito, perfuração por objetos enfiados dentro do ouvido, etc.), por exposição a barulho 

excessivo e por doenças congênitas ou adquiridas. O que gera perda auditiva é a exposição a 

ruídos excessivos. Isso causa lesão nas células ciliadas do ouvido interno (cóclea e canais 

semicirculares). Essa lesão é irreversível, mas pode estacionar se a pessoa deixar o ambiente 

barulhento. Enfiar objetos dentro do ouvido pode perfurar a membrana timpânica, que pode se 

regenerar, dependendo do tamanho da perfuração. Caso contrário, somente a cirurgia 

resolverá o problema. 
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6.5.3. Prevenção e cuidados 

 

 

É muito importante se observar que a prevenção deve ser praticada cotidianamente, 

para se chegar a uma idade avançada com o mínimo de perda auditiva. A não exposição 

constante a ruídos muito intensos e o cuidado com a ingestão de drogas (remédios) que 

possam provocar deficiência auditiva é de extrema importância para garantir a perfeita 

audição ao longo do tempo. Pessoas obrigadas a conviver todos os dias com ruídos 

excessivos, devido a sua profissão, têm o direito de receberem das empresas equipamento de 

proteção para os ouvidos. Esses trabalhadores são obrigados, por lei, a usarem os 

equipamentos de segurança, sob pena de serem demitidos por justa causa. Normalmente a 

deficiência auditiva não é do tipo "tudo ou nada", de modo que o indivíduo escuta de acordo 

com o seu resíduo auditivo. 

Os graus de perda variam desde uma perda suave até uma perda profunda, passando 

por perdas moderadas e severas. Para cada tipo e grau de perda dispõe-se atualmente de 

aparelhos de amplificação sonora que auxiliam cada indivíduo de forma muito significativa, 

pois são selecionados e adaptados ao tipo e ao grau de perda apresentada pelo deficiente 

auditivo. O ouvido só deve ser limpo com um pano úmido e até onde o dedo alcançar. Nunca 

se deve enfiar nada dentro do ouvido. Quando houver excesso de cera é preciso procurar o 

otorrino, que está habilitado a fazer a limpeza e retirar a cera. Hastes flexíveis, grampo de 

cabelo, tampa de caneta, ponta de lapiseira, clipes e outros instrumentos podem perfurar a 

membrana timpânica e levar à surdez. 

 

 

6.5.4. Aparelhos 

 

 

Somente devem ser usados com recomendação médica, depois da avaliação do 

otorrinolaringologista, que investigará as causas da perda auditiva, que pode estar sendo 

causada apenas pelo acúmulo de cera nos ouvidos. Os aparelhos auditivos constituem-se em 

sofisticados instrumentos eletrônicos miniaturizados e alimentados por uma pequena pilha. 

Eles amplificam o som ambiente e os sons da fala, aumentando seu volume e permitindo, 

dessa forma, que o usuário escute mais e compreenda melhor.  



77 
 

Para o uso de aparelhos de amplificação sonora existe a necessidade de um exame 

auditivo minucioso (exame audiométrico), que possibilitará a indicação do que for mais 

adequado. Para isso, o deficiente auditivo pode contar com o trabalho de profissionais da área 

(médicos otorrinos e fonoaudiólogos), que farão os testes necessários para o diagnóstico do 

problema auditivo e a seleção do aparelho que apresentará o melhor resultado. Será indicado 

um modelo específico para cada tipo e grau de perda, sendo o aparelho adaptado ao ouvido 

deficiente através de um molde plástico construído sob medida. Essa adaptação personalizada 

gera conforto, permitindo que o paciente tenha um bom e completo aproveitamento do 

aparelho. 

São estes os tipos de aparelhos; intracanal (colocado dentro do conduto auditivo); 

microcanal (não aparece, fica na entrada do conduto auditivo); e externo retroauricular 

(colocado atrás da orelha). 
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CAPÍTULO 7 – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

7.1. LINGUAGEM E ESTRUTURA 

 

 

O poder sempre ocupou um lugar de destaque na reflexão sobre o discurso, tanto que 

as perspectivas que procuraram estabelecer elos entre ele e a linguagem são muito variadas. 

Ribeiro (2004) explica que as disciplinas especializadas como linguística, semiologia, 

semiótica, análise do discurso e filosofia da linguagem apresentam formas diferentes de 

abordar essa questão, e que no interior dessas disciplinas há inúmeras correntes antagônicas. 

Entretanto, todo pensamento contemporâneo sobre linguagem refere-se à obra de 

Saussure, que é o pai da linguística moderna por ter sido o primeiro a estabelecer as bases 

dessa ciência, definindo lhe um objeto e um método de análise. 

Saussure (apud RIBEIRO, 2004, p. 82) afirmou que “a linguagem verbal (oral e 

escrita), por ser multiforme e heteróclita, não poderia ser objeto da linguística”. Afinal, um 

simples ato de fala envolve muitas variáveis de natureza psíquica (associação entre imagem 

acústica e conceito), fisiológica (transmissão pelo cérebro de impulso correspondente ao 

significante para o aparelho fonador) e física (propagação das ondas sonoras). A linguagem 

possui também uma parte social (a língua, que é compartilhada) e uma parte individual (a fala, 

singular a cada indivíduo e a cada ato).  

Além disso, a linguagem pode ser pensada a partir de uma dimensão sincrônica 

(enquanto um estado, estática) ou diacrônica (enquanto uma fase de evolução, dinâmica). 

