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RESUMO 
 

ENSINO DE FÍSICA POR ABORDAGEM TEMÁTICA: 
Uma proposta para o ensino de ótica 

 
Márcio Aléssio Costa Sales 

 
Orientador: 

Dr. Licurgo Peixoto de Brito 
 

 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação Universidade 
Federal do Pará no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), 
como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de 
Física 
 
O trabalho tem como objetivo analisar a aplicação de uma proposta temática, com 
enfoque ao ensino da óptica, a partir de um texto motivador que ilustra uma visita ao 
oftalmologista, com o objetivo de entender a partir de que termos os estudantes 
desenvolvem relações de aprendizagem de conteúdos de Física como o cotidiano, 
sob uma abordagem temática. A proposta temática está apoiada em três etapas: 
Apresentação do tema, Detalhamento de conceitos e princípios físicos e produção do 
conhecimento. O tema “Uma proposta para o ensino de óptica”, permite que os 
assuntos ligados a óptica sejam abordados de forma suave e contextualizada 
motivando os alunos. O produto educacional é composto do texto motivador e um 
material didático, que faz o diálogo entre a realidade de uma consulta oftalmológica e 
o conhecimento científico através de um personagem, Diógenes, criado 
especificamente para esse fim. O produto foi aplicado em uma turma da terceira série 
do ensino médio de uma escola pública em Belém. Como instrumentos de coleta 
foram utilizados: diário de bordo do professor e a construção de mapas conceituais 
pelos alunos durante as etapas de aplicação do produto. Esse material foi analisado 
com base na técnica de Análise Interpretativa. Durante as etapas de aplicação do 
produto, reflexões e discussões sobre as situações apresentadas possibilitaram uma 
troca de conhecimentos entre os alunos que alcançou as experiências de vida, para 
além do conhecimento científico, o que nos possibilita a explorar novos desafios que 
uma proposta temática traz para o ensino de física. Além disso, os mapas conceituais, 
construídos coletivamente pelos estudantes, indicaram um crescimento expressivo do 
domínio conceitos físicos ligados à óptica a medida em que eles tiveram contato com 
o texto motivador e, mais intensamente ainda, com o texto didático. Os resultados 
observados nos permitem inferir que os textos motivador e didático utilizados com a 
proposta das três etapas trabalhadas nesta pesquisa podem contribuir para uma 
aprendizagem contextualizada de conceitos físicos, além disso, o Produto didático 
desta dissertação poderá ser utilizado por professores e alunos de Física do Ensino 
Médio para aprendizagem de ótica de forma dinâmica e eficaz. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Ensino por temas, Óptica, Mapas conceituais, 
Recurso Didático. 
 

Belém 
Abril - 2019
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ABSTRACT 
 

PHYSICAL EDUCATION BY THEMATIC APPROACH: 
A proposal for the teaching of optics 

 
Márcio Aléssio Costa Sales 

 
Orientador: 

Dr. Licurgo Peixoto de Brito 
 
 
Master's Dissertation submitted to the Post-Graduation Program Federal University of 
Pará in the Professional Master's Degree Course in Physics Teaching (MNPEF), as 
part of the requisites required to obtain a Master's Degree in Physics Teaching 
 
The objective of this work is to analyze the application of a thematic proposal, focusing 
on the teaching of optics, based on a motivating text that illustrates a visit to the 
ophthalmologist, with the objective of understanding from which terms the students 
develop learning relations of contents of physics as the everyday, under a thematic 
approach. The thematic proposal is supported by three stages: Presentation of the 
theme, Detail of concepts and physical principles and production of knowledge. The 
theme "A proposal for the teaching of optics" allows the subjects related to optics to be 
aborted in a soft and contextualized way, motivating students. The educational product 
is composed of the motivational text and didactic material, which makes the dialogue 
between the reality of an ophthalmological consultation and the scientific knowledge 
through a character, Diogenes, created specifically for this purpose. The product was 
applied to a third grade high school class of a public school in Belém. As instruments 
of collection were used: teacher's logbook and the construction of conceptual maps by 
students during the application stages of the product. This material was analyzed 
based on the technique of Interpretive Analysis. During the stages, reflections and 
discussions about the presented situations made possible an exchange of knowledge 
between the students that reached the life experiences, besides the scientific 
knowledge, which allows us to explore new challenges that a thematic proposal brings 
to the teaching of physics . In addition, conceptual maps, built collectively by students, 
indicated an expressive growth in the domain of physical concepts linked to the optics 
as they came into contact with the motivating text and, even more intensely, with the 
didactic text. The observed results allow us to infer that the motivational and didactic 
texts used with the proposal of the three stages worked in this research can contribute 
to a contextualized learning of physical concepts, in addition, the didactic product of 
this dissertation can be used by teachers and students of physics in high school to 
learn optics effectively. 
 
Key words: Physics Teaching, Teaching by themes, Optics, Conceptual Maps, 
Didactic Resource. 
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Capítulo 1   

Motivações para uma investigação no ensino de física 

 

O que fazer? E como fazer? São as perguntas que um professor se faz ao 

entrar em uma sala de aula nas escolas de hoje. A realidade mostra alunos sem ânimo 

de aprender, sem estímulo, com pouco ou nenhum interesse em aprender. Para 

alterar este quadro, é necessário que os métodos de ensino sejam modificados, uma 

vez que é atribuição da escola a responsabilidade de capacitar o aluno, para as 

mudanças no cenário mundial, devido os avanços científicos e tecnológicos em um 

mundo globalizado. 

 
A sociedade tem atribuído à escola o desafio de preparar, com qualidade, o 
cidadão para resolver os problemas que a cada dia lhes apresentam. Espera-
se que a escola forme estudantes capazes de compreender o mundo e dele 
participar de forma crítica e criativa. (SILVA; SCHIRLO, 2014, p. 41).   

 

Ao ingressar no Ensino Médio os alunos, muitas vezes motivados pelas 

curiosidades dos fenômenos naturais e estimulados pelo seu professor de Ciências, 

no ensino fundamental, criam uma grande expectativa quanto ao novo campo de 

conhecimento, a Física. Porém com o passar das aulas, o estudante passa a não 

gostar ao ponto de se perguntar: eu tenho mesmo que aprender Física? A citação a 

seguir faz então referência a essa situação.   

 
Como explicar as deficiências no seu aprendizado, se estamos diante de uma 
ciência cujo objeto de investigação é dos mais atrativos? O fato de a Física 
tratar das coisas e dos fenômenos da natureza, da tecnologia e de situações 
da vivência do aluno não deveria ser motivo suficiente para despertar o 
interesse do estudante para seu estudo? Essa falta de motivação do aluno 
para o estudo da Física e os consequentes problemas de aprendizagem não 
estariam associados ao tipo de ensino de Física praticado nas escolas? 
(BONADIMAN; NONENMACHER, 2007, p.196) 

  

A sala de aula passa então a ser uma experiência frustrante e pouco prazerosa 

para os alunos, fazendo com que expressões como “Física é coisa pra malucos!”, 

sejam frequentemente ouvidas pelos professores. Sem o entusiasmo pelo conteúdo, 

o aluno pode estar estudando apenas por obrigação de “passar de ano” ou para 

conseguir uma vaga em uma universidade. 

Será que o ensino de física se resume a “decorar” equações matemáticas e 

empregá-las na resolução de problemas e exercícios muitas vezes longe da realidade 

dos alunos, com o único objetivo de prepará-lo concursos, vestibulares e ENEM.  



 

 

 

As dificuldades na aprendizagem da Física ficam ainda mais evidentes nas 

Escolas Públicas, principalmente pelas condições estruturais das escolas, como salas 

quentes e carteiras desconfortáveis, pouca valorização do professor, além dos 

problemas familiares, afetivos e sociais trazidos pelos alunos. 

O currículo ensinado nas escolas também é um ponto chave que devemos levar 

em consideração, uma vez conceitos complexos que necessitam de cálculos, a não 

valorização de uma Física mais conceitual, o distanciamento do cotidiano dos alunos, 

fragmentação do conteúdo, a falta de questões interdisciplinares, a pouca valorização 

dos conhecimentos trazidos pelos alunos e a forma como ela é repassada como um 

produto acabado, são fatores que intensificam a falta de motivação para se estudar 

Física. Nesse sentido, Moraes afirma: 

 
Já o aluno traz consigo, geralmente, uma carga de problemas no âmbito 
social, familiar, afetivo, etc. Além, também, de não se sentir acolhido pelo 
ambiente escolar e muitas vezes chegar à sala de aula sabendo que terá 
“aquela” aula tradicional e desmotivante. Muitos alunos não tiveram uma boa 
base no ensino fundamental e já chegam ao ensino médio com muitas 
dificuldades, principalmente na parte do cálculo. E se esses alunos tem uma 
aula de física focada na parte matemática onde o professor enfatize muito a 
resolução de problemas, que muitas vezes estão foram do contexto de vida 
desses alunos, estes, sentirão uma antipatia pela disciplina de física, podem 
acabar por perder o interesse pela matéria, e isso certamente contribuirá de 
forma negativa em seu desempenho escolar. (MORAES, 2009, p. 1) 
 

Cabe ao professor encontrar meios e mecanismos mais eficazes que ajudem 

os alunos a vencerem as dificuldades, motivando-os para modificar esse quadro, já 

que a escola deve promover um ensino de Física de boa qualidade e atrativo para o 

aluno independe do futuro profissional que ele pretende seguir. Dessa forma 

 
Um dos aspectos fundamentais no ensino da Física, que é de cunho teórico-
metodológico, capaz de motivar o aluno para o estudo e, deste modo, 
propiciar a ele condições favoráveis para o gostar e para o aprender, está 
relacionado com a percepção que o estudante tem da importância, para a sua 
formação e para a sua vida, dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. 
Essa importância fica evidenciada para o aluno se o professor atribuir 
significado à Física por ele ensinada na escola, satisfazendo, dessa forma, 
parte da curiosidade do estudante, que comumente é explicitada pela 
conhecida pergunta: para quê serve isso, professor? (BONADIMAN; 
NONENMACHER, 2007, p.198) 
 

A discussão sobre ensino de Física no Brasil não é algo novo, porém acontecia 

de forma isolada, sem um debate amplo, mas em 1946 com a criação do Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura – IBECC, foram desenvolvidos diversos 

projetos ligados ao ensino de Ciências em todo o país, como clubes de Ciências, 

museus, feiras escolares e treinamento para professores. Uma vez que o Brasil não 



 

 

 

estabelecia os conteúdos a serem trabalhos pelos professores, já que utilizavam livros 

didáticos com pensamento europeu sobre ciência.  

 
[...], a partir do final da década de 40 e início da década de 50, ocorreram 
diversas ações isoladas que facilitaram a constituição dos primeiros grupos 
de pesquisa em ensino de Física no país como, por exemplo, aqueles 
consolidados nos Institutos de Física da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e da Universidade de São Paulo, que possuem registros publicados 
relatando o início de suas atividades. (NARDI, 2016, p. 66) 
 

No início da década de 60, uma nova renovação do ensino de ciências teve 

início, motivada pelo lançamento do primeiro satélite artificial lançado pela União 

Soviética, Sputnik em 1957. Nesse período grandes encontros para se debater a 

necessidade de novos texto para o ensino de ciência resultaram em novos projetos 

curriculares como, o PSSC (Physical Science Study Committee), nos Estados Unidos. 

O PSSC teve grande influência na criação de novos projetos, na Inglaterra (Nuffield), 

no Brasil (Projeto de Ensino de Física – Universidade de São Paulo) e no próprio 

Estados Unidos (Harvard Physics Project). 

Embora representassem uma renovação no currículo de ensino de Física, os 

projetos eram focados na formação de cientistas e ignoravam por completo uma visão 

de aprendizagem para os alunos. Seus objetivos eram dizer como se deveria ensinar 

a Física e não como fazer para aprendê-la. Essa fase foi muito importante para 

mobilizar pesquisadores e professores em torno das questões relativas ao Ensino de 

Física, no entanto, como aponta Moreira (2000), ela foi superada. 

 
No entanto, o paradigma dos projetos não durou muito. É pouco provável que 
grandes projetos curriculares estejam, atualmente, em uso, em sua plenitude, 
em escolas de ensino médio, mesmo no país onde foi criado o PSSC. 
(MOREIRA, 2000, p. 94)     
 

Com o passar dos anos novas iniciativas tiveram uma importante contribuição 

para o ensino de Física, nas escolas de ensino médio como “equipamentos de baixo 

custo”, “ciência, tecnologia e sociedade” e “Física do cotidiano”. No entanto assim 

como os projetos essas novas iniciativas trazem limitações, como se identifica 

também em Moreira (2000). 

 
Julgo que é um erro ensinar Física sob um único enfoque, por mais atraente 
e moderno que seja. Por exemplo ensinar Física somente sob a ótica da 
Física do cotidiano é uma distorção porque, em boa medida, aprender Física 
é, justamente, libertar-se do dia-a-dia. (MOREIRA, 2000, p. 95) 
 

No final dos anos 90 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), aparecem 

no Brasil como uma nova perspectiva, propondo competências e habilidades a serem 



 

 

 

desenvolvidas no ensino de Física. Nesse modelo propõe-se não ensinar Física 

apenas para futuros Físicos, mas sim para cidadãos, possibilitando a eles uma 

compreensão do mundo onde estão inseridos.   

   
Os PCN recomendam também que a apropriação dos conhecimentos físicos 
deve ser desenvolvida passo a passo, a partir dos elementos próximos, 
práticos e vivenciais do aluno, reconhecendo-se a necessidade de que o 
abstrato seja construído "concretamente", a partir de situações reais, sem que 
se faça apelo a definições dogmáticas ou a tratamentos impropriamente 
triviais. (MOREIRA, 2000, p. 98) 
 

Em 2002 foram propostos os PCN+ de Física que sugerem orientações 

educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, que trazem 

seis temas estruturadores paro o ensino de Física, possibilitando ao aluno a 

capacidade de lidar com fenômenos naturais e tecnologia, em sua vida escolar e 

profissional. Os temas propostos não tem o objetivo de reformular ou reorganizar os 

conteúdos de Física, mas aproximar ao cotidiano dos alunos, nesse sentido a relação 

professor/aluno sofre uma mudança significativa, o professor deixa de ser um 

transmissor de conhecimento para tornar-se um mediador entre conteúdos, alunos e 

aprendizagem. 

 
Um aspecto relevante na relação professor-aluno é a criação de um novo 
ensinar, a instalação de uma nova forma de comunicação educacional, a 
construção da nova identidade do professor que, de transmissor de 
informações prontas e de verdades inquestionáveis, torna-se um mediador. 
No contexto educacional, entende-se a mediação como intervenção do 
professor para desencadear o processo de construção do conhecimento 
(aprendizagem) de forma intencional, sistemática e planejada, 
potencializando ao máximo as capacidades do aluno. (BRASIL, 2002) 
 

Atualmente temos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 

normativo que define um conjunto de aprendizagem a serem desenvolvidas pelo aluno 

ao longo de sua trajetória na Educação Básica. Diferente do PCN+ a BNCC, traz três 

unidades temáticas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. A serem 

desenvolvidos nos ensinos fundamentais e médio, com o compromisso de promover 

o letramento científico do aluno, fazendo com que ele interprete e compreenda o 

mundo ao seu redor e transforme-o.   

 
Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da 
diversidade e dos processos de evolução e manutenção da vida, do mundo 
material – com os seus recursos naturais, suas transformações e fontes de 
energia –, do nosso planeta no Sistema Solar e no Universo e da aplicação 
dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana. Essas 
aprendizagens, entre outras, possibilitam que os alunos compreendam, 
expliquem e intervenham no mundo em que vivem. (BRASIL, 2017) 



 

 

 

 

Esse contexto atual do ensino no Brasil, associado à minha vida acadêmica e 

experiência profissional trabalhando com vários tipos de público me motivou a propor 

o trabalho com o objetivo responder à seguinte questão de investigação: em que 

termos os estudantes desenvolvem relações da aprendizagem de conteúdos de Física 

do cotidiano, através de uma abordagem temática? 

Sendo assim o Capitulo 1 desta dissertação apresentou uma pequena 

discussão sobre algumas dificuldades de aprendizagem no ensino de Física pelos 

alunos, além de um breve históricos do Ensino de Física no Brasil, a partir do 

surgimento de projetos como o PSSC (Physical Science Study Committee), nos 

Estados Unidos e Nuffield na Inglaterra. 

No Capítulo 2 serão apresentados os referencias teóricos referentes a 

abordagem temática. Serão apresentadas as principais propostas para o ensino 

através de temas, onde podemos destacar, os temas geradores de Paulo Freire 

(1987), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) e Brito (2004). 

No Capítulo 3, apresentarei a minha proposta e os aspectos metodológicos do 

trabalho, características da escola de aplicação, instrumento usados e a estrutura de 

análise. 

O Capítulo 4 apresenta as características da aplicação do produto assim como 

as etapas realizadas e análise dos resultados e as considerações finais. 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

Abordagem Temática: referencial teórico 

  

As mudanças atuais da sociedade exigem dos indivíduos uma compreensão 

do seu cotidiano, busca por informações e aplicação de conhecimentos na 

investigação e resolução de problemas cotidianos. Isto faz com que as Escolas 

tenham um papel importante na formação dos alunos críticos e reflexivos, criadores 

de novas ideias, com obtenção de conhecimento para o exercício da cidadania.  É o 

que defendem diversos autores como os que se observa no excerto a seguir.    

 
Uma das formas de incorporar esses pressupostos no currículo escolar é por 
meio da abordagem de temas. No ensino de Ciências, há uma discussão 
sistemática em torno do fato de a organização curricular da escola básica ser 
estruturada por meio de temas. Um dos elementos que contribui para isso é 
o respaldo encontrado nos documentos oficiais, como nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2000), PCN+ (BRASIL, 2002) e nas 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006). (STRIEDER; 
WATANABE-CARAMELLO; GEHLEN, 2012, p. 154) 
 

A abordagem de temas surge então como um meio de proporcionar ao aluno 

uma aprendizagem mais eficaz, fazendo com que ele supere as dificuldades 

encontradas no seu dia-a-dia, além de possibilitar que ele faça associações entre os 

conhecimentos científicos e populares. Ao argumentar sobre o uso de temas para o 

ensino de Física, Brito (2004) defende que:  

 
O uso de temas tem como apelo principal a motivação. Não é difícil perceber 
que os alunos ficam muito mais interessados em discutir e construir 
conhecimentos que estejam relacionados ao seu cotidiano do que os 
conceitos formalmente hierarquizados que estamos acostumados a encontrar 
nos manuais didáticos. Imagine que um professor que propõe a uma turma 
estudar Física começando por descrever qualitativamente os movimentos, 
depois suas causas, depois a energia dos corpos em movimento, suas 
transformações, etc., enquanto outro propõe estudar Física começando por 
entender como ocorrem os raios, relâmpagos e trovões, como funciona a 
visão humana, por que as garrafas de refrigerante quebram no congelador, 
que processos físicos estão envolvidos na industrialização do palmito, por 
exemplo. Parece evidente que a segunda abordagem é muito mais atraente, 
particularmente para aqueles não iniciados no estudo de Física. (BRITO, 
2004). 
 

O professor deixa de ser apenas um “transmissor” de conhecimento, preso a 

sequências estabelecidas em livros didáticos e matrizes curriculares dos diversos 

sistemas de ensino, onde o principal objetivo e treinar os alunos a fazer provas, como 

ENEM e Processos Seletivos, para terem acesso a uma Universidade. Nessa 

perspectiva o ensino de Física se baseia principalmente na memorização de fórmulas 



 

 

 

e conceitos, além da reprodução mecânica de exercícios realizados pelo professor em 

sala de aula. Muitos educadores já apontam a necessidade de mudanças nesse 

processo. No Brasil vemos isso em manifestações de diversos autores, como por 

exemplo em Paulo Freire: 

 
A memorização mecânica do perfil do objeto não é aprendizado verdadeiro 
do objeto conteúdo. Nesse caso, o aprendiz funciona muito mais como 
paciente da transferência do objeto ou do conteúdo do que como sujeito 
crítico, epistemologicamente curioso, que constrói o conhecimento do objeto 
ou participa de sua construção. (FREIRE, 2016, p. 67)   
 

Freire ressalta a importância no sentido de se entender que o ato de ensinar 

exige alguns esforços peculiares do educador democrático, como o estímulo ao 

educando a aprimorar sua curiosidade, sua insubmissão e sua rebeldia. Nesse 

sentido, faz-se necessário ao educador contribuir ao educando com o pensar e não 

apenas ensinar os conteúdos. Pois o pensar traz a possibilidade de se produzir um 

conhecimento que embrionariamente produz dentro de si a semente do próximo 

conhecimento a seguir, vivenciando este, mesmo sem a sua materialidade ainda 

existente. Tal fenômeno só é possível porque o pensar é dialógico. 

O docente então passa a ter uma maior liberdade em relação aos conteúdos a 

serem abordados em sala de aula, uma vez que os assuntos podem estar atrelados, 

as curiosidades e ao cotidiano do aluno, tornando a aula mais atraente, o que 

possibilita um maior diálogo com o professor, favorecendo uma formação consciente 

e responsável.  

 
Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se 
pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em fase 
das explicações discursivas do professor, espécies de respostas às 
perguntas que não foram feitas. Isto não significa realmente que devemos 
reduzir a atividade docente, em nome da defesa da curiosidade necessária a 
puro vaivém de perguntas e respostas que burocraticamente se esterilizam.  
A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em 
que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e 
aluno saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, 
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto 
ouve. O que importa é que o professor e alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2016, p. 83) 
 

O mesmo ressalta que o educador imprima sempre respeito sobre os 

chamados saberes socialmente construídos na prática comunitária, criando uma 

relação com os conteúdos a serem ensinados, a fim de se produzir juntos aos 

educandos um conhecimento que esteja diretamente ligado à sua área de vivência, 

que o leve a compreensão do valor dos sentimentos e das emoções, fato que no Brasil 



 

 

 

funcionaria perfeitamente na elaboração de críticas bastante contundentes no que se 

diz respeito a ausência do estado em termos de políticas públicas; Isso dentro de uma 

postura crítica e reflexiva sobre a prática em questão. 

Para Freire, ensinar não é transferir conhecimento, isto já é sabido como teoria; 

mas o ensinar e o pensar estão para além de simplesmente isso. Pois somos os 

únicos seres em que aprender se constitui em uma aventura criadora, algo que 

ultrapassa a ideia paupérrima de se repetir a lição dada. 

Nesse sentido entendemos que os homens passaram e se tornar mais capazes 

de intervir no mundo, construindo-o e reconstruindo-o, conforme as novas demandas 

foram surgindo. Nesse processo de intervenção humana em seu suporte, uma série 

de códigos e dispositivos passaram a ser elaborados, fenômeno que serviu de base 

para distinguir homens que tem em seu bojo social a ética e homens que abdicaram 

dela, transgredindo-a. Independente de ambos os caminhos, a história das 

sociedades não é uma narrativa que leva-as ao determinismo, mas sim a um leque de 

novas possibilidades quanto ao conhecimento e aos saberes. 

Visando a dialogicidade defendida por Freire, a abordagem temática pode 

buscar a resolução de problemas e discussões sobre Ciência – Tecnologia – 

Sociedade (CTS). 

Problemas que retratam a realidade ou que estão inseridos na comunidade 

escolar, trazem um apelo motivador aos alunos, fazendo com que eles tenham um 

maior envolvimento, desenvolvendo competências, atitudes e valores necessários à 

resolução. Possibilitando a discussão sobre, como o conhecimento científico pode 

ajudar na busca para resolução do problema, assim como despertar a necessidade 

de buscar novos conhecimentos para compreender melhor o tema proposto. Nesse 

sentido, Delizoicov e colaboradores (2011) entendem que os conhecimentos 

disciplinares da ciência estão incluídos nos diversos contextos cotidianos e se 

posicionam desta forma: 

 
Novos conhecimentos são, hoje, divulgados rapidamente, às vezes até com 
estardalhaço; ocupam espaços nobres nas mídias impressas e digitais, 
internacionais e do país. Nos noticiários, nem sempre são classificados 
topicamente, isto é, com base nas disciplinas tradicionais em que nos 
formamos – Física, Química, Biologia, Geologia. São as novidades de ciência 
e tecnologia! Parece que o novo conhecimento ou, pelo menos, sua ampla 
divulgação se referem mais a conjuntos ou complexos de saber em ciência e 
tecnologia (C&T), do que a saberes específicos de físicos, engenheiros, 
biólogos... (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2011, p.71)   
 



 

 

 

A necessidade de se discutir a relação da ciência e da tecnologia (C&T) na 

sociedade atual não pode ser deixada de lado, uma vez que a sociedade depende da 

tecnologia nos dias atuais. É nesse cenário que o movimento CTS surge, com o 

objetivo de motivar as discussões sobre problemas ambientais, éticos e qualidade de 

vida associado ao avanço científicos e novas tecnologias. Uma vez que temas que 

envolvem ciência e tecnologia, como novas fontes de energia, aparelhos eletrônicos 

estão presentes no cotidiano dos alunos, além de apresentarem uma grande variação 

de conteúdos de Física. 

No âmbito internacional a abordagem temática apresenta experiências 

importantes que influenciaram e contribuíram para esse movimento no Brasil. Na 

Europa podemos citar o projeto SATIS (Science & Technology in Society). Sua 

proposta era introduzir temas relacionados a abordagem CTS importantes aos alunos. 

Cunha (2006) cita os objetivos gerais do projeto: 

 Mostrar que a ciência não está confinada ao laboratório das escolas, 

mas que se manifesta em todos os aspectos do mundo, tanto local como 

distante; 

 Conscientizar sobre as contribuições positivas e negativas da ciência, da 

tecnologia e da sociedade; 

 Mostrar a necessidade de considerar o impacto da atividade tecnológica 

sobre o meio ambiente e a necessidade de minimizar o prejuízo sobre este; 

 Mostrar que a ciência não é um corpo isolado de investigação, sem 

interação com outras disciplinas, como a geografia, a economia ou a 

história, por exemplo; 

 Incentivar os estudantes a discutir suas ideias em um contexto científico. 

Atualmente no Brasil a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 

orientador mais recente para a Educação Básica sugere a organização de conteúdos 

em estrutura temática. Além dela, podemos apontar três propostas metodológicas 

para uma abordagem através de Temas: Os temas geradores de Paulo Freire, os Três 

Momentos Pedagógicos de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) e Ensino Através 

de Temas de Brito (2004). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foca no desenvolvimento de 

competências e habilidades que o aluno deve desenvolver em toda a Educação 

Básica (educação infantil, ensino fundamental e médio). Dessa forma organiza os 



 

 

 

objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e processos) ao longo do Ensino 

Fundamental e Médio em Unidades Temáticas. 

Brasil (2017) organiza o Ensino Fundamental, o ensino de Ciências, em três 

unidades Temáticas: 

 Matéria e Energia: onde o aluno deverá construir conhecimento sobre a 

natureza da matéria e suas transformações e o uso das diferentes fontes 

de energia. 

 Vida e Evolução: que trata das características e necessidades dos seres 

vivos. 

 Terra e Universo: trabalha com características importantes da Terra, Sol, 

Lua e outros corpos celestes. 

No Ensino Médio o estudante irá ampliar as habilidades desenvolvidas nas 

unidades temáticas do Ensino Fundamental, garantindo ao aluno o desenvolvimento 

de competências específicas (BRASIL, 2019). 

 Competência especifica 1: Analisar fenômenos naturais e processos 

tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor 

ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, 

minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em 

âmbito local, regional e/ou global. 

 Competência especifica 2: Construir e utilizar interpretações sobre a 

dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar 

previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do 

Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis. 

 Competência especifica 3: Analisar situações-problema e avaliar 

aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no 

mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da 

Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, 

regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a 

públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

Importante salientar que a BNCC deixa a possibilidade de outras unidades 

temáticas que estejam dentro das habilidades definidas por ela como outras que 

venham complementar uma demanda específica de ensino de uma região.  



 

 

 

Na proposta de Paulo Freire propõe uma nova alternativa para tratar do 

processo educativo, através da elaboração de uma metodologia com o objetivo de 

promover um processo de construção do conhecimento, a fim de superar a 

fragmentação do conhecimento científico, devido a verticalização dos saberes. 

O Tema Gerador proporciona a troca de saberes através do diálogo 

respeitando as diferentes visões de mundo de cada sujeito, fazendo assim com que o 

sujeito supere uma visão de mundo ingênua, para uma visão mais objetiva assumindo 

responsabilidades diante a realidade da sociedade.  

É nessa perspectiva que a propostas de Paulo Freire os Temas Geradores, 

apresentam como objeto de estudo a realidade do aluno, que surge das situações 

individual, social e histórica, assim como encaminhar as discussões, interpretações e 

representação dessa realidade. 

   
Por isso mesmo pensar certo colocar ao professor ou, mais amplamente, à 
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobre 
tudo os das classes populares chegam a ela – saberes socialmente 
construídos nas práticas comunitárias –, mas também, como há mais de trinta 
anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns 
desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. Por que não 
aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade 
descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos 
riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os 
lixões e os rios que oferecem à saúde das gentes. (FREIRE, 2016, p. 31)   
 

O uso da metodologia proposta por Paulo Freire implica numa organização 

curricular diversa da que é produzida nas escolas e apresentadas nos livros didáticos. 