Dessa forma, a linguagem na sua totalidade é incognoscível. E para estudá-la seria necessário 

um recorte que a tornasse um objeto mais simplificado. Por isso ele propôs que se 

privilegiasse a língua, parte essencial da linguagem social: um sistema abstrato de normas 

(fonéticas, gramaticais e lexicais), que seria anterior ao indivíduo e a ele se imporia como uma 

força coercitiva.  

A fala, ao contrário, seria individual (dependeria de um ato de vontade e inteligência), 

pois estava condicionada por fatores contingentes, difíceis de determinar e, portanto, 

inapreensível cientificamente (SAUSSURE, apud RIBEIRO, 2004). Além disso, Saussure 

propôs também que se privilegiasse a perspectiva sincrônica, pois acreditava que não 
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deveriam ser enfatizados nos estudos sobre linguagem os elementos do contexto sócio 

histórico por serem externos ao sistema linguístico. 

Foi somente com a obra de Barthes que a questão do poder e do discurso passou a ser 

tematizada. A linguagem deixou de ser articulada a seres de carne e osso, que não somente 

criam essas regras através de suas práticas sociais cotidianas, mas que também as tornam 

vivas através dessas mesmas práticas. 

Criada a partir da década de 50 na França, a semiologia trouxe consigo uma influência 

notável, a de que os seres humanos estão cercados de signos, sejam eles sonoros, sejam eles 

visuais. Esse estudo efetuado por Saussure deixou um legado muito grande, uma vez que, 

quando se pensa em uma palavra, ou algo de significado muito grande, é necessário recorrer 

ao estudo dos signos para compreender sua amplitude.  

Roland Barthes foi um dos discípulos de Saussure e deu seus primeiros passos 

semiológicos dentro do estruturalismo, de abordagem funcionalista. Entretanto, 

gradativamente foi reciclando sua concepção sobre a função dos signos. 

Dos seus estudos, Barthes, observou que o semiólogo deve se preocupar com a 

formulação de conceitos e ocupar-se com o desenvolvimento da pesquisa. É a possibilidade 

de aproximar a teoria à prática, em uma síntese do saber-fazer com um sentido histórico. 

Nesse sentido, o discurso barthesiano parece ter correspondido à prática, tanto que 

Barthes deixou um legado teórico e analítico com as digitais de uma singularidade, uma vez 

que evidenciou a essencialidade da conotação na compreensão da realidade dos signos. Como 

crítico e ensaísta, deu à conotação um sentido invariante, por isso foi obsessivo na produção 

conceitual, por vezes, com profundidade e, em outros momentos, com superficialidade, 

valorizando a linguagem como um evento decisivo na produção cultural. 

Para Barthes (apud Ramos, 2008), o semiólogo: 

 

Seria, em suma, um artista (essa palavra não é, aqui, nem gloriosa, nem 

desdenhosa, refere-se somente a uma tipologia): ele joga com os signos, 

como um logro consciente, cuja fascinação saboreia, quer fazer saborear e 

compreender. 

 

A semiologia barhesiana, em seu perfil singularizado, é recheada por inúmeras 

categorias. Cinco delas parecem, salvo melhor juízo, tecer sua essencialidade. É o mito, o 

poder, a cultura, faith divers e a ideosfera, que conotam os olhares relativizadores sobre a 

realidade semiológica. 
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7.2. MEMÓRIA, ORALIDADE E IMAGINÁRIO 

 

 

Observa-se que as histórias circulam na memória coletiva. Para Durand (2002, p. 50), 

o imaginário é “o trajeto antropológico do homo sapiens; é difícil separar imagens, gráficos e 

vozes de uma narrativa”.  

Conforme Nora (1993, p. 14): 

 

Tudo o que é chamado hoje de memória não é, portanto, memória, mas já 

história. Tudo o que é chamado de clarão de memória é a finalização de seu 

desaparecimento no fogo da história. A necessidade de memória é uma 

necessidade da história. Sem dúvida é impossível não se precisar dessa 

palavra. Aceitemos isso, mas com a consciência clara da diferença entre 

memória verdadeira, hoje abrigada no gesto e no hábito, nos ofícios onde se 

transmitem os saberes do silêncio, nos saberes do corpo, as memórias de 

impregnação e os saberes reflexos e a memória transformada por sua 

passagem em história, que é quase o contrário voluntária e deliberada, vivida 

como um dever e não mais espontânea; psicológica, individual e subjetiva e 

não mais social, coletiva, globalizante. Da primeira, imediata, à segunda, 

indireta, o que aconteceu? Pode-se apreender o que aconteceu, ponto de 

chegada da metamorfose contemporânea. 

 

Com relação à questão do mito e da verdade, Rocha (2008) afirma que, embora o mito 

possa não ser uma verdade, isto não quer dizer que seja sem valor. A eficácia do mito, e não 

da verdade, é o critério para pensá-lo, uma vez que pode ser efetivo e, portanto, verdadeiro 

como estímulo forte para conduzir tanto o pensamento quanto o comportamento do ser 

humano ao lidar com realidades existenciais importantes. Para ele a própria ideia de verdade é 

um conceito discutível.  

Para muitos pensadores a verdade não existe, e o que chamamos de verdade não passa 

de uma versão bem-sucedida de um acontecimento. Por isso ele acredita que é inútil tentar 

compreender se o mito diz ou não a verdade. 