Nela o currículo é organizado através dos temas, enquanto na estrutura atual de 

ensino a organização é feita a partir de uma hierarquia pré-estabelecida pelos livros 

didáticos. Isso permite que os temas geradores apresentem-se como uma proposta 

adequada às necessidades atuais do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, 

tal “liberdade” diverge sobremaneira dos padrões do sistema oficial de ensino. 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) cita como princípios básicos dos 

Temas Geradores: 

 Uma visão de totalidade e abrangência da realidade; 

 A ruptura com o conhecimento no nível do senso comum; 

 Adotar o diálogo como sua essência; 

 Exigir do educador uma postura de crítica, de problematização 

constante, de distanciamento, de estar na ação e de se observar e se 

criticar nessa ação; 



 

 

 

 Apontar para participação, discutindo no coletivo e exigindo 

disponibilidade dos educadores.    

Para Delizoicov (1991), os temas geradores organizam-se em três momentos 

pedagógicos: 

 Estudo da Realidade (ER): momento em que o professor ou o 

organizador da tarefa, de ouvir e provocar questionamentos sobre a 

realidade onde estão inseridos. 

 Organização do Conhecimento (OC): momento em que o professor ou 

educador propõe atividade para superar as questões levantadas no 

primeiro momento.  

 Aplicação do Conhecimento (AC): momento em que as falas do 

professor e dos alunos são organizadas de forma a reforçar 

instrumentos aprendidos e ampliando os seus horizontes de 

conhecimento.   

As propostas de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) e Brito e Gomes 

(2007), apesar de semelhantes com os temas geradores, de Paulo Freire, os autores 

fazem uma nova interpretação, principalmente na abrangência dos conteúdos e nas 

formas de execução.  

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), é preciso estabelecer uma 

atividade de ação do professor em sala de aula que enxergue os conhecimentos 

práticos da vida cotidiana do aluno. Para isso os autores propõem três momentos 

pedagógicos: 

1. Problematização inicial: Apresentar situações reais que os alunos 

conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas, nesse 

momento os alunos são desafiados a expor o que estão pensando sobre a 

situação. 

2. Organização do conhecimento: Sob orientação do professor, os 

conhecimentos necessários para a compreensão do tema são 

sistematizados e estudados. Nesse momento o professor pode propor 

atividades para facilitar o entendimento cientifico das situações 

problematizadas. 

3. Aplicação do conhecimento: Nesse momento o aluno, a partir do 

conhecimento adquirido, tende a fazer análises e interpretações das 



 

 

 

situações iniciais, além de relacionar com outras situações que não 

apareçam na problematização inicial. 

A proposta de Brito é também organizada em três momentos: 

1. Apresentação do Tema: O tema é introduzido de forma suave, a partir 

do contexto do estudante, estimulando a curiosidade para investigação do 

tema, que pode ser feita por meio de uma palestra, aula de campo, visita 

técnica, filme, texto motivador, história em quadrinhos, etc. 

2. Detalhamento de Conceitos e Princípios Físicos: Nesse momento o 

professor tem a oportunidade de estabelecer a ligação entre os 

conhecimentos prévios do aluno, com o conhecimento científico que será 

trabalhado em detalhe no terceiro momento. 

3. Produção e Avaliação do Conhecimento: Com o acompanhamento do 

professor, os alunos se tornam responsáveis pela construção do 

conhecimento, eles formam grupos de estudos com a finalidade de produzir 

textos, vídeos ou qualquer outra forma de registro do processo de 

construção de conhecimentos científicos relacionados ao tema. 

Diferente da proposta de Paulo Freire, as propostas de Brito e de Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco podem ser encaixadas na programação sem conflitar muito 

com a orientação do sistema oficial de ensino. Porém, a proposta de Brito me é mais 

familiar por já ter trabalhado com ela durante a graduação. Trata-se de uma proposta 

que desloca a centralidade do processo de ensino-aprendizagem do professor para 

os alunos, o que ocorre principalmente na terceira etapa de produção do 

conhecimento. Esse deslocamento de centralidade tem sido objeto de estudo como 

apontam Araújo e Manzur (2013): “o desempenho de estudantes envolvidos em 

metodologias ativas de ensino, medido por testes padronizados (...) é superior ao 

desempenho obtido com métodos de ensino tradicionais, baseados fortemente em 

aulas expositivas” (p. 366). 

Acreditando, apoiado também pela minha vivência na docência, nas 

potencialidades de metodologias ativas para estimular a aprendizagem, proponho o 

ensino de ótica no Ensino Médio conforme apresento no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

Minha Proposta: por que um tema para ensinar óptica? 

 

Minha trajetória como estudante no ensino médio foi em uma época em que os 

estudantes tinham que escolher uma área de conhecimento, Ciências Exatas (CE), 

Ciências Humanas (CH) e Ciências Biológicas (CB). Como eu tinha facilidade em 

matemática escolhi as ciências exatas. Porém esse ensino por áreas estava sofrendo 

modificações, como a introdução de duas fases nos processos seletivos das 

Universidades, uma de conhecimentos gerais e uma especifica por área.  

Em 2001 uma mudança significativa aconteceu no processo seletivo da 

Universidade Federal do Pará (UFPA): foi implantado o “vestibular unificado”. Não 

teríamos mais provas específicas por áreas, mas uma prova comum a todos os 

candidatos. No entanto a mudança não estava só no fim das áreas, mas também na 

forma como esses conhecimentos, agora comuns a todos, seriam abordados nas 

questões. 

Uma dessas mudanças me chamou a atenção durante a minha preparação 

para a prova, associar os conhecimentos físicos ao cotidiano das pessoas para a 

resolução de problemas. Dentro desse contexto o ensino da Óptica não iria restringir-

se apenas ao estudo analítico dos espelhos e lentes, como era feito, mas sim como 

esses elementos, espelhos e lentes, estão presentes no nosso cotidiano. Uma das 

questões abordadas na prova de 2001 trazia a aplicação das lentes na resolução dos 

problemas da visão, até hoje comento essa questão com meus alunos, pois foi ela 

que me fez perceber que o estudo das ciências, em especial a física, está tão presente 

no nosso cotidiano. E por que não mostrar isso aos alunos? 

Nesse sentido, que ao entrar na Universidade em 2001, procurei ver o ensino 

de Física não apenas através de fórmulas e contas, como eu vi no ensino médio, mas 

como os conceitos poderiam ser abordados de forma diferente. Essa minha maneira 

de ver a Física de forma mais cotidiana foi intensificada nos cursos de Física Básica 

e nos projetos que participei na minha graduação, Laboratório de Demonstrações e 

Núcleo de Astronomia. 

Ao sair da Universidade e entrar no mercado de trabalho encontro um 

panorama diferente daquele que vivenciei no meu ensino médio. Hoje temos um 

mundo globalizado, onde o acesso à tecnologia de informações proporciona aos 
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professores condições de melhorar suas práticas educacionais como o objetivo de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem, adequando-o a comunidade escolar 

em que atua. 

Apesar disso, o ensino praticado nas escolas ainda é centrado na figura do 

professor, onde seu papel principal é transferir conhecimento de forma mecânica, sem 

estimular a discussão, o questionamento e a crítica por parte do aluno. 

Tentei mudar esse cenário, me fazendo um professor que busca assumir um 

novo papel na formação dos alunos, estimulando a busca do conhecimento científico 

com a vivência do seu cotidiano. O fato de ter vivenciado na minha graduação, 

momentos de aprendizagem como a proposição de Brito (2004), foram estímulos para 

produção deste trabalho. 

Apresento aqui uma proposta de Ensino por Tema Praticada na Escola de 

Ensino Fundamental e Médio da rede pública do estado do Pará, localizada na região 

metropolitana de Belém.  

A escola atende cerca de 1100 alunos, distribuídos nos turnos Manhã, Tarde e 

Noite. O Corpo docente e composto por aproximadamente 60 professores, que 

trabalham também em outras unidades de ensino do Estado. A parte administrativa 

apresenta 15 profissionais, entre eles, diretor, vice-diretores, coordenadores 

pedagógicos e funcionário de secretaria. Além de profissionais ligados à empresas 

terceirizadas, que são responsáveis pela alimentação escolar, limpeza e segurança.  

O espaço físico da escola e composto por 12 salas de aulas, biblioteca, sala 

para atendimento de alunos com necessidades especiais, sala dos professores, 

quadra, área do refeitório, secretaria, sala da direção e vice direção, sala da 

coordenação pedagógica, arquivo e auditório. A Escola não possui laboratório 

multidisciplinar de ciências, esse foi mais um fator que me motivou a fazer o estudo 

na escola, será que precisamos de um laboratório para estimular nossos alunos? 

Partindo da implementação de uma proposta de Ensino de Física Através de 

Temas (BRITO 2004), busco como objetivo desenvolver uma proposta pedagógica 

para o ensino da Ótica Geométrica para alunos do 3º ano (3ª série) do ensino médio, 

composta de três momentos pedagógicos: 

 Primeiro momento: apresentação do tema 

 Segundo momento: detalhamento de conceitos e princípios físicos 

 Terceiro momento: produção e avaliação do conhecimento 
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A escolha do tema relacionado ao ensino da ótica geométrica, se deve ao fato 

de se enquadrar nas competências específicas 2 e 3 da BNCC, além da nossa visão 

ser um dos sentidos mais valiosos pois é responsável por “80% das informações que 

recebemos” (BRASIL, 2004). Além disso, o tema é importante no dia a dia das 

pessoas comuns, como aponta a citação a seguir. 

 
A maioria dos casos de cegueira evitável ocorre nos países em 
desenvolvimento, como o Brasil. Nestes países, apesar de possuírem uma 
estrutura adequada para a realização de exames, as pessoas ainda não têm 
o hábito de realizar ações preventivas. Dois em cada três casos de cegueira 
poderiam ser evitados caso houvesse a descoberta do problema em seu 
estágio inicial. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado e rápido das 
doenças evitam complicações, que podem acarretar danos definitivos à visão. 
(CENTRO ESPECIALIZADO EM EXAMES E TERAPIA OCULAR – CEEO, 
Ano1. n.3) 
 

A apresentação do tema é feita através de um texto motivador, que retrata a 

visita de um pai e seu filho em um consultório oftalmológico. Durante o exame a 

curiosidade do garoto é estimulada. Ele busca aprender o funcionamento de 

equipamentos, o que faz com que ele se depare pela primeira vez com conceitos 

físicos. A finalidade do texto foi contribuir para uma motivação inicial dos alunos, 

devido a dificuldade de se proceder a visita “in loco” da turma. 

Para se ter uma ideia, transcrevo aqui uma pequena parte do texto motivador 

impresso em azul. A forma dialógica é uma característica marcante do texto que foge 

ao padrão usual de livros didáticos. 

 
- Ô moça! Pra que serve essa máquina? 
- Filho, não atrapalhe a moça! Ela esta trabalhando – diz o pai 
- Não tem problema, senhor, eu gosto – responde a atendente –. Ela 

serve pra dar uma estimativa de como está à visão da pessoa. 
- Ah! Então, como ela funciona? – perguntou o garoto com 

curiosidade. 
Ela olhou para Charles e sorriu, mas não deixou de responder, mesmo 

estando um pouco confusa: 
- Bom, a máquina funciona por reflexão. Quando seu pai estiver na 

posição correta, ele vai ver uma estrelinha preta. Eu também vou ver do 
jeito que ele estiver vendo. Se ele estiver vendo uma imagem embaçada 
eu também vou ver; então, vou ajustar o equipamento até que ele veja a 
imagem bem nítida. 

 
O detalhamento de conceitos e princípios físicos é feito a partir de um texto 

didático, que também foge das características dos livros didáticos convencionais, que 

apresentam o conteúdo de forma sequencial e hierárquica, e dos “cadernões de física” 

utilizados nos cursinhos preparatórios. 
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O objetivo do texto didático é fazer a aproximação do contexto do tema, partindo 

de situações apresentadas no texto motivador para, a partir delas, chegar aos 

conceitos físicos. Portanto, é nesse texto que os princípios físicos abordados, sempre 

apresentados na forma de diálogo como um personagem, Diogenes, que tem a função 

de esclarecer e organizar os conceitos físicos de forma mais aprofundada. Como 

exemplificação, transcrevo a seguir, em cor verde, um pequeno trecho do Texto 

Didático. 

 

                  
 

- Então podemos dizer que a luz está diretamente ligada aos 
fenômenos da visão? 

- Muito bom! É isso mesmo. E a parte de Física que estuda esses 
fenômenos ligados a luz e também a visão é chamada de Óptica. Completa 
Diogenes. 

 
O texto didático ainda apresenta em sua estrutura dois quadros em destaques, 

o primeiro, “Eu quero saber um pouco mais”, apresenta informações adicionais ao 

aluno, como uma contextualização histórica, já o segundo, “Curiosidade de Charles” 

tem como objetivo estimular a pesquisa do aluno, em outras mídias. 

 

 

 

 
 

Oi amigos! Antes de começar a organizar nossas 

idéias, é bom saber que, através da visão, recebemos 

grande parte das informações cercam. Isso se deve 

ao fato do nosso olho ser sensível a luz que provém 

dos objetos. 
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A produção do conhecimento, segundo Brito (2004) pode ser feita através da 

produção de textos ou vídeos, que servem como base para a formação dos 

conhecimentos físicos ligados ao tema. Embora estivesse apoiado na proposta de 

Brito, como já mencionado, fiz adaptações, particularmente para esse terceiro 

momento. Resolvi adotar a construção de mapas conceituais. Essa mudança ocorre, 

pois durante o ano ao trabalhar com a produção de pequenos textos com alunos, pude 

perceber que muitos dos textos produzidos por eles eram cópias um dos outros ou 

tirados da internet, uma vez que os textos não eram finalizados durante as aulas. 

Os mapas conceituais, se constituem em um instrumento versátil, que podem 

ser utilizados em situações diversas, assim como para diferentes finalidades. Para 

Moreira, 

 
De uma maneira ampla, mapas conceituais são apenas diagramas que 
indicam relações entre conceitos. Mais especificamente, podem ser 

interpretados como diagramas hierárquicos que procuram refletir a 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

Por que quando olhamos para a superfície tranqüila de um lago de água 

cristalina, ou para um espelho, podemos ver nossa imagem refletida e, quando 

olhamos para um quadro pendurado na parede, vemos o quadro, e não a nossa 

imagem? 

EU QUERO SABER UM POUCO MAIS! 

Uma das antigas idéias sobre o mecanismo da visão foi o modelo do 

raio visual sustentado por Platão (427 a.C - 347 a.C). Pra este filósofo 

a visão acontecia devido o reencontro dos “raios emitidos” pelo olho e 

pelos corpos luminosos (BARTHEM, 2005). Hoje em dia, o fenômeno 

da visão pode ser mais bem compreendido se dividido em três etapas: o 

estímulo causado pela luz proveniente dos objetos, a sua recepção pelo 

olho humano, onde se forma a imagem, e a sensação de visão que 

corresponde ao processo das informações transmitidas do olho para o 

celebro (adaptado de GREF, 2005).  

 

Platão 
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organização conceitual de um corpo de conhecimento ou de parte dele. Ou 
seja, sua existência deriva da estrutura conceitual de um conhecimento. 
(MOREIRA, 2006, p. 9) 
 

Os mapas conceituais podem ser usados como instrumentos de avaliação. A 

utilização do mapa como ferramenta de avaliação, não tem o objetivo de substituir 

uma avaliação convencional, onde ao final ele recebe uma nota, mas sim com a 

finalidade de avaliar o processo de aprendizagem dos alunos. No dizer de Moreira, 

 
O uso de mapas conceituais como instrumentos de avaliação implica uma 
postura que, para muitos, difere da usual. Na avaliação através de mapas 
conceituais a principal idéia é a de avaliar o que o aluno sabe em termos 
conceituais, isto é, como ele estrutura, hierarquiza, diferencia, relaciona, 
discrimina, integra, conceitos de uma determinada unidade de estudo, tópico, 
disciplina, etc.. (MOREIRA, 2006, p. 19) 
 

Não existe um conjunto de regras a serem seguidas para a construção de um 

mapa conceitual, no entanto é comum observarmos a utilização de retângulos ou 

elipses, coloridos ou não, para expressar conceitos importantes. Mas como menciona 

Moreira, 

 
O importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar 
significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de 
um corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma matéria de ensino. 
(MOREIRA, 2012, p. 2) 
 

Abaixo temos um mapa conceitual construído por um estudante, durante as 

aulas de Eletrodinâmica. A utilização nesse momento teve como objetivo familiarizar 

os alunos a trabalhar com mapas conceituais. De fato, os alunos da turma que 

participou da pesquisa já haviam se exercitado na construção de mapas conceituais. 

Embora o estudante não tenha colocado os conectores entre os conceitos, fica 

evidente, para quem conhece o assunto, que há hierarquias e relações entre os 

conceitos grafados. 
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Figura 1. Mapa conceitual sobre circuitos elétricos produzidos pelos estudantes 
em situação anterior à aplicação da proposta temática evidenciada nesta 
pesquisa 

 

Fonte: Alunos. 

A produção do mapa conceitual pelo aluno expressa sua compreensão acerca 

do tema trabalho, independentemente da forma como ele é expresso. Os conceitos 

relacionados no mapa têm ligações que o aluno é capaz de explicar. Por isso eles 

podem ser importantes aliados no processo de aprendizagem, como a seguir aponta 

Moreira. 

 
Aparentemente simples e às vezes confundidos com esquemas ou diagramas 
organizacionais, mapas conceituais são instrumentos que podem levar a 
profundas modificações na maneira de ensinar, de avaliar e de aprender. 
Procuram promover a aprendizagem significativa e entram em choque com 
técnicas voltadas para aprendizagem mecânica. Utilizá-los em toda sua 
potencialidade implica atribuir novos significados aos conceitos de ensino, 
aprendizagem e avaliação. Por isso mesmo, apesar de se encontrar trabalhos 
na literatura ainda nos anos setenta, até hoje o uso de mapas conceituais não 
se incorporou à rotina das salas de aula. (MOREIRA, 2012, p. 8) 

 

No próximo capítulo será apresentada a aplicação da proposta de ensino e 

análise dos resultados.
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Capítulo 4 

Aplicação e análise 

4.1. Local da Aplicação 

Conforme já anunciado, a aplicação do produto foi realizada na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio, localizada na Capital do Estado, Belém-PA. 

A Escola funciona nos três turnos, nos períodos da manhã e tarde com turmas 

de ensino fundamental e médio, no período da noite ensino médio. A escola foi 

pioneira em alguns projetos, o que a coloca em posição de acolher novas propostas 

pedagógicas. 

Apesar da boa localização, em uma das principais vias da cidade, a escola 

necessita de boa reforma em suas dependências. Nos 8 anos que trabalho na escola 

vejo o enorme desafio dos professores, alunos, corpo técnico e direção para 

proporcionar um bom ambiente para a prática educativa, uma vez que o Governo do 

Estado, não oferece condições adequadas.    

 

4.2. Característica da Turma 

Sou o único professor de Física das turmas do 2º ano e 3º ano, do turno da 

tarde, apliquei a proposta de ensino em uma turma do 3º ano, como conteúdo do 

quarto bimestre do ano letivo de 2017. Apesar de ter duas turmas de 3º ano, resolvi 

aplicar apenas em uma turma. A escolha da turma se deu em função do calendário 

escolar ter sido encurtado pela Secretaria de Estado de Educação. Nessa situação, 

uma das turmas não teria o número de aulas necessárias para aplicação da proposta. 

A turma iniciou aquele ano letivo com 24 alunos matriculados. Apesar de não 

ter havido evasão durante o ano, a frequência durante as aulas era baixa, em torno 

de 15 alunos, e só aumentava nas aulas que antecediam o período das avaliações. 

Porém, durante a aplicação do projeto, a frequência dos alunos aumentou para um 

quantitativo de 22 alunos por aula. Entendo que esse acréscimo em frequência pode 

indicar o interesse dos alunos por estratégias de aprendizagem diferenciadas, pois de 

um modo geral, como apontam Krummenauer e Wannmacher (2014, p. 40), “o 

docente não tem preocupação em contextualizar e problematizar o conteúdo, 

apresentando apenas uma física com fórmulas matemáticas prontas e com resolução 

algébrica de exercícios de livros didáticos”. 
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4.3. Apresentação da Proposta    

Ao finalizar a terceira avaliação, conversei com a turma e anunciei que para o 

quarto bimestre eu gostaria de desenvolver uma proposta diferente ensino. 

Argumentei com eles que essa nova abordagem se tratava do meu trabalho do curso 

de mestrado profissional que estava em andamento. A turma aceitou participar, de 

maneira voluntária. 

Expliquei à turma que teríamos cinco etapas para serem desenvolvidas no 

bimestre, alguns alunos começaram a ficar curiosos sobre essas etapas e começaram 

a fazer algumas perguntas.  

Uma aluna perguntou se ao final das etapas eles teriam que fazer uma prova, 

expliquei que não, pois como se tratava de uma nova abordagem de ensino, então o 

modo de avaliação não seria através do modo tradicional, através de uma prova, o 

que agradou a turma. 

Informei também que as etapas poderiam ser individuais ou em grupos, o que 

igualmente agradou grande parte da turma. Resolvi deixar isso a critério dos alunos, 

pois durante os dois anos em que fui professor da turma, percebi que os trabalhos 

realizados em grupo traziam um resultado melhor do que atividades individuais, 

inclusive com maior participação de alguns alunos que durante as aulas tradicionais 

não participavam da aula. 

 

4.4. Etapas da Proposta 

Em função da diminuição do calendário escolar apresentado pela Secretaria de 

Estado de Educação e os feriados tive que fazer um ajuste na realização da proposta, 

em relação à intenção inicial, para que ficasse dentro do prazo final do bimestre, a fim 

de não prejudicar os alunos e nem o desenvolvimento da proposta. No quadro 4.1 

temos a descrição de como foram distribuídas e realizadas as etapas da proposta. 

A primeira etapa foi distribuída em 3 aulas (45 min cada), na primeira aula uma 

conversar informal com os alunos com o objetivo de fazer um levantamento prévio dos 

conhecimentos deles acerca do tema, as duas seguintes foram deixadas para a 

construção do primeiro mapa conceitual, o tempo maior para construção dos mapas 

se deve pelo fato de ser uma construção coletiva. 

A segunda etapa teve duas aulas destinadas a leitura do texto motivador, nesse 

momento alguns alunos se depararam pela primeira vez com a situação de uma 

consulta ao oftalmologista, e aos comentários entre os alunos. 
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Na terceira também distribuída em três aulas, onde nas duas primeiras foi feita 

a reformulação do primeiro mapa conceitual construído, na primeira etapa, após sua 

construção foi reservado uma aula para os comentários dos alunos acerca das 

diferenças entre os mapas. 

A quarta etapa foi apresentada aos alunos o texto didático, onde foram 

apresentados os conceitos formais referentes aos defeitos da visão, assunto que mais 

chamou a atenção dos alunos, devido os conhecimentos ja trazidos pelos alunos, 

principalmente pelos que utilizam óculos, e pelo texto motivador. 

Na quinta e última etapa construção do mapa conceitual, tomando como base 

o conhecimento adquirido nas etapas anteriores e comentários dos alunos, esse 

momento utilizado para avaliação dos alunos.  

Quadro 1. Cronograma de atividade 

Etapas 
Quantidades 

de aulas 
Descrição 

1 
3 aulas  

(45 min cada) 

1 Aula: levantamento dos conhecimentos 
prévios dos alunos acerca do tema. 
2 Aulas: construção de um mapa conceitual a 
partir da palavra “óptica”; 

2 
2 aulas  

(45 min cada) 

1 Aula: Leitura do texto motivador,  uma visita 
ao oftalmologista. 
1 Aula: comentários dos alunos que fizeram 
exames de vista. 

3 
3 aulas  

(45 min cada) 

2 Aula: Reformulação do primeiro mapa 
conceitual. 
1 Aula: comentários dos alunos acerca do que 
mudou do primeiro para o novo mapa 
conceitual.  

4 
2 aulas 

(45 min cada) 

2 Aulas: Leitura do texto didático, formulação do 
conhecimento formal, acerca dos problemas da 
visão.  

5 
3 aulas 

(45 min cada)  

2 Aulas: Reformulação do segundo mapa 
conceitual 
1 Aula: comentários finais dos alunos  

 

Fonte: O próprio autor 

Sendo esta proposta uma adaptação da proposição de Brito (2004), as etapas 

2, 4 e 5 indicadas no quadro 4.1 correspondem respectivamente às etapas 1, 2 e 3 

da proposição de Brito, também com modificações. 
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4.5. Realização e análise das Etapas 

Apesar das etapas terem sido realizadas em grupo, para fins de registro e 

análise trataremos como se a turma constituísse um único grupo de estudantes, 

fazendo a distinção entre os grupos quando for necessário para nossas análises. 

A análise é inspirada na técnica de Análise Interpretativa apresentada por 

Severino (2016). Segundo esse autor a análise pode ser feita em 4 etapas:  

 Na primeira busca situar o pensamento do autor de forma geral, 

verificando as ideias expostas relacionado com o conhecimento científico 

ou cotidiano. 

 Na segunda, compreensão dos pressupostos expostos pelo autor. 

 No terceiro momento estabelece-se uma associação de ideias, expostas 

pelo autor, com outras ideias que o autor tenha recebido em outra 

abordagem. 

 A quarta etapa, a crítica, formulação de um juízo crítico, uma avaliação 

que tem duas perspectivas: em uma levamos em conta sua coerência 

interna e a outra leva em consideração sua originalidade, alcance, validade 

e a contribuição que dá à discussão do problema.    

Essas etapas de análise aparecem diluídas na descrição de cada uma das 

partes componentes da proposta de ensino.  

A seguir, passo a descrição e análise de cada uma das etapas da proposta de 

ensino-aprendizagem desenvolvidas nesta pesquisa. 

 

4.5.1. Etapa 1 

O primeiro encontro (etapa 1), teve como objetivo de fazer o levantamento dos 

conhecimentos acerca da temática sobre o Ensino da Óptica, a partir da palavra 

“óptica”. Nesse momento escrevi no quadro a palavra e os alunos começaram a 

elencar palavras que para eles estavam ligadas à óptica.  

Para Freire (2016), o professor deve saber respeitar os saberes vivenciados 

pelos educandos, aproveitar essa experiência que eles têm para discutir e assim 

estabelecer uma “intimidade”, entre o conhecimento formal e a experiência social que 

eles trazem.  

Nesse primeiro momento tive uma grata surpresa, pois ao passar pelos grupos 

percebi a participação de alunos que durante as aulas não se posicionavam, mas que 

naquele momento queriam contribuir com o grupo. 
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Freire (2016) aponta outro saber indispensável à pratica educativa, o respeito 

a autonomia do ser educando. Respeitar a autonomia do educando não é um favor 

que o professor concede a ele, mas sim a liberdade de ser curioso. 

Após esse momento, considerando que eles já haviam trabalhado com mapas 

conceituais anteriormente, pedi que cada grupo construísse um mapa conceitual a 

partir das palavras elencadas pelos seus membros. Pude perceber que, na construção 

dos mapas, as ideias que os alunos traziam a respeito do tema eram muito 

semelhantes. A óptica está associada a visão, óculos, lentes, espelhos e 

oftalmologistas, como podemos verificar no mapa construído por uma das equipes. 

Figura 2. Primeiro mapa conceitual construído pelo Grupo 5. 

 
Fonte: Equipe 5 

Durante a construção dos mapas, os grupos não ficaram restritos apenas às 

palavras por eles citadas no primeiro momento, cada grupo acabou acrescentando 

novas palavras. Assim, os elementos que compõem o aparelho visual, como íris, 

pupila e globo ocular, foram informações acrescentadas por eles provavelmente a 

partir das aulas de ciências do oitavo ano (8º), quando estudaram os órgãos do 

sentido.     

Vemos nessa primeira construção de mapas a primeira etapa da análise 

interpretativa (Severino, 2016), que situa o pensamento geral do autor, cotidiano, 

como o conhecimento científico.  
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Temos também a presença nesse momentos dos pressuposto (Severino, 

2016), onde os alunos expressão suas ideias sem muita clareza, mas coerente dentro 

de uma estrutura, ao associar as palavras oftalmologista  lente  óculos. 

Outro ponto que merece destaque foi o fato de um dos grupos já ter associado 

os defeitos da visão como a miopia e o astigmatismo, novamente temos presença da 

primeira etapa da análise interpretativa. Pensei que essa associação teria sido feita 

devido as aulas de biologia, onde eles estudam fisiologia humana – sistema sensorial, 

mas não. Ela se deu pelo fato de alguns alunos usarem óculos e por isso já terem feito 

exames de vista, em um consultório oftalmológico. Isso foi constatado em diálogo com 

eles e registrado no caderno de pesquisa, instrumento para registro das observações 

durante o desenvolvimento das atividades, ao qual recorro neste momento de análise. 

Observamos então que o conhecimento prévio trazido pelos alunos não estão 

ligados apenas aos conteúdos vistos em sala de aula, mas também ao cotidiano deles. 