Rocha (2008) também define o mito como uma narrativa, um discurso, uma fala. 

Entretanto, ele explica que essa é uma forma de as sociedades espelharem suas contradições, 

exprimirem seus paradoxos, suas dúvidas e suas inquietações. Tanto que a palavra pode ser 

vista como uma possibilidade de se refletir sobre a existência, sobre o cosmos, sobre o estar 

no mundo ou sobre as relações sociais. Ele esclarece ainda que o mito é um fenômeno de 

difícil definição, porque por trás dessa palavra pode estar toda uma gama versificada de 

ideias. 

 

O mito faz parte daquele conjunto de fenômenos cujo sentido é difuso, pouco 

nítido, múltiplo. Serve para significar muitas coisas, representar várias ideias, 



81 
 

ser usado em diversos contextos. Qualquer um pode, sem cerimônia, utilizar 

a palavra para designar desde o "mito" de Édipo ao "mito" Michael Jackson, 

passando pelo "mito" da mulher amada ou da eterna juventude. O mito é 

também uma palavra que está em moda. Um conceito amplo e complexo, por 

trás de uma palavra chique (ROCHA, 2008, p. 10). 

 

O mesmo autor (ROCHA, 2008) compara a necessidade de compreender o significado 

da palavra como uma teia de aranha, cheia de entradas e saídas, como um labirinto ou um 

quebra-cabeça no qual as peças espalhadas, ao juntarem-se, formam o esboço de uma figura. 

Daí o fato de ele comparar a palavra, inicialmente, com uma narrativa ou uma fala qualquer, 

porque ele lembra que, se fosse apenas uma palavra, se perderia no emaranhado de frases. 

Porém, os seres humanos têm a particularidade de possuírem e de organizarem símbolos que 

se tornam linguagens articuladas, aptas a produzirem qualquer tipo de narrativa. Por isso ele 

acredita que o mito é uma narrativa especial, particular, capaz de ser distinguida das demais 

narrativas humanas.  

Ao conceituar mito através de diversos cientistas, entre eles Jung, Rocha (2008, p. 18) 

percebeu que se tratava de um arquétipo, “uma manifestação do inconsciente coletivo”: 

 

O arquétipo significa um determinado tipo de "impressão" psíquica, como se 

fosse uma marca ou imagem. Um conjunto de caracteres que, em sua forma e 

significado, são portadores de motivos mitológicos arcaicos. Aí está, pois, o 

sentido do mito. Conteúdo e manifestação do inconsciente coletivo. 

Encontrado nas mais diversas culturas humanas e, num passe de mágica 

arquetípica, reencontrado no mais fundo da cuca de cada um de nós. Mito 

para Jung é uma questão de interiores da mente. Ali se origina ali se 

manifesta. Reflete-se na exterioridade cultural, nasce na interioridade 

psíquica. Está expresso em muitos lugares e habita apenas aqui dentro. 

 

 O mito, por seu esquema tridimensional – significante, significado e signo – está 

presente e revela-se como um sistema de significação secundário, marcado e demarcado pela 

conotação. O que é signo, em um primeiro sistema, será convertido em significante no 

segundo, conforme observa Barthes (1993). Ele concebe o mito como uma forma de fala, 

despolitizada, produzida pela conotação. “Não nega as coisas”; apenas as torna inocentes, 

dando-lhes um sentido natural e eterno, através do seu caráter interpelatório e imperativo. 

Explica, ainda, que o mito não se caracteriza pelo objeto de sua mensagem, mas pela sua 

forma. Pode ser pronunciado por diferentes representações: uma foto, um anúncio ou uma 

reportagem. Por isso dispõe de mensagens factuais, de extração denotativa, mas investida na 

conotação. 

 

 



82 
 

7.3. NARRATIVA 

 

 

Contar histórias pode ser considerado uma arte, que pode ser encontrada em todas as 

nações.  Cada história a ser contada é adaptada ao modo de vida, à cultura de cada local. 

A necessidade de se contar histórias, de acordo com Coelho (2003), surgiu com a 

vontade do homem de obter explicações racionais sobre o mundo em que vive. A busca 

começou pelo mito, estendeu-se pela própria imaginação, pela narração de fatos fantásticos, 

deparando-se com sua própria visão de compreensão do mundo e com a criação de deuses e 

de heróis como justificativa para as forças da natureza. Assim, na verdade, os contos de fadas 

constituem-se basicamente de relatos de pessoas que viveram uma vida simples, mas que 

buscavam explicações para o mundo em que viviam. 

O narrador é uma figura plenamente tangível, que conta histórias, as quais podem ser 

interpretadas de inúmeras maneiras. Em geral, tem um senso prático e, de uma forma latente, 

uma dimensão utilitária, na maioria das vezes consistindo em um ensinamento moral, de 

sugestão prática, de norma de vida. Seja como for, é um homem de conselhos (BENJAMIN, 

1994). 

 

 

7.4. A HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

A história em quadrinhos como produto educacional é um instrumento facilitador da 

aprendizagem, proporcionando o aprimoramento do ensino e permitindo que os professores 

trabalhem os conteúdos por meio de textos metafóricos. 

 

Percebe-se que as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano 

extraclasse dos alunos, já que muitos costumam lê-las tanto na forma de gibis 

como em jornais ou fascículos infantis que são agregados a publicações 

diárias (VASCO et al, 2008, p. 4). 

 

A linguagem dos quadrinhos, que ganharam destaque ao longo dos tempos com a 

produção de super-heróis, tornando-se um meio de comunicação de massa, propagou-se, 

especialmente, por meio dos jornais. 
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O primeiro gibi de expressão no Brasil foi o Tico-Tico (Fig. 7.1), publicado em 1905. 

Trazia contos, poesia e textos informativos, reunindo expressões culturais diversas. 

 

Figura 7.1 - Tico-tico. 

 

Fonte: Tanino, 2011. 
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É importante destacar que as histórias em quadrinhos possuem narrativas quadro a 

quadro e utilizam-se do discurso direto, caracterizando-se pela língua falada. Para que a 

compreensão da linguagem das HQs seja ampliada, é preciso conhecer os elementos que 

formam este repertório. Os termos e conceitos das HQs são: balão, requadro, onomatopeias, 

linhas cinéticas, metáfora visual e cores. 

 

O requadro é a moldura que circunda os desenhos e textos de cada quadrinho 

ou vinheta. Parte da linguagem não verbal dos quadrinhos, o requadro limita 

o espaço onde se colocam objetos e se passam as ações. Mas o formato da 

vinheta pode assumir outros entornos menos convencionais como, circulares, 

formato de um labirinto e vinhetas onduladas entre outros, dependendo do 

autor ou do espaço físico utilizado para produzir a história (TANINO, 2011, 

p. 24). 

 

Sobre a importância do tempo nos quadrinhos, tem-se o seguinte: 

 

Histórias em Quadrinhos são, em essência, uma sequência de quadros com 

imagens e textos que sugere uma ação ou acontecimento em movimento. 

Logo, os Quadrinhos possuem o tempo como elemento fundamental para 

determinar o ritmo e duração de uma história. O domínio desta técnica é 

essencial para Quadrinista, pois os Quadrinhos são um tipo de leitura 

dinâmica e bastante arrojada devido aos elementos visuais e gráficos 

contidos. Portanto, é necessário que o autor de Quadrinhos não procure 

realizar uma quadrinização chata e cansativa para o leitor (PESSOA, 2006, p. 

77). 

 

Os balões, por sua vez, tratam-se de convenções gráficas nas quais se insere a fala do 

personagem.  As onomatopeias dão vida aos HQs apresentando os ruídos nos quadrinhos. As 

linhas cinéticas indicam o movimento dos personagens. Na metáfora visual utilizam-se 

recursos gráficos para representar situações através da imagem. 

 

 

7.5. DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 

 

 

Seu desenvolvimento teve início no final de julho de 2014, com a solicitação do 

mestrando para produzi-lo e aplicá-lo na instituição de ensino Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Carlos Gomes (Anexo A) e com o envio do termo de consentimento 

para os pais dos alunos (Anexo B). Foi realizado no mês seguinte um concurso de histórias 

em quadrinhos envolvendo todos os alunos do Ensino Fundamental e Médio da referida 

escola e sua comunidade. De sala em sala foi feito o convite aos discentes e solicitado a eles 
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que o estendessem a seus amigos e familiares. Informou-se não haver número máximo de 

participantes; poderiam trabalhar em grupo ou individualmente e teriam 45 (quarenta em 

cinco) dias para produzirem suas HQs. Os trabalhos deveriam ser entregues ao mestrando 

responsável pelo concurso ou à coordenação pedagógica até o dia da Exposição Científica de 

Física, marcada para 10/09/2014.  O objetivo deste concurso era encontrar um artista local 

com habilidades específicas para desenhar o produto final deste projeto, sem especificação de 

série escolar ou idade, totalizando 30 participantes entre alunos e familiares. 

Oportunizando aos alunos a construção de suas próprias histórias, pretendia-se 

verificar o aproveitamento de cada participante explorando sua criatividade ao abordar um 

conteúdo das aulas de física. A possibilidade de trabalhar ludicamente os assuntos teóricos 

vistos em sala de aula foi intencional. Esperava-se que os alunos fizessem uso da fantasia e do 

imaginário infanto-juvenil para tratar de temas sérios, a fim de serem melhor compreendidos 

por estarem ligados ao entretenimento, e não mascarados em outra mídia, embora 

contivessem a mesma informação. 

O tema proposto para a construção da história foi “Biofísica da visão e audição”. O 

produto educacional deveria apresentar conceitos teóricos e uma breve história em quadrinhos 

envolvendo conceitos físicos sobre visão e audição. Os alunos construiriam hipóteses sobre a 

escrita e seus usos a partir de uma situação em que o texto tivesse uma função social de fato.  

A oportunidade de pensar e construir ideias sobre a escrita desperta interesse e por isso 

o uso de bons textos, livros e gibis é fundamental para o aprendizado (WEISZ, 2003). Todos 

os atos de leitura que o aluno presencia lhe fornecem base para a construção da leitura e 

escrita. Um adulto realiza cotidianamente uma série de atos de leitura diante da criança sem 

transmitir-lhe explicitamente sua significação. Seria difícil contabilizar todos os atos de 

leitura que um adulto efetua e os quais a criança assiste desde muito cedo (FERREIRO, 

TEBEROSKY, 1999). 

Os professores da instituição onde o projeto foi executado escolheram os ganhadores 

(Apêndice A) considerando a criatividade e a habilidade artística. O primeiro colocado aluno 

do 3º Ano do Ensino Médio, que teve ajuda de seus familiares, além de participar 

efetivamente do projeto ganhou um smartfone; o segundo, um aluno do 7º Ano e o terceiro, 

um aluno com deficiência auditiva do 8º Ano, ganharam um rodízio de pizza, podendo 

escolher o local. 