Nesse ponto encontramos sustentação em Villani (1984) ao criticar diversos 

pressupostos em que se apoia o ensino de Física e defender que “a mente dos alunos 

não é ‘tábula rasa’: além das mais do que conhecidas ‘estruturas mentais’ piagetianas, 

existe um conjunto de ideias expontâneas cujo conteúdo diz respeito exatamente à 

Física que se quer ensinar” (p. 83). Isto se torna mais evidente no mapa conceitual 

construído por outro grupo, apresentado a seguir. 

Figura 3. Primeiro mapa conceitual construído pelo Grupo 1. 

 
Fonte: Grupo 1 
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Podemos observar nos mapas o cuidado que os alunos tiveram em utilizar 

mecanismos visuais para destacar palavra chaves para o entendimento do tema. 

Cores idênticas referem-se a conceitos de uma mesma categoria quando originados 

da mesma ideia. Por exemplo, Miopia e astigmatismo, que denotam defeitos da visão, 

estão destacados com a mesma cor, roxa, e derivam do mesmo conceito, visão. Em 

certa medida, esse recurso visual desempenha o papel dos conectores de ideias nos 

mapas conceituais. E isso ganha importância na medida em que o recurso foi proposto 

pelo próprio grupo de alunos. 

Considerando que o objetivo da etapa um era identificar conhecimentos prévios 

dos estudantes, entendemos que eles afloraram e foram devidamente registrados nos 

mapas construídos por cada grupo. Esses conhecimentos, certamente serão os 

subsunçores nos quais novos saberes poderão ancorar-se, na perspectiva da 

aprendizagem significativa proposta por David Ausubel em que se apoia Moreira 

(2006b) ao sustentar que 

O núcleo firme dessa perspectiva é a interação cognitiva não-arbitrária e não-
literal entre o novo conhecimento, potencialmente significativo, e algum 
conhecimento prévio, especificamente relevante, o chamado subsunçor, 
existente na estrutura cognitiva do aprendiz. (p. 1) 
 

 
 

4.5.2. Etapa 2 

Nesse momento apresentei à turma o texto motivador, uma visita ao 

oftalmologista (apêndice A - parte 1 do produto desta dissertação). O objetivo do texto 

era apresentar o tema de forma suave e agradável aos alunos, principalmente para 

aqueles que nunca foram ao oftalmologista. 

Durante a leitura percebi que os alunos debatiam entre si os assunto 

provocados pelo texto, conforme a leitura caminhava, diferente de outros momentos 

em que muitas vezes os debates eram sobre assuntos não relativos às aulas. 

Após a leitura começamos o debate sobre o texto. Perguntei aos alunos o que 

eles tinham achado sobre o texto. 

 
Professor essa historinha foi muito divertida, gostei principalmente do menino que 

não parava de perguntar, lembra alguém daqui da sala. (A12) 

 

Professor não sabia que para em um exame de vista a gente teria que passar por 

vários equipamentos. (A08) 

 

Professor já fui ao médico várias vezes fazer exames de vista, já que uso óculos 

desde os 6 anos de idade e nunca tive a curiosidade de perguntar pra que servia 

cada equipamento. (A05)       
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Essas manifestações, a meu ver, denotam o envolvimento dos alunos com o 

tema, o que é muito favorável como estímulo à aprendizagem que estaria por vir nas 

etapas posteriores. 

 

4.5.3. Etapa 3 

Após a leitura do texto motivador e dos comentários sobre o texto, pedi aos 

alunos que fizessem um outro mapa conceitual baseado agora no texto motivador e 

no primeiro mapa construído por eles. 

Figura 4. Segundo mapa conceitual construído pelo Grupo 1. 

 

Fonte: Grupo 1 

Após a leitura podemos perceber a ampliação do pensamento inicial dos 

alunos, com a introdução de conceitos científicos como reflexão e refração, além do 

foco nos defeitos da visão, que nos primeiros mapas só alguns grupos mencionaram. 

Conseguiram fazer a diferença entre esses defeitos, novamente observamos 

elementos da primeira etapa, relacionando visão  problema de (cotidiano) e ao 

relacionar problema de  miopia; astigmatismo, hipermetropia (conhecimento 

científico). 
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Foram utilizados destaques nos conceitos-chaves como contornos e cores para 

destacar conceitos, como na reflexão e refração, e para agrupar termos como miopia, 

hipermetropia e astigmatismo aos defeitos da visão. 

Verificamos nessa etapa a associação de ideias adquiridas pelos alunos como 

na sequência “espelho”, “reflexão”, “luz”, “obstáculo” e “volta”, onde podemos notar o 

desenvolvimento do pensamento inicial do espelho ser côncavo e convexo, como 

podemos verificar na Figura 4, apesar da associação não estar clara, mas ela está 

coerente dentro da posição assumida pelo grupo, segundo momento da análise 

interpretativa (Severino, 2016) pressuspostos. 

A ideia de hierarquização dos termos empregados e observada no mapa, da 

Figura 5,  pois podemos observar que dos conceitos principais parte o maior número 

de linhas conectoras. 

Além disso nessa etapa da aplicação, podemos verificar em alguns mapas o 

terceiro momento da análise interpretativa (Severino, 2016), a associação de idéias 

por meio dos conectores, mesmo de forma tímida, como podemos observar na figura 

4, quando o grupo associa: espelho  podem ser  planos; esféricos. 

Figura 5. Segundo mapa conceitual construído pelo grupo 4 

 

Fonte: Grupo 4 
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Ao analisar esse mapa podemos notar uma ampliação do pensamento geral do 

grupo, nele notamos ideias relacionadas ao conhecimento do cotidiano das pessoas 

na associação da palavra oftalmologista a visão e a dificuldade para enxergar. O 

conhecimento científico também é observado com as definições dos fenômenos da 

refração e reflexão, além da explicação dos defeitos miopia, hipermetropia e 

astigmatismo, primeiro etapa (Severino, 2016). 

Temos também no mapa a falta de ideias claras no mapa como a associação 

do teste de Snellen a miopia e o fenômeno da refração associado ao espelho, esse 

grupo não encontramos elementos da terceira etapa (Severino, 2016), no entanto 

podemos verificar elementos da quarta etapa (Severino, 2016) que é a formulação de 

um juízo crítico, é a avaliação.  

O grupo ao definir no mapa os fenômenos da reflexão e refração, expressou 

assim de modo lógico os objetivos. Assim como formulando de forma pessoal as 

dificuldades que as pessoas tem ao apresentarem os defeitos da miopia  e 

hipermetropia, além de explicar o motivo de uma pessoa apresentar o astigmatismo.  

O texto motivador teve grande influência na associação entre os conhecimentos 

do dia a dia, trazido pelos alunos, e científicos. Alguns grupos souberam aproveitar o 

texto para melhorar e ampliar o seu conhecimento, porém outros não conseguiram 

uma evolução significativa, como podemos observar no mapa representado na Figura 

5. 
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Figura 6. Segundo mapa conceitual construido pelo Grupo 3 

    

Fonte: Grupo 3 

Porém alguns grupos não conseguiram extrair elementos do texto motivador 

para ampliar os conhecimentos já trazidos por eles, como podemos verificar no mapa 

da figura 6, construído pela equipe 3, nesse mapa o foco apenas nos defeitos da visão, 

onde o grupo consegue associar a miopia e a hipermetropia a problemas e informar a 

dificuldade que as pessoas apresentam ao terem algum desses defeitos.  

 

4.5.4. Etapa 4 

Nesse momento foi apresentado aos alunos o Texto Didático, parte 2 do 

produto desta dissertação (anexo) que traz o conhecimento formal a partir das 

situações apresentadas no texto motivador. Nesse momento, em função da 

diminuição do calendário escolar, devido as greves e paralizações durante o ano, só 

foi utilizada uma parte do referido texto. Para a utilização do texto completo seria 

necessário um número maior de aulas. Apesar dessa limitação, para fins da pesquisa, 

entendo que a porção trabalhada foi suficiente para trazer elementos que podem 

demonstrar a potencialidade da proposta.  
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A parte escolhida foi sobre os defeitos da visão, devido à grande curiosidade 

dos alunos em perguntar sobre o assunto, além de representarem isso na construção 

dos mapas. 

Freire (2016) ensinar exige curiosidade, o professor que impede a curiosidade 

do seu aluno, acaba também com a sua própria curiosidade. A curiosidade do 

educando estimula perguntas, reflexões críticas sobre os conteúdos, acabando assim 

com a passividade do educando diante do professor, promovendo uma dialógica entre 

professor e aluno. 

O exercício da curiosidade a faz mais criticamente curiosa, mais 
metodicamente “perseguidora” do seu objetivo. Quando mais a curiosidade 
espontânea se intensifica, mas, sobretudo, se “rigoriza”, tanto mais 
epistemológica ela vai se tornando. (FREIRE, 2016, p. 84) 

  

O texto didático agradou os alunos pois ele apresentou um personagem novo, 

um professor na forma de lanterna, denominado Diógenes, que além de fazer a 

conexão do texto motivador com o texto didático, traz as explicações formais dos 

conceitos mencionados no texto motivador.    

 

4.5.5 Etapa 5 

Para finalizar as atividades, pedi que eles elaborassem um último mapa 

conceitual, agora levando em consideração todas as informações adquiridas por eles 

nos processos, através das palavras elencadas por eles a partir da palavra óptica, 

texto motivador e texto didático. 
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Figura 7. Terceiro mapa conceitual construído pelo Grupo 4. 

 

Fonte: Grupo 4 

 Aqui podemos observar os conceitos principais associados a ideia geral do 

texto. No mapa da figura 7, o destaque foi feito novamente utilizando cores diferentes 

na circulação dos termos, além de chaves que agora indicam claramente os 

conectores de ideias que são típicos de mapas conceituais, e ainda não haviam 

aparecido em mapas por eles construídos anteriormente, além de setas que indicam 

diferentes níveis de relação entre os conceitos. 

Podemos notar que com a leitura do texto didático, a grupo já não faz com tanta 

frequência a associação do cotidiano com o conhecimento cientifico, primeira etapa 

da analise interpretativa, Severino (2016). Mas verificamos elementos da segunda 

etapa, os pressupostos e de modo bem discreto uma associação de ideias ao explicar 

o comportamento óptico das lentes divergentes e convergentes.   

Podemos ver claramente a evolução das ideias e dos conceitos adquiridos 

pelos alunos associando todas as etapas e finalizando suas ideias em relação aos 

defeitos da visão, quais são, suas diferenças e como corrigi-los no final do processo, 

nesse ponto o grupo conseguiu formular um juízo crítico, quarta etapa Severino 
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(2016), sobres a correção dos defeitos da visão, qual lente deve ser utilizada para 

corregir o defeito. 

Figura 8. Terceiro mapa conceitual construído pelo Grupo 1. 

 

Fonte: Grupo 1 

Podemos observar a melhoria das relações entre os defeitos da visão, a equipe 

se utilizou de cores diferentes para cada defeito, também conseguiu associar a 

utilização das lentes não apenas para correção dos defeitos, mas a utilização delas 

em vários equipamentos como lunetas, projetores de slides, microscópio, primeiro 

momento da análise interpretativa, SEVERINO (2016), conseguiram relacionar o 

cotidiano com o conhecimento científico. Apesar de apontarem que as lentes podem 

ser utilizadas para outras finalidades, não está clara no mapa, as setas interligando 

esses instrumentos torna-se coerente dentro da estrutura do mapa, nesse ponto 

podemos observar segundo momento da análise interpretativa, pressupostos relações 

assumidas pelo grupo sem uma clareza, mas que se justificam dentro de uma 

coerência estruturada pelo grupo.  

O grupo não conseguiu associar de maneira clara os conceitos de divergente, 

convergente, côncavo e convexo, além de não conseguir associar os defeitos da visão 

ao tipo de lente, como o grupo 4 fez na figura 7, nesse sentido não temos elementos 
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que apontam para uma associação de ideias, terceira etapa, e nem uma interpretação 

crítica sobre a correção dos defeitos da visão, quarta etapa da análise interpretativa, 

Severino (2016). 

Um outro mapa conceitual, apresentado na Figura 9, também revela a 

ampliação do domínio conceitual dos alunos, se comparado aos primeiros mapas. 

Chama a atenção a pertinência dos conceitos e de suas hierarquias, apesar de que, 

em algumas situações, poderia haver melhor organização das ideias. 

Nesse sentido o grupo não conseguiu, a meu ver, fazer uma associação de 

ideias para uma reflexão do leitor e nem uma avaliação que conseguisse atingir, de 

modo lógico, os seus objetivos e tão pouco formularam um juízo crítico. Contudo 

podemos ver que de modo geral o grupo conseguiu desenvolver as ideias 

relacionadas do cotidiano ao conhecimento científico, além expor ideias não muito 

claras, mas coerentes dentro de uma estrutura construída pelo grupo. 
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Figura 9. Terceiro mapa conceitual construído pelo grupo 2 

 

Fonte: Grupo 2 

Mas o grau de autonomia demonstrado pelos alunos nessa construção de 

relações entre conceitos físicos e da própria anatomia humana, sugerem que há 

avanços expressivos no que se refere a relações de conhecimentos científicos com o 
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contexto social e tecnológico. O que se alinha com os objetivos da abordagem Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (BRITO; GOMES, 2007) e de orientações oficiais para a 

Educação Básica em nosso país.  

 
 
4.6. Considerações Finais 

Durante minha graduação fui constantemente motivado a buscar situações 

próximas do dia-a-dia dos alunos afim de associar com a Física, através da leitura de 

documentos como PCN+, artigos sobre ensino de Física com abordagem temática e 

CTS. 

Ao concluir a graduação, em 2008, e entrar no mercado de trabalho, 

primeiramente na rede particular em cursinho pré-vestibular e escolas particulares, 

percebi que a realidade era outra, as aulas com caráter tradicional: explicação dos 

conteúdos e resolução de exercícios, com um único objetivo de preparar os alunos 

para avaliações e processos seletivos. Os conhecimentos adquiridos na graduação, 

para deixar o ensino de física mais próximo da realidade do aluno, não eram colocados 

em prática. 

Nos cursinhos os alunos pensavam que ao fazer a associação como o 

cotidiano, estávamos enrolando o aluno, pois o foco era conteúdo e resolução de 

exercícios, atualmente isso vem mudando devido ao ENEM, que cobra competências 

e habilidades, mas não chega a ser uma mudança significativa. Nas escolas 

particulares cujo o foco não é o ENEM, quando tentamos fazer algo diferente do 

conteudismo e resolução de exercícios, os alunos levam a aula na brincadeira. 

Ao entrar na rede estadual de ensino como professor efetivo, percebi uma 

liberdade maior para se trabalhar os conteúdos de Física, principalmente pela 

carência de professores de Física no Estado. Além disso, o aluno da rede estadual é 

mais receptivo a outros tipos de abordagens metodológicas. 