A concepção do projeto surgiu com uma reflexão sobre as dificuldades encontradas 

para despertar a atenção dos alunos no ensino de física com metodologias tradicionais. A 
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primeira etapa de elaboração e construção do produto educacional propiciou verificar como 

seria uma HQ no ‘olhar’ do aluno. 

Observando a Figura 7.2 é possível notar que os participantes foram coerentes com a 

proposta do tema, desenvolvendo sua criatividade ao agregar figuras, montagens, colagem e 

textos. 

 

Figura 7.2 - Desenho de um dos participantes do concurso 

              

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Com ideias e sugestões dos participantes do concurso, elaborou-se um roteiro para que 

o artista pudesse então produzir um esboço da HQ, a ser apresentada aos alunos após uma 

explanação sobre o tema abordado. 

 

 ROTEIRO 

 

Despertador tocando; 

- Pedrinho: MEU DEUS! Estou atrasado para a prova. 

- Mãe: Filho, você não vai comer? 

- Pedrinho: Não, mãe, estou muito atrasado para chegar na escola. 

(Pedrinho correndo na rua com papéis de estudo na mão; 
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Pedrinho tropeça na Lâmpada Mágica; 

Surge o Gênio com Raiva.) 

- Gênio: Ei, rapaz, que história é essa de chutar a casa dos outros? 

- Pedrinho: Desculpa, senhor, eu não vi. O senhor também poderia não deixar sua casa jogada 

pela rua. Olha só, ainda me fez esparramar os papéis. 

- Gênio: Oh, também não foi minha intenção, deixe-me ajudá-lo... 

(Os dois recolhem os papéis espalhados pelo chão.) 

- Gênio: Humm.... Física, não?! 

- Pedrinho: Sim, hoje eu tenho prova e estou muito atrasado. 

- Gênio: E você está preparado? 

- Pedrinho: Claro! .... Eu estou superpreparado.... Mais que preparado.... Estou mesmo... é.... 

DESESPERADOOOOO! 

- Gênio: Como assim? Com todos esses estudos, você está desesperado? 

- Pedrinho: Sabe como que é.... Todo dia de prova os ‘zonzóbulos’ entram na minha cabeça e 

deixam tudo em branco. 

- Gênio: Como é?! Zonzóbulos?! 

- Pedrinho: Aqueles bichos pequenos que invadem nossa cabeça nos dias de prova e apagam 

todas as informações. 

(Quando citar os ‘zonzóbulos’ aparecer um balão de pensamento com alguns bichos estranhos 

apagando com borracha o que está gravado em seu cérebro.) 

- Gênio: Não sei não hein.... Isso está me cheirando a enrolação. 

- Pedrinho: É sério, eu sou muito estudioso e estou falando a verdade! 

(O nariz de Pedrinho cresce.) 

- Pedrinho: UOW, mas o que é isso? 

- Gênio: DIN, DON! Parece que temos um mentiroso por aqui. 

- Pedrinho: Ok! Talvez eu não tenha estudado tanto assim. 

(O nariz diminui um pouco.) 

- Pedrinho: Tá bom, tá bom, eu não estudei nada. 

- Gênio: Mas por quê? 

- Pedrinho: Estudar Física é muito difícil e chato, eu não consigo aprender. 

- Gênio: Claro que não, física é muito divertido. Você precisa ver com outros olhos. 

- Pedrinho: Espera aí.... Você é um gênio, isso quer dizer que pode me ajudar. 

- Gênio: É, talvez... 

- Pedrinho: Por Favor!! 
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- Gênio: Deixe-me pensar... 

- Pedrinho: Por favorzinho... 

- Gênio: Tudo bem. E para sua sorte eu já fui, anos atrás, professor de física de um cara 

chamado Albert Einstein. 

- Pedrinho: UOW!! Isso é incrível!!! 

- Gênio: Então vamos lá! 

(O Gênio pega Pedrinho pelo braço e os dois saem voando.) 

- Gênio: Pra começar, tudo é física, – citação sem aparecer personagem - Bule fervendo, copo 

de água e cubos de gelo, o som do sino da igreja.... Tudo que você consegue ver e até coisas 

que sua percepção visual não consegue perceber é FÍSICA. 

(Mostrar, em duas páginas, ilustração do símbolo da física formado pelo gênio nas nuvens, e 

ele no canto, voando segurando o personagem, e no centro o sol.) 

- Gênio: Você sabe a diferença de Ondas Eletromagnéticas para Ondas Mecânicas? 

- Pedrinho: Vishe, eu nunca fiz aula de surf pra entender de Ondas. 

- Gênio: Essas são apenas mais um tipo de onda. As ondas eletromagnéticas são aquelas que 

não precisam de um meio para se propagarem... como a luz solar e as ondas de rádio, por 

exemplo.  

- Pedrinho: Hmm, e a Ondas Mecânicas? 

- Gênio: Essas precisam de matéria para se propagarem. Como o som e suas ondas do mar.  

- Pedrinho: Olha, então eu quase acertei, hahaha. 

- Gênio: Agora feche bem seus olhos.  

- Pedrinho: Pronto, fechei. 

- Gênio: O que você vê? 