Por esse motivo, ao entrar no programa do Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física, elaborei e apliquei uma proposta de Ensino de Física baseada em 

uma abordagem temática para o ensino da Óptica. Após a aplicação da proposta ficou 

claro que o uso de temas pode possibilitar um ensino de Física mais incisivo, pois 

trazem situações do dia-a-dia dos alunos. 

Ao trabalhar com uma proposta totalmente diferente da que os alunos estavam 

acostumados me trouxe muito mais satisfação do que desilusão. Não posso negar 
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que fiquei apreensivo durante o processo, dos 5 grupos formados para aplicação da 

proposta, apenas um aluno não interagiu com os outros alunos, fazendo todo o 

processo sozinho e de maneira displicente, essa foi a minha desilusão durante o 

processo. Mas nas aulas ordinárias o número de alunos que ficam dispersos é muito 

maior.  

Entretanto prefiro destacar os pontos positivos alcançados no processo, e 

destaco como principal a participação dos alunos que durante grande parte do ano, 

não tinham uma frequência aceitável na sala e quando se faziam presente não 

participavam das aulas. Mas durante a aplicação da proposta metodológica aqui 

relatada a participação foi muito mais expressiva. 

A interação entre eles durante o processo também foi algo que muito me 

chamava a atenção. Alunos que durante as aulas tradicionais chegavam em sala e 

muitas vezes nem copiavam a matéria do quadro, passaram a questionar a colocar a 

sua opinião no grupo, passando a contribuir para o desenvolvimento não só dele de 

maneira isolada, mas de um grupo. 

É claro que não podemos deixar de lado a evolução dos conceitos físicos 

adquiridos durante as etapas, a percepção do aluno da existência mais de um defeito, 

qual a características de cada um deles, o que eu uso para corrigir, foram alguns 

elementos que percebemos nas discussões nos grupos e na construção dos mapas 

conceituais. 

Nesse contexto temos um aprendizado com sinais claros de que o Ensino de 

Física evidenciado no cotidiano, torna o aluno um formador de ideias, possa utilizar o 

conhecimento adquirido para propor soluções e emitir opinião. 

Por fim, destaco que este trabalho de pesquisa tem a finalidade de contribuir 

para o Ensino de Física, através de um produto educacional, por meio de uma 

abordagem temática para o ensino da Óptica, podendo ser utilizado por professores 

do ensino médio que estejam procurando uma nova abordagem para o ensino de 

Física.          
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Apêndice A – Produto educacional: Texto motivador, texto 

didático e sugestão de avaliação. 

 

1. Apresentação: 

 

O produto educacional apresentado nesse trabalho faz parte da dissertação 

do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, polo Universidade Federal do 

Pará. O produto apresenta uma proposta para o ensino da óptica, por meio de uma 

abordagem temática do ensino da Física, para alunos do Ensino Médio. 

A proposta está baseada em livros, artigos, dissertações e teses que visam 

a melhoria do ensino, por intermédio de uma nova postura dos discentes e 

principalmente dos docentes. O aluno então passa a ser o agente principal do 

processo e o professor passa a atuar como um mediador entre o conhecimento e o 

aluno. 

Por se tratar de um produto educacional que sai da estrutura tradicional de 

ensino, já que propõe o ensino da Óptica Geométrica através de um tema, com a 

utilização de um texto motivador, para introduzir o tema de forma suave, um texto 

didático que irá fazer o detalhamento dos conceitos e princípios físicos de uma forma 

não hierarquia, como é feita nos livros adotados nas escolas. O material traz 

sugestões de avaliações que o professor pode utilizar, fugindo da prova tradicional. 
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2. Texto motivador 

 

 

 

          UMA VISITA AO OFTALMOLOGISTA 

Assim como muitas outras pessoas, 

Carlos evita ao máximo ir ao 

médico. Depois de tanto reclamar 

que estava com dificuldades para 

enxergar, que estava vendo os 

objetos embaçados e sentindo 

muitas dores de cabeça, Lene, a 

esposa de Carlos, resolveu acabar 

com a recusa do marido e marcou 

uma consulta com um 

oftalmologista, Dr. Jorge, amigo de 

ambos. 

 Carlos não gostou muito da idéia, 

mas, como a esposa já havia marcado 

a consulta... Ele convidou seu filho 

Charles, onze anos de idade, um 

garoto muito esperto e curioso. 

Chegaram ao consultório do Dr. 

Jorge, um lugar cheio de 

fotografias, quadros e, na sala de 

atendimento, equipamentos e 

modernidades para cuidar da visão, 

o que chamaria a atenção do menino. 

 Após alguns minutos na sala de espera, a atendente chamou Carlos para uma 

saleta onde havia um equipamento. Ela pediu que colocasse a cabeça em um 

espaço apropriado e ajustou a máquina na direção de seus olhos. Charles, 

sem conter a curiosidade, quebrou o silêncio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ela olhou para Charles e sorriu, mas não deixou de responder, mesmo 

estando um pouco confusa: 

 - Ô moça! Pra que serve essa 

máquina? 
 - Não tem problema, senhor, eu 

gosto – responde a atendente –. Ela 
serve pra dar uma estimativa de 

como está à visão da pessoa. 

- Filho, não atrapalhe a 

moça! Ela está 

trabalhando – diz o pai 

 

 - Ah! Então, como ela funciona? – 

perguntou o garoto com curiosidade. 
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  Mas, Charles não ficou satisfeito 

com a explicação, já que ela 

acrescentou outro ponto de 

interrogação em sua cabeça. O que 

seria essa tal de reflexão? Há um 

espelho lá dentro? O garoto teve 

que deixar a curiosidade de lado, 

pois o pai estava entrando na sala de 

consultas do Dr. Jorge. 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Tudo bem! Não tem problema 

– responde Dr. Jorge –. Vou 

tentar lhe explicar com um 

exemplo. O que acontece 

quando você joga uma bola no 

chão? Ela bate e volta, não é? A 

mesma coisa acontece com a 

luz! Os equipamentos do 

consultório usam a reflexão da 

luz para formar imagens através 

de espelhos. 

 - Quer dizer que lá dentro da 

máquina têm um espelho como o do 

banheiro lá de casa? – pergunta 

Charles. 

 - Bom, a máquina funciona por 

reflexão. Quando seu pai estiver 
na posição correta, ele vai ver 

uma estrelinha preta. Eu também 

vou ver do jeito que ele estiver 

vendo. Se ele estiver vendo uma 

imagem embaçada eu também vou 

ver; então, vou ajustar o 

equipamento até que ele veja a 

imagem bem nítida. 

 - Há quanto tempo, Carlos! Tudo bem 

com você? E a Lene, como está? – indaga 

o doutor. 

 - Estamos bem! E 

você como está? 

- Bem! Quem é o garotão? É seu 

filho? 

- Sim, é o Charles. 

- Muito prazer Charles! – 

cumprimenta o doutor amavelmente 

– Você esta bem? 

- Estou bem doutor – disse o garoto 

que, sem perder tempo, emendou –, 

mas o senhor poderia me dizer o que 

é reflexão? 

- Filho, lá vem você com 

as suas perguntas – 

suspira o pai. 
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Após perguntar o que Carlos estava 

sentido, Dr. Jorge pediu que ele 

sentasse em uma cadeira com 

vários equipamentos acoplados, 

deixando Charles ainda mais 

curioso. O médico ajustou um 

aparelho que fez aparecer um 

conjunto de letras numa parede, a 

certa distância da cadeira. Em 

seguida, aproximou outro 

equipamento, cheio de vidros, do 

rosto do paciente, na direção de 

seus olhos. O médico retirava e 

colocava os vidros, perguntando se 

Carlos estava enxergando bem as 

letras, se a imagem estava melhor, 

até que ele dissesse que estava boa 

e que conseguisse ler o que estava 

projetado na parede. Pra finalizar 

o exame, Dr. Jorge trouxe outro 

aparelho, que parecia uma 

pequeninha lanterna, e examinou os 

olhos de Carlos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- É mais ou menos isso. Dentro da 

máquina tem um espelho sim, mas 

ele é um pouco diferente do espelho 
que você tem na sua casa – 

completa Dr. Jorge. 

- Ah, é mesmo! Eles são diferentes 

porque o lá de casa é maior do que 

o da máquina não é? – interroga o 

menino. 

- Quase isso! A diferença entre 

eles não está só no tamanho, 
Charles! Está também na forma 

desse espelho. Os mais usados 
como os dos banheiros, dos 

salões de beleza, são planos. Mas 

existem também os esféricos – 

responde o médico. 

- Esféricos? – pesou Charles – Tem 

forma de bola? 

- Mais ou menos! – sorriu o médico. 

- Doutor, o que são aquelas letrinhas? E esses 

vidrinhos que o senhor colocou e tirou dos 

olhos do meu pai? E essa lanterninha? Para 

que serve tudo isso? – perguntou Charles, 

ansioso, logo após o fim do exame. 
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- Calma Charles! Uma de cada 

vez! Vou tentar esclarecer suas 

duvidas, mas vamos por partes. 

As letrinhas que você viu na 

parede fazem parte de um teste, 

conhecido como teste de 

Snellen, para verificar se o seu 

pai enxerga bem objetos 

distantes. Esses vidros aqui, na 

verdade são lentes e cada uma 

apresenta forma e propriedades 

diferentes. Elas ajudam a corrigir 

os problemas da visão. Por fim, a 

lanterninha é para verificar 

como está o fundo do olho do 

seu pai – respondeu Jorge 

pausadamente. 

Charles ouviu atentamente a 

explicação quando algo novamente 

lhe chamou a atenção. O médico 

falou em “problemas da visão”. O 

menino pensou: então existe mais 

de um problema? Sem perder 

tempo, o garoto perguntou: 

 

 

 
 

 

- Sim, posso te dar como 

exemplo a miopia, que é a 

dificuldade que as pessoas têm 

de ver objetos distantes. Outro é 

a hipermetropia, em que a 

pessoa tem dificuldade de ver 

objetos próximos. O seu pai tem 

o que chamamos de 

astigmatismo, que é um 

problema causado geralmente 

pela curvatura imperfeita da 

córnea, que é essa parte 

transparente mais externa do 

olho. Devido a esta imperfeição, 

a luz que entra no olho sofre um 

desvio maior do que o 

necessário e isso causa uma 

distorção na imagem dos 

objetos. A pessoa enxerga os 

objetos meio curvados, não é 

mesmo Carlos? 

Como era de se esperar, Charles prestava atenção na explicação, mas aquela 

cara de dúvida surgiu novamente. Atento, Dr. Jorge tratou de esclarecer as 

coisas ao menino. 

- Sim, é isso mesmo – 

responde o pai do 

menino. 

- E isso tudo por causa da 

refração da luz – emendou o 

médico. 
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* * * * * 

O que você acha de aproveitar o momento e ajudar Charles em suas descobertas no 

consultório? É hora de conhecer melhor os conceitos mencionados pelo doutor Jorge!  

 

O pai do garoto pediu desculpas 

pelas intervenções de Charles, mas 

o doutor apontou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim 

- Charles, estou vendo, pela sua 

cara que apareceu alguma dúvida. 

- Eh... o que é refração? – 

perguntou Charles. 

- Bom Charles! Você lembra 

quando eu expliquei a reflexão? 

- Sim Dr.! 

- Na reflexão a luz bate num 

obstáculo e voltar, já na refração 

ela atravessa o obstáculo e sofre 

um desvio. 

- Nada disso, todos nós aprendemos 

quando respondemos uma 

pergunta! E parece que essa visita 

foi muito importante para vocês 

dois. Aqui está a receita para seus 

óculos e quantos graus ele deve ter. 

- Graus? O que é isso? – perguntou 

novamente Charles. 

- Ah! Nada disso! Vai 

ficar pra outro dia, temos 

que ir agora filho. O 

Doutor tem outras 

consultas a fazer – reagiu 

o pai. 

- Tudo bem, então da próxima vez, 

a gente tira essa dúvida – 

respondeu o médico. 

- Puxa, doutor! Nunca pensei que ia 

ver tanta coisa interessante aqui. 

Muito obrigado, eu vou procurar 

saber mais sobre essas coisas, 

inclusive esse negocio de graus – 

falou Charles com entusiasmo. 
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3. Texto didático 

  

EXPLORANDO OS CONCEITOS FÍSICOS. 

ÓPTICA: APRESENTANDO O ESTUDO DOS FENÔMENOS DA VISÃO 

 

Durante a visita ao oftalmologista, Charles se deparou com um mundo 

maravilhoso cheio de curiosidades e fenômenos ligados à visão. Para nos ajudar a 

entender melhor esse mundo cheio de novos saberes de Charles, vamos pedir uma 

ajuda para o nosso amigo Diógenes, um personagem que irá nos ajudar a organizar 

melhor as idéias apresentadas, dialogando conosco.  

 

 

- Então podemos dizer que a luz está diretamente ligada aos fenômenos da 

visão? 

- Muito bom! É isso mesmo. É a parte de Física que estuda esses fenômenos 

ligados a luz e também a visão é chamada de Óptica. Completa Diógenes. 

 

 

   

       Platão 

 

 

 

 

A REFLEXÃO DA LUZ. 

 

No início da consulta de seu pai, Charles foi logo fazendo perguntas para a 

ajudante do Dr. Jorge. Ao perguntar como funcionava a máquina em que seu pai fazia 

o exame, ficou curioso com uma coisa, o que seria reflexão? Palavra que a moça disse 

Oi amigos! Antes de começar a organizar nossas idéias, é 

bom saber que, através da visão, recebemos grande parte 

das informações cercam. Isso se deve ao fato do nosso olho 

ser sensível a luz que provém dos objetos. 

EU QUERO SABER UM POUCO MAIS! 

Uma das antigas idéias sobre o mecanismo da visão foi o modelo do 

raio visual sustentado por Platão (427 a.C - 347 a.C). Pra este filósofo 

a visão acontecia devido o reencontro dos “raios emitidos” pelo olho e 

pelos corpos luminosos (BARTHEM, 2005). Hoje em dia, o fenômeno 

da visão pode ser mais bem compreendido se dividido em três etapas: 

o estímulo causado pela luz proveniente dos objetos, a sua recepção 

pelo olho humano, onde se forma a imagem, e a sensação de visão que 

corresponde ao processo das informações transmitidas do olho para o 

celebro (adaptado de GREF, 2005).  
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durante a explicação do funcionamento da máquina. Dr. Jorge explicou, através de 

um exemplo, que a reflexão é o que acontece com a luz quando ela “bate” em algum 

objeto e volta. O que será que nosso amigo Diógenes pode nos falar sobre a reflexão: 

                     

                  

 

 

Figura 1 - Reflexão da luz. Um raio de luz incide 
na base de um objeto de acrílico e é refletido. 
Fonte:http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2006/R
eflexao%20e%20Refracao/refracao.html. Acesso 
em 28/12/2007. 

 

- Podemos entender melhor o fenômeno da reflexão. Mas para isso vamos 

precisar conhecer alguns elementos importantes para o nosso estudo. Vamos 

observar a figura seguinte, que representa o que acontece na figura 2. 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

                                                                              

Muito bem pessoal! Vamos começar o nosso 

estudo. A reflexão, na verdade é o fenômeno 

que ocorre com a luz sofre ao incidir em uma 

superfície e retornar ao meio de origem. Como 

podemos ver na figura abaixo. 

Figura 2 - Reflexão em uma superfície 
refletora plana. 

N 
R P 

I 

i  r  

Superfície refletora plana 

http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2006/Reflexao e Refracao/link4.html
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- Os ângulos i  e r  são denominados ângulo de incidência e ângulo de reflexão 

respectivamente e possuem sempre a mesma medida. 

- Diógenes, podemos dizer então que o fenômeno da reflexão obedece a uma 

Lei?  

- Pode sim. Porém é Lei, no sentido cientifico. 

- Como assim! 

- Isso porque a palavra lei pode ser empregada também no sentido jurídico, 

onde ela é uma norma criada pelo homem para facilitar as relações entre eles em 

sociedade, como por exemplo, as leis de trânsito: não ultrapassar o sinal vermelho; 

não parar o carro em cima da faixa do pedestre. Leis que foram criadas em função do 

surgimento dos carros. Já no sentido cientifico, lei é uma regra que descreve um 

fenômeno que ocorre com certa regularidade. Ela não é criada em função da 

necessidade do homem, mas sim da observação de fenômenos. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                    

Na figura 2 I é o ponto de incidência da luz 

na superfície. O segmento de reta PI⃗⃗  ⃗ é o raio 

de luz incidente e o IR⃗⃗  ⃗ é o raio de luz 

refletido. A reta pontilhada é chamada de 

normal. Esta reta sempre forma um ângulo 

reto (90o) com a superfície. i  e r  são os 

ângulos formados entre os raios de incidência 

e refletido com a normal, respectivamente.   

A reflexão da luz é regida por duas leis. A primeira lei 

pode ser enunciada assim: ângulo de incidência tem a 

mesma medida do ângulo de reflexão. A segunda diz que 

o raio refletido, a normal e o raio incidente estão situados 

no mesmo plano. As leis da reflexão são ilustradas pela 

figura abaixo.  

A reflexão não 
acontece apenas 

em superfícies 

planas, mas 

também em curvas 

(figura 3).  

N 
R P 

I 

i  r  

Superfície refletora curva 

Figura 3 - Reflexão em uma 
superfície refletora curva. 
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Figura 4 - Leis da reflexão. 1a Lei o ângulo de incidência a mesma medida do 
ângulo de reflexão. 2a Lei o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, estão 
no mesmo plano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPELHOS PLANOS E ESFÉRICOS 

 

Durante a explicação do fenômeno da reflexão pelo Dr. Jorge, nosso amigo 

Charles fez uma comparação muito interessante. Para ele, o espelho de dentro da 

máquina era igual ao do banheiro da casa dele. A única diferença estaria no tamanho. 

Mas para surpresa de Charles, e a nossa também, o tamanho não é a única 

diferença entre os espelhos, eles se diferenciam também pela forma. O que será que 

o nosso amigo Diógenes tem pra falar sobre os espelhos? 

 

Espelho 

Raio Incidente 
Raio Refletido 

Ângulo de 

incidência  
Ângulo de 

reflexão  

Normal  

EU QUERO SABER UM POUCO MAIS! 

Podemos compreender a lei da reflexão luminosa empregando uma idéia formulada 

por volta de 1650 pelo cientista francês Pierre Fermat (1601 - 1665), e que é 

chamada de princípio de Fermat do mínimo tempo. O principio diz que entre todas 

as trajetórias possíveis da luz ir de um determinado ponto até outro qualquer, ela 

segue o caminho que requer o menor tempo possível. Na figura (a), vemos dois 

pontos A e B de frente a um espelho. Existem infinitos caminhos para a luz ir de A 

até B, refletindo no espelho, sendo que alguns estão representados na figura (b), mas 

apenas um no qual o percurso é feito no menor intervalo tempo, tal como mostra a 

figura (c). 

 
  (a)        (b)                              (c) 
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- Onde encontramos esses espelhos no nosso dia-a-dia? 

- Os espelhos que você tem no banheiro da sua casa, na porta do seu guarda-

roupa e salões de beleza, quase sempre, são do tipo plano e os que ficam no canto 

das lojas, supermercados e farmácias, nas entradas de elevadores, saídas de ônibus 

e estojos de maquiagem, por exemplo, geralmente são esféricos. Podemos entender 

mais sobre os espelhos sabendo as características das imagens formadas por eles. 

Comenta Diógenes. 

- Imagens! O que é isso? 

- Você já deve ter observado que quando nos olhamos diretamente para um 

espelho, vemos nossa face, assim como vários objetos em nosso entorno. Estes 

objetos parecem-nos como se estivessem exatamente em nossa frente. O que vemos 

num espelho é que denominamos imagem de um objeto. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Os espelhos têm aplicações diversas no nosso dia-a-dia, como observar 

os objetos que se encontram fora do nosso campo de visão, atrás de 

nós, por exemplo. Além de utilizá-lo para ver nossa imagem. Os dois 

tipos mais comuns e utilizados no nosso cotidiano são os espelhos 

planos e os esféricos. 

Pessoal! Observe por um instante a figura 6, nela podemos imaginar 

que a imagem da jovem formada pelo espelho seria sua “irmã gêmea”. 

Essa mesma sensação você tem quando se olha no espelho do seu 

banheiro. Como você está de frente para o espelho, sua imagem 

“gêmeo” estaria atrás do espelho, a uma distância igual à sua até o 

espelho. 

Figura 5 - Um vaso e sua 
imagem formada em um 
espelho plano. 
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki
/espelho 

Figura 6 - Uma pessoa observa 
sua imagem à frente de um 
espelho plano. 
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wik
i/espelho 
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Figura 7 - Posicionamento do objeto e sua imagem em 
um espelho plano. Onde d = d'. 

 

- Através desse exemplo, podemos verificar mais duas características das 

imagens formadas por espelhos planos: elas têm o mesmo tamanho do objeto; como 

se formam “atrás” do espelho, dizemos que a imagem é virtual. 

- Vamos estudar agora um pouco os espelhos esféricos, mas antes precisamos 

saber como eles são feitos. Para isso vou pedir a ajuda do nosso amigo Diógenes. 

 

               

 

Figura 8 - Esfera. 

 

- Podemos dizer que a calota esférica é o nosso espelho esférico? 

- Não! O espelho esférico é a parte refletora da calota. E de acordo com a 

superfície refletora o espelho esférico pode ser de dois tipos. Se a parte refletora da 

calota for a interna, o espelho recebe o nome de côncavo; se for a parte externa, é 

chamado de convexo. Responde Diógenes. 

Imagem 

i 

Espelho Plano 

Objeto 

o 

d d’ 

Calota 
esférica 

C 

R 

Os espelhos esféricos são 

construídos a partir de um corte que 

fazemos em uma esfera (figura 8). 

Essa parte que cortamos é chamada 

de calota esférica. 
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Figura 9 - (a) Espelho esférico convexo, utilizado em lojas, farmácias e 
supermercados. (b) Espelho esférico côncavo, muito utilizado pelas mulheres 
para se maquiar. 
Fonte:http://br.geocities.com/saladefisica6/optica/espelhosesfericos.htm  

 

- Nos livros didáticos os espelhos esféricos são representados de uma maneira 

bem simplificada para facilitar o estudo, como vemos na figura abaixo. 

 

   

 

 

- Diógenes o que você pode nos falar sobre as imagens formadas pelos 

espelhos esféricos? 

                                                                                                      

            

                       

- Real! O que é uma imagem real Diógenes? É aquela que podemos pegar? 

Eixo 

C 

R 

(a) 

Eixo C 

R 

(b) 

(a) 

Vamos lá então! Vocês estão lembrados que nos espelhos 

planos as imagens têm o mesmo tamanho do objeto? Muito 

bom! Nos espelhos esféricos essas imagens podem ser 

maiores, menores ou do mesmo tamanho dos objetos.  

Além disso, no espelho plano, as imagens 

dos objetos reais são sempre virtuais. Nos 

espelhos esféricos as imagens podem ser 

virtuais ou reais. 

Figura 10 - (a) Forma simplificada do espelho esférico Côncavo e (b) forma simplificada do 
espelho esférico convexo. 

(b) 
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- Não a imagem real é aquela que pode ser projetada em um anteparo, um 

exemplo são os cinemas, onde a imagem do filme é projetada em uma tela. Diógenes 

explica. 

 

           

                                                                    

- Não! Mas em um espelho esferico isto pode acontecer? 

- Sim. Diferentemente dos espelhos planos que não deixam as imagens de 

cabeça pra baixo, os espelhos esféricos podem fazê-lo. Nesse caso podemos dizer 

que a imagem pode ser Direita, quando ela não aparece de cabeça para baixo, ou 

Invertida, quando aparece. 

 

     

LENTES 

 

 Numa das situações de dúvida de Charles, o Dr. Jorge disse que os vidrinhos 

que ele colocava e retirava da frente dos olhos do seu pai durante o exame, eram, na 

verdade, lentes, que seriam responsáveis pela correção dos defeitos da visão. 

 

 

Amigos agora me respondam uma coisa. Ao 

olhar a imagem de vocês em um espelho plano 

ela aparece de cabeça pra baixo?  

Porém as lentes não se aplicam somente para correção das 

anomalias da visão; muitos instrumentos ópticos como máquinas 

fotográficas, microscópios, lunetas, projetores de slides utilizam 

as lentes como base de seu funcionamento. 

A posição e o tamanho das imagens formadas pelos 

espelhos planos e esféricos podem ser construídas 

geometricamente. Essas construções podem ser 

encontradas em livros didáticos. 

Os problemas ligados à visão são, na sua maioria, devido à má 
focalização das imagens dos objetos na retina. Nesse caso, as 

lentes têm a função de modificar o local de focalização das 

imagens.   
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Figura 11 - Tipos de lentes esféricas. a) Lente convexa 
(bordas finas); b) Lente côncava (bordas espessas). 
Fonte: GREF, 2005, pg.284. 

 

As lentes esféricas podem divergir ou convergir os raios de luz que nelas 

incidem. Vamos ver o que Diógenes tem pra nos dizer. 

 

                            
                                               (a)                                            (b) 

 
Figura 12 - (a) Comportamento de uma lente convergente; (b) comportamento de 
uma lente divergente. 
Fonte: http://www.fisicahoje.com.br/otica-ondas-exp.htm 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

Por que quando olhamos para a superfície tranqüila de um lago de água 

cristalina, ou para um espelho, vemos nossa imagem refletida e, quando 

olhamos para um quadro pendurado na parede, vemos o quadro, e não a nossa 

imagem? 

A maioria desses instrumentos utiliza lentes do tipo 

esféricas. Esse tipo de lente pode ser classificado em 

dois grupos: convexas, chamadas de lentes de bordas 

finas; côncavas, chamadas de lentes de bordas 

espessas. Como podemos ver na figura abaixo. 

(a) (b) 

Convexa Côncava 
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- Muito bem! Uma lente é dita convergente quando ao incidirmos dois raios de 

luz paralelos, ao atravessar a lente, eles se aproximam até se encontrarem num ponto, 

como podemos ver na figura 12 (a). O que não acontece em uma lente divergente, em 

que os raios de luz paralelos vão se afastando um do outro, figura 12 (b). 

- É possível representar as lentes de forma simplificada, como mostra a figura 13, 

representando os fenômenos indicados na figura 12. 

 

Figura 13 - Representação esquemática das lentes convergentes e divergentes. 

 

OS DEFEITOS DA VISÃO 

 

Durante o exame, Dr. Jorge explicou que as lentes ajudam a corrigir “problemas 

da visão”, e citou os dois mais comuns: Miopia e Hipermetropia. 

Para entender os defeitos citados pelo Dr. Jorge vamos pedir uma ajuda ao 

nosso amigo Diógenes novamente, já que o olho humano, órgão responsável pela 

visão, é cheio de detalhes, como podemos ver na figura 14. 

 

 

Figura 14 - Globo ocular. Representação esquemática de 
alguns detalhes do olho humano. 
Fonte: Leituras de física GREF óptica – 1998, pg. 30. 

Você poderia pesquisar para descobrir a função de cada uma das partes que 

compõem o olho. 

Lente convergente Lente divergente 

Raios de luz 
paralelos 

Raios de luz 
paralelos 



68 

 

 

 

 

 

- Para uma pessoa enxergar um objeto com nitidez, o olho humano focaliza 

uma imagem desse objeto na retina, que pode ser entendida como uma “tela de 

cinema” onde a imagem do objeto é projeta. 

- Hum! Então Diógenes se eu não tiver vendo com nitidez um objeto isso indica 

que a imagem dele está sendo formada fora da retina. 

- Exatamente. Isto é o que ocorre na Miopia. Dr. Jorge a descreveu como sendo 

a dificuldade que as pessoas têm de ver objetos ao longe. Biologicamente se deve ao 

alongamento do globo ocular em relação ao comprimento de um olho normal, sem 

defeitos. 

- Alongamento do globo ocular? Não entendi. 

- Vamos imaginar que um olho normal seja uma bola de ping-pong. O olho de 

uma pessoa com miopia como ele é alongado ele seria “parecido” com um ovo. Desse 

modo, boa parte dos raios de luz provenientes de um objeto são focalizados “antes” 

da retina (figura16) formando uma imagem com pouca nitidez. 

 

 

 

 

Lente 
Convergente  

Isso mesmo! O olho humano é cheio de detalhes, mas podemos fazer 

um modelo “simplificado” para facilitar o seu estudo. Podemos 

assumir que ele é dotado de uma lente convergente, um conjunto 

formado pela córnea e pelo cristalino como podemos ver na figura 

15. 

Figura 15 - Olho humano simplificado. 

Figura 16- Olho míope, a imagem se 
forma antes da retina. 
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- Então como corrigimos esse defeito Diógenes. 

 

      

   

 

 

 

- E o outro defeito citado pelo médico, a hipermetropia, nele também a imagem 

se forma antes da retina Diógenes? 

- Não! Nesse caso a maioria dos raios de luz provenientes de um objeto é 

focalizada “depois” da retina (figura 18), formando uma imagem com pouca nitidez. As 

pessoas que têm esse problema sentem dificuldade de ver objetos de perto, isso 

ocorre porque o globo ocular é mais curto do que o normal. 

 

 

 

- Mais curto! Ele seria então um ovo em pé. 

- Muito boa comparação. Completa Diógenes. 