- Pedrinho: Oxi, mas que pergunta é essa? Não consigo ver nada, ué! 

- Gênio: E você sabe por quê? 

- Pedrinho: Porque meus olhos estão fechados! 

- Gênio: Isso mesmo, e todas as imagens só podem ser processadas de olhos abertos. Agora 

vamos ver se você conhece bem a estrutura ocular. 

(Mostrar a estrutura ocular com uma seta indicando cada parte dela. Mas ao invés de conter o 

nome de cada parte, usar uma brincadeira para descobrir os nomes.) 

- Pedrinho: Ual, então é assim que meu olho é por dentro? 

- Gênio: Nada disso rapaz, ele possui uma estrutura fantástica. A luz que se propaga em linha 

reta num mesmo meio atravessa a córnea, entra na pupila, atravessa o cristalino e é na retina 

que se formam as imagens que são transmitidas ao seu cérebro. 
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... 

- Pedrinho: Ual, quanta função hein, adorei!! 

- Gênio: E, por isso, devemos cuidar tão bem dos nossos olhos. Alguns até dizem que eles são 

a porta da alma, e outros dizem que se apaixonam à primeira vista. Tudo por conta da nossa 

capacidade de enxergar. 

- Pedrinho: Mas e o que escutamos, Gênio? 

- Gênio: Bom, vamos lá... O estudo das ondas sonoras é chamado de Acústica. Geralmente 

elas se propagam em meios líquidos e gasosos, ou até mesmo em sólidos. Mas não onde 

existe vácuo. 

- Pedrinho: Vaco?! O Marido da Vaca? Que história doida é essa, gênio? 

- Gênio: Nada disso, eu disse Vácuo, lugar onde não existe matéria. 

- Pedrinho: Ah sim, então explica né... Gênio, é verdade que alguns animais escutam coisas 

que nós não conseguimos ouvir? 

- Gênio: O que você acha? 

- Pedrinho: Acho que é verdade...às vezes, o cachorro lá de casa fica latindo pro nada e minha 

avó diz que ele tá espantando as almas penadas, cruzes... 

- Gênio: Hahaha! Bom, os animais possuem uma percepção sonora mais aguçada. Enquanto 

os humanos conseguem ouvir entre as frequências de 20Hz a 20.000Hz aproximadamente, 

alguns animais conseguem ouvir até 50.000Hz, como os cães e os gatos. 

- Pedrinho: UAAUU!! Que massa! Isso é quase um superpoder. 

- Gênio: Deixa eu te mostrar agora como é o nosso ouvido por dentro. 

(Mostrar a estrutura auditiva com uma seta indicando cara parte dela. Mas ao invés de conter 

o nome de cada parte, usar uma brincadeira para descobrir os nomes.) 

- Pedrinho: Eita, impressão minha ou nosso ouvido tem mais estrutura que os olhos? 

- Gênio: Bom, ambos possuem suas peculiaridades. E nosso ouvido divide-se em três partes: 

ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. 

- Pedrinho: Mas, gênio, como fazemos para assimilar os sons? 

- Gênio: No ouvido, as ondas atingem uma membrana chamada tímpano, que passa a vibrar 

com a mesma frequência dessas ondas. Essa vibração é transmitida ao cérebro por impulsos 

elétricos e interpretada como som. 

- Pedrinho: MEU DEUS!!! A hora passou voando. Eu não vou chegar a tempo para a prova, 

estou ferrado. 

- Gênio: Calma rapaz, esqueceu quem eu sou? Com apenas um estalo de dedos posso e deixar 

você em frente à escola. 
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- Pedrinho: Sério, Gênio? 

- Gênio: Mas é claro! 

- Pedrinho: Obrigado, Gênio, depois dessa, nenhum zonzóbulo mais vai entrar na minha 

cabeça e apagar minha memória. 

(Gênio estala os dedos e Pedrinho vai fazer a prova. Horas depois Pedrinho sai da escola 

gritando.) 

- Pedrinho: É 10, é 10, é 10, gênio. 

- Gênio: Háháhá... Parabéns, rapaz! 

 

Em fevereiro de 2015, com o roteiro pronto, surgiu a primeira e grande dificuldade na 

produção da HQ: o ganhador do concurso mudou-se de cidade e não deixou endereço para 

contato. O único meio de comunicação disponível era um número de celular que já não 

funcionava mais. Iniciou-se, então, a busca por um novo desenhista, agora com indicação de 

amigos e conhecidos. Várias pessoas apresentaram habilidades para tal, mas nenhuma tinha 

disposição ou disponibilidade para participar do projeto. 

Dois meses intensos de buscas se passaram, até que em abril de 2015 um amigo 

indicou um rapaz de Porto Velho - RO que publicava seus desenhos nas redes sociais e que 

talvez aceitasse desenhar a história em quadrinhos. Com o contato e a explicação do projeto, 

ele aceitou participar e, enfim, teve início a parte artística, que demorou sete (07) semanas 

para ser concluída.  

Com a demora em encontrar outro desenhista, o cronograma precisou ser refeito, e, 

por conseguinte, houve a necessidade de solicitar adiamento da defesa, já que não havia 

tempo hábil para aplicar e redigir, nesta dissertação, o relato dessa aplicação. Também não 

haveria tempo hábil para colorir e imprimir a HQ, tendo que ser aplicada em preto e branco 

via Datashow.  

A segunda etapa do projeto ocorreu com a apresentação, aos alunos do 8º Ano, do 

estudo da Ondulatória através da Biofísica, utilizando-se recursos didáticos multimídias. 

Explicou-se o mecanismo da visão, desde a estrutura do globo ocular até a sua percepção pelo 

cérebro, e os ‘defeitos’ a ela relacionados, ressaltando-se sempre em cada etapa o conceito 

físico envolvido. Falou-se da passagem da luz pela córnea, de sua propagação em linha reta 

num mesmo meio homogêneo, da retração sofrida ao passar da córnea para o humor aquoso, 

adentrar-se na pupila, passar pelo cristalino e, enfim, pelo humor vítreo, pois meios com 

refringências distintas provocam o desfio do raio de luz. De um meio menos refringente para 

outro mais refringente tem-se a diminuição de seu comprimento de onda e, 
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consequentemente, de sua velocidade, permanecendo, porém, constante sua frequência. 

Percebeu-se que os alunos já tinham um conhecimento prévio da anatomia do olho humano, 

mas que nada sabiam sobre os conceitos físicos envolvidos no processo. Não sabiam 

diferenciar as ondas eletromagnéticas das ondas mecânicas; toda vez que se associava um 

efeito físico ao processo visual, a explicação era pausada e detalhada, para que assim a 

aprendizagem acontecesse de forma significativa. 

Assim também se fez com o mecanismo da audição: detalhou-se pausadamente desde 

a recepção das ondas sonoras até a sua percepção pelo cérebro. Enfatizou-se as ondas 

mecânicas, com foco no som, nas frequências audíveis pelo ser humano e informou-se que 

cada espécie de animal ouve frequências distintas. Os alunos participaram muito nesse 

momento, citando como exemplos seus animais de estimação, como os cães, que ficam 

alvoroçados pouco tempo antes de seus donos chegarem em casa. 

Os conceitos fundamentais de ondulatória com foco em ótica geométrica e ondas 

sonoras foram associados somente de forma teórica. Logo após a explanação dos conceitos 

científicos foi projetado via Datashow uma pequena HQ intitulada “Pedrinho contra o 

Tempo” (Apêndice B), que aborda assuntos sobre Biofísica da Visão e Audição, 

proporcionando ao discente a possibilidade de associar os conteúdos de Física e 

Biologia/Fisiologia a seu cotidiano. 

 

Figura 7.3 - Produto Educacional 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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A história em quadrinho foi criada para que o aluno conseguisse fazer as associações 

sem intervenção do professor, de forma autônoma. O mesmo teria que perceber os conceitos 

já trabalhados pelo (a) professor (a) de Ciências e identificar os conceitos físicos abordados. 

Ao término, os alunos questionaram a autoria da HQ e como foi feita. Sem intervenção 

do docente se dispuseram a fazer sua própria HQ (Apêndice C). Utilizando aplicativos como 

“ComicBook!”, “Musomic: The Comic Book Creator” e “Caption Distraction Lite”, 

confeccionaram suas histórias. Alguns usaram imagens de desenhos animados e outros 

utilizaram fotos, mas todos demonstraram conceitos físicos básicos. Tal etapa não estava 

prevista, mas com o interesse dos alunos em criar sua própria história, sendo eles mesmos os 

agentes (atores) da situação, houve-se a necessidade de mudar o planejamento e deixar fluir a 

criatividade dos discentes, já que estavam motivados. 

 

Figura 7.4 - Alunos elaborando roteiro para produção de suas HQs 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Enquanto os alunos criavam suas histórias, percebeu-se a importância da utilização da 

tecnologia na educação, pois cada grupo usou um meio tecnológico diferente para fazer suas 

HQs. Todos buscaram livros de Física na biblioteca para terem base teórica científica, e 

alguns grupos abordaram assuntos em suas histórias que não foram citados na aula. 

Após concluírem seus trabalhos, todos os grupos apresentaram-nos para os colegas, 

explicando detalhadamente como cada fenômeno físico corroborava para a percepção visual e 

auditiva. Nesse momento pode-se perceber que a proposta pedagógica do produto educacional 

foi satisfatória, pois os alunos foram além do que o docente lhes orientou quanto aos 

conceitos físicos, realizando pesquisas e aprofundando-se nos temas sugeridos. 

A terceira e última etapa do projeto foi a apresentação (Apêndice D) do produto 

educacional para os alunos, agora sim impresso e colorido, para que pudessem manuseá-lo, 
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lê-lo e fazer as considerações finais. Perguntou-se a eles o que havia de diferente na HQ com 

relação ao conteúdo didático aplicado pelo (a) professor (a) da disciplina de Ciências, ao que 

a maioria respondeu de imediato que eram as definições de ondas eletromagnéticas e 

mecânicas. 

A HQ pode ser utilizada tanto pelo discente, quanto pelo docente; o assunto abordado 

no produto educacional é autoexplicativo, ao ler a história em quadrinho, o aluno fica curioso 

e com desejo de buscar mais informações científicas sobre o tema. Já o professor pode utilizá-

la como material de apoio, antes ou após a explicação do conteúdo para os alunos, 

dependendo de seu planejamento. A HQ deixa subentendido que a aprendizagem será 

significativa quando o professor conseguir fazer associações dos conteúdos científicos com o 

cotidiano do aluno. Dessa forma, este produto também pode ser utilizado para formação 

pedagógica do educador como exemplo de que, para despertar no aluno o desejo pelo 

conhecimento cientifico, é necessário associá-lo a sua vida. 