- Diógenes, já que na hipermetropia a imagem se forma depois da retina, ao 

contrário da miopia que se forma na frente. Posso dizer então que pra corrigir a 

hipermetropia utilizamos uma lente convergente. 

 

Figura 17 - Correção da miopia, com 
uma lente divergente. O feixe se "abre" 
e converge na retina. 

Para se corrigir esse defeito, é 

preciso fazer com que a 

maioria dos raios de luz sejam 

focalizados na retina. Para 

isso, utilizamos uma lente 

divergente, pois são capazes de 

afastar o ponto de foco dos 

raios, localizando-o sobre a 

retina, como podemos ver na 

figura 17.  

Figura 18 - Olho hipermetrope. A 
imagem se forma "atrás" da retina. 
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- É claro que não poderíamos terminar nosso papo, sobre os defeitos da visão, 

sem falar um pouco sobre o problema de visão apresentado pelo pai de Charles, o 

astigmatismo. Uma pessoa com astigmatismo apresenta uma deformação da 

curvatura da córnea ou do cristalino, fazendo a imagem fique nítida apenas em 

determinadas direções.  

- Sua correção é feita também através de 

uma lente esférica? 

- Não, sua correção é feita através do uso de 

lentes cilíndricas. Já que nas lentes esféricas a luz 

é desviada simetricamente, o que não acontece nas 

lentes cilíndricas onde a luz é desviada de forma 

diferente, isto é, não simétrica.    

 

 

A REFRAÇÃO DA LUZ 

 

Para explicar o defeito de visão apresentado pelo pai de Charles doutor Jorge 

citou que os raios de luz que entram no olho sofrem um desvio, que chamou de 

refração. Diogenes, o que seria essa tal de refração? 

 

                                                      

 

 

 

É isso mesmo, a pessoa com 

hipermetropia precisa usar uma 

lente do tipo convergente, para 

que a maioria dos raios de luz 

seja focalizada na retina, como 

podemos ver na figura 19. 

Figura 19 - Correção da hipermetropia, com 
a lente convergente. O feixe de luz se fecha 
e converge na retina. 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

É possível uma pessoa 

apresentar mais de um 

defeito de visão? 

A refração é um dos fenômenos 

mais curiosos da luz, e está mais 

presente no nosso dia a dia do que 

podemos imaginar. As lentes de 

óculos são aplicações básicas dos 

princípios da refração. 

Ela acontece quando a luz 

passa de um meio 

transparente para outro, 

por exemplo, do ar para 

água como mostra a figura 

20.  
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Figura 20 - Refração da Luz. Um feixe de luz ao 
passar do ar para água contida em um aquário 
Fonte: http://www.fisicahoje.com.br/otica-ondas-
exp.htm 

 

- Podemos então dizer que a luz ao sofrer um desvio, está sofrendo o fenômeno 

da refração. 

- Dizer que a refração acontece quando a luz sofre um desvio quando muda de 

meio, contudo, não é completamente correto do ponto de vista da óptica. Vamos 

observar a figura abaixo. 

 
                                              (a)      (b) 

 

 

 

                                                           

 

- Nas duas! Mas a figura 21 (b) a luz não sofre desvio ao passar do ar para 

água.  

- A refração se caracteriza pela alteração da velocidade (rapidez) da luz ao 

passar de um meio para outro. Por exemplo, onde é que você corre mais rápido no 

asfalto ou na areia “fofa” de uma praia? É claro que no asfalto, então o que eu quero 

Normal  

Raio Incidente 

Raio Refratado 

Ar 

Água 

Raio Incidente 

Raio Refratado 

Ar 

Água 

Raio Refratado 

Figura 21 - Tipos de incidência. (a) obliqua (inclinada) e (b) perpendicular. 

A figura 21 mostra duas 

situações, em ambas 

podemos afirmar que a 

luz sofreu refração. 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

Por que quando observamos 

um objeto no fundo de uma 

piscina temos a impressão 

que ele está mais acima da 

sua posição real? 
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dizer é que quando você passa do asfalto para areia sua velocidade muda, nesse 

caso diminui. Você não mudou de meio? Antes você estava no asfalto depois passou 

para areia e com isso sua velocidade se alterou, é semelhante ao que acontece com 

um feixe de luz ao passar de um meio para outro.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

No fenômeno da reflexão, vimos que os raios de 

luz incidentes e os refletidos, não importando o 

tipo de superfície, obedeciam a uma Lei. Será que 

existe uma lei para a Refração? 
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4. Sugestão de Avaliação 

 

Este material tem como objetivo propor uma nova abordagem para o ensino 

de física, nesse sentido porque utilizar um regime tradicional de avalição, com 

atribuição de notas através de uma prova de múltiplas escolhas.  

Segundo Severino (2016)  

O processo de avaliação, deve ser vista e vivenciada como momento de 
análise e reflexão para identificar dificuldade e obstáculos, para contextuar 
sucesso e insucessos na aprendizagem e para que sejam lançados novos 
pontos de partida para reorientação de ações futuras na interação com os 
processos de estudo e aprendizagem. (SEVERINO, 2016, p. 280) 
 

Nesse contexto proponho duas formas de avalições não tradicionais, neste 

material, a utilização de mapas conceituais e a proposta de Brito (2007). 

 

4.1. Mapas Conceituais 

De uma forma bem ampla podemos definir mapas conceituais como 

diagramas que procuram relacionar os conceitos. Mais especificamente, podem ser 

interpretados como diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização 

conceitual de um corpo de conhecimento ou parte dele. (MOREIRA, 2006)  

Por ser um instrumento muito flexível para diferentes finalidades, optamos 

por sugerir como um instrumento de avaliação. Os mapas conceituais não apresentam 

regras fixas para sua construção, contudo ele deve evidenciar as relações hierarquias 

entre os conceitos, que podem ser feitas por elipses ou retângulos ligados por setas. 

Durante a construção não existe o “certo” ou “errado”, já que cada mapa é 

único representando as relações entre os conceitos de quem o construiu. Por isso é 

importante estabelecer parâmetros para uma avalição, Moreira (2013) propõe alguns 

critérios de avalição: 

 Presença dos conceitos mais importantes do tema abordado.  

 Hierarquização conceitual expressa de forma clara (conceitos mais importantes em 
destaque).  

 De acordo com a matéria de ensino, as linhas conectando conceitos e as palavras 
de enlace (os conectores) devem sugerir relações adequadas.  

 Existência, não apenas de relações verticais, mas de relações cruzadas, indicando 
reconciliação integrativa.  

 

Abaixo temos um mapa conceitual produzidos por um grupo, durante o 

processo de aplicação do texto didático. 
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Mapa conceitual construído após a leitura do texto didático. 

Para utiliza os mapas conceituais como processo de avalição é importante 

que o professor separe um tempo, para construção de mapas com a turma, a partir 

de conceitos relacionados a qualquer tema, fazendo com que os alunos se familiarizar 

com essa metodologia. 

 

4.1.1. Sugestão de leituras 

 Mapas conceituais e diagramas V: ferramentas para o ensino, a aprendizagem 
e a avaliação no ensino técnico. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v14n2/v14n2a12.pdf>. Acesso em: 08 Ago. 
2018.   

 A utilização de diagramas conceituais no ensino de física em nível médio: um 
estudo em conteúdos de ondulatória, acústica e óptica. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbef/2009nahead/070811.pdf>. Acesso em: 08 Ago. 
2018. 

 Construindo mapas conceituais. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v12/v12a08.pdf>. Acesso em: 08 Ago. 2018   

 

 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v14n2/v14n2a12.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/2009nahead/070811.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v12/v12a08.pdf
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4.2. Produção e Avalição (Brito, 2007) 

Brito (2007) propõe uma proposta de ensino e aprendizagem em Física 

através de temas em três etapas: Apresentação, Aprofundamento e Produção-

Avaliação. 

Na terceira etapa Produção-Avaliação os alunos deveram produzir textos, 

vídeos, performances. Durante essa etapa a orientação do professor é fundamental, 

pois ela deve estar baseada em pesquisa bibliográfica, para que o produto expresse 

o conhecimento físico construído coletivamente e dentro dos objetivos curriculares. 

Diferentes dos Mapas Conceituais, na Produção-Avalição, os alunos têm 

uma liberdade de escolha maior, em relação ao que produzir, o que favorece a 

criatividade dos alunos, como na produção de uma peça teatral, ou criação de um 

vídeo, devido o avanço tecnológico dos aparelhos celulares.  
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1. Apresentação: 

 

O produto educacional apresentado nesse trabalho faz parte da dissertação do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, polo Universidade Federal do 

Pará. O produto apresenta uma proposta para o ensino da óptica, por meio de uma 

abordagem temática do ensino da Física, para alunos do Ensino Médio. 

A proposta está baseada em livros, artigos, dissertações e teses que visam a 

melhoria do ensino, por intermédio de uma nova postura dos discentes e 

principalmente dos docentes. O aluno então passa a ser o agente principal do 

processo e o professor passa a atuar como um mediador entre o conhecimento e o 

aluno. 

Por se tratar de um produto educacional que sai da estrutura tradicional de 

ensino, já que propõe o ensino da Óptica Geométrica através de um tema, com a 

utilização de um texto motivador, para introduzir o tema de forma suave, um texto 

didático que irá fazer o detalhamento dos conceitos e princípios físicos de uma forma 

não hierárquica, como é feita nos livros adotados nas escolas. O material traz 

sugestões de avaliações que o professor pode utilizar, fugindo da prova tradicional. 
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2. Elementos da proposta 

 

A proposta apresenta nesse trabalho, não busca substituir o planejamento das 

atividades planejadas pelo professor. Assim como os livros didáticos são utilizados 

como material de apoio para o planejamento das aulas, sugerimos que esse material 

seja utilizado como apoio as atividades planejadas pelo professor, desse modo o 

professor tem uma ampla autonomia de adequar o material ao seu planejamento. 

Partindo de uma proposta de Ensino de Física Através de Temas (BRITO; 

GOMES, 2007; BRITO, 2004), o material desenvolvido traz uma proposta pedagógica 

para o ensino da Ótica Geométrica para alunos do 3º ano (3ª série) do ensino médio, 

composta de três etapas: 

 Primeira etapa: apresentação do tema 

 Segunda etapa: detalhamento de conceitos e princípios físicos 

 Terceira etapa: produção e avaliação do conhecimento  

No primeiro momento temos a apresentação do tema, que é feita através de 

um texto motivador, que retrata a visita de um pai e seu filho em um consultório 

oftalmológico. O texto foi formatado em quadrinhos, como uma estratégia de fugir do 

modelo tradicional dos texto de histórias. Como podemos observar abaixo. 

 

 Após alguns minutos na sala de espera, a atendente chamou Carlos para uma 

saleta onde havia um equipamento. Ela pediu que colocasse a cabeça em um 

espaço apropriado e ajustou a máquina na direção de seus olhos. Charles, 

sem conter a curiosidade, quebrou o silêncio: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Ô moça! Pra que serve essa 

máquina? 

- Filho, não atrapalhe a 

moça! Ela está 

trabalhando – diz o pai 

 

03 

 - Não tem problema, senhor, eu 

gosto – responde a atendente –. Ela 

serve pra dar uma estimativa de 

como está à visão da pessoa. 

 - Ah! Então, como ela funciona? – 

perguntou o garoto com curiosidade. 

04 05 
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Os quadros são numerados para que o leitor não se perca na hora da leitura, 

além disso os diálogos dos personagens são feitos por meio de balões com formas e 

cores diferentes, de acordo com a legenda abaixo: 

 

Charles 

 

Carlos 

 

Atendente do consultório 

 

Dr. Jorge 

 

Já no segundo momento temos o detalhamento dos conceitos e princípios 

físicos, feita através de um texto didático que apresenta o conteúdo a partir do texto 

motivador, fugindo das características dos livros didáticos convencionais. O texto 

didático tem o objetivo de fazer a ligação do tema apresentado no primeiro momento 

aos conceitos físicos, através de um personagem, Diogenes, que apresenta na forma 

de diálogos, a organização dos conceitos físicos. Como podemos observar nesse 

pequeno trecho do material. 

 

                            

- Então podemos dizer que a luz está diretamente ligada aos 
fenômenos da visão? 

- Muito bom! É isso mesmo. E a parte de Física que estuda esses 
fenômenos ligados a luz e também a visão é chamada de Óptica. Completa 
Diogenes. 

 

 

 

 

 

 

Oi amigos! Antes de começar a organizar nossas 

idéias, é bom saber que, através da visão, recebemos 

grande parte das informações cercam. Isso se deve 

ao fato do nosso olho ser sensível a luz que provém 

dos objetos. 
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O terceiro momento produção e avaliação do conhecimento, segundo Brito 

(2007) é o momento em que os alunos estudam, sob orientação do professor e 

expressam o que aprenderam. Essa expressão pode ser feita através da produção de 

textos ou vídeos, que servem como base para a formação dos conhecimentos físicos 

ligados ao tema. Embora estivesse apoiado na proposta de Brito, como já 

mencionado, fiz adaptações, particularmente para esse terceiro momento. Resolvi 

adotar a construção de mapas conceituais. Essa mudança ocorre, pois durante o ano 

ao trabalhar com a produção de pequenos textos com alunos, pude perceber que 

muitos dos textos produzidos por eles eram cópias um dos outros ou tirados da 

internet, uma vez que os textos não eram finalizados durante as aulas. 
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3. Aplicação da proposta 

 

Apesar da proposta apresentar, no texto didático, para o ensino da Óptica 

Geométrica, o professor tem a autonomia de utilizar apenas parte do material para 

trabalhar partes do conteúdo, como o fenômeno da reflexão, fenômeno da refração 

ou os defeitos da visão. 

O quadro abaixo traz uma sugestão de desenvolvimento da proposta para os 

defeitos da visão. 

Quadro 1 – Cronograma de atividades 

Etapas 
Quantidades 

de aulas 
Descrição 

1 
3 aulas  

(45 min cada) 

1 Aulas: levantamento dos conhecimentos 
prévios dos alunos acerca do tema. 
2 Aulas: construção de um mapa conceitual a 
partir da palavra “óptica”; 

2 
2 aulas  

(45 min cada) 

1 Aula: Leitura do texto motivador,  uma visita 
ao oftalmologista. 
1 Aula: comentários dos alunos que fizeram 
exames de vista. 

3 
3 aulas  

(45 min cada) 

2 Aula: Reformulação do primeiro mapa 
conceitual. 
1 Aula: comentários dos alunos acerca do que 
mudou do primeiro para o novo mapa 
conceitual.  

4 
2 aulas 

(45 min cada) 

2 Aulas: Leitura do texto didático, formulação do 
conhecimento formal, acerca dos problemas da 
visão.  

5 
3 aulas 

(45 min cada