Após o encerramento do projeto, os (as) professores (as) da disciplina pediram que os 

alunos fizessem um relato espontâneo (Fig. 7.5) sobre o que acharam da proposta (Apêndice 

E). Verificou-se que o objetivo foi atingido a contento, pois os discentes expressaram, de 

forma simplificada, que a utilização de HQ como metodologia de ensino foi eficaz, pois 

compreenderam que as ondas possuem significativa relevância no processo visual e auditivo. 

 

Figura 7.5 - Relato de um (a) aluno (a) sobre o projeto 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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CAPÍTULO 8 - CONCLUSÃO 

 

 

Verifica-se que o objetivo foi alcançado ao popularizar-se o Ensino de Física entre os 

alunos através de personagens que demonstram como a biofísica da audição e visão é 

utilizada no cotidiano. Os fenômenos físicos são envolvidos nas ações dos personagens, 

possibilitando o aprendizado sobre a biofísica da visão e audição de forma lúdica, prazerosa e 

efetiva. O quadrinho é entendido, então, como uma ferramenta de motivação ao aluno. 

A história em quadrinho é uma fonte acessível de narrativa dinâmica, que pode ser 

utilizada como estratégia em sala de aula. Com a apresentação de uma imagem fixa é possível 

dinamizar a sequência de eventos da história, inserindo o leitor como participante em sua 

narrativa. A vantagem da linguagem utilizada do quadrinho é a fuga da formalidade do ensino 

de física, contextualizando-se rapidamente o processo de ensino e aprendizagem. Embora a 

HQ não possa mostrar o conteúdo de física com seu rigor científico adequado, desperta o 

interesse do discente pelo conteúdo abordado, tornando-se um referencial de conhecimento. 

Foi possível avaliar a compreensão dos alunos acerca do tema escolhido através da 

confecção das histórias em quadrinhos, propiciando-lhes uma atividade diferenciada que 

estimulasse sua criatividade, permitindo a construção de um conhecimento considerável sobre 

o conteúdo. Nota-se, dessa forma, que mesmo um tema de física pode ser abordado em HQs. 

No entanto, é adequado que os alunos compreendam alguns conceitos básicos de forma 

tradicional para que possam repassá-los à linguagem dos quadrinhos. Ressalta-se que a 

biofísica da audição e da visão é mostrada através dos personagens em suas atividades 

cotidianas, de forma bem-humorada, com explicações precisas, fazendo com que os alunos 

entendam o conteúdo que se lhes torna acessível. A HQ alude ao assunto da biofísica em uma 

metodologia dinâmica e cômica, no intuito de despertar a atenção dos alunos. Os professores 

podem utilizar a HQ para exemplificarem o que ensinaram de forma tradicional. 

A análise dos resultados obtidos mostra que a didática foi positiva, mostrando o 

interesse dos alunos pelo conteúdo trabalhado por meio da HQ. Destaca-se o resultado 

satisfatório por meio dos relatos feitos pelos participantes. Percebeu-se que eles conseguiram 

associar o conteúdo estudado ao cotidiano, demonstrando-se, com isso, que é possível realizar 

um trabalho consistente ao utilizar HQs como produto educacional. 
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ANEXO B – Modelo do Termo de Consentimento 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Título do Projeto: BIOFÍSICA DA VISÃO E AUDIÇÃO: UMA ABORDAGEM 

MULTIDISCIPLINAR DO ENSINO DA FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Estamos realizando uma pesquisa com o intuito de desenvolver uma metodologia para o 

ensino da Física no Ensino Fundamental. Para tal fim, estamos coletando dados de alunos e 

professores sobre como e de que forma os professores de Ciências do EF abordam a Física em 

suas aulas. Os dados serão coletados através de conversa informal com os mesmos, 

preservando, pois, a fonte de todas as informações que, porventura, sejam utilizadas na 

redação de trabalho final da pesquisa. Também serão feitas fotos das atividades 

desenvolvidas, sem a exibição dos rostos dos alunos, de modo a preservar sua identidade. 

A pesquisa envolverá somente a manipulação dos dados constantes nos questionários 

respondidos, preservando sempre o anonimato das pessoas envolvidas no projeto. Cada 

pessoa envolvida no projeto terá total esclarecimento, antes e durante a pesquisa, sobre a 

metodologia. Também terá total liberdade de recusar ou retirar o consentimento sem 

penalização. 

 

Eu, ____________________________________________, (responsável pelo menor, se for o 

caso) após ter lido e entendido as informações e esclarecido todas as minhas dúvidas 

referentes a este estudo com o mestrando  _____________________________, 

CONCORDO VOLUNTARIAMENTE, (que o(a) meu(minha) filho(a), se for o caso) 

_____________________________________________ participe do mesmo. 

 

 

 Data: ____/____/______ 
Assinatura do pesquisado, se for maior ou do responsável, se menor 

 
 

 

 

Eu, Professor ____________________________________, declaro que forneci todas as 

informações referentes ao estudo ao entrevistado. 

 

 Data: ____/____/______ 
Assinatura do professor 

 
 

Equipe (incluindo pesquisador responsável): 

1. 
Nome: Silvestre de Campos do Nascimento Telefone: (69) 8114-6923 

Endereço Completo: Rua Ji-Paraná /1996 

2. 
Nome: João Batista Diniz Telefone: (69) 8454-3317 

Endereço Completo: 
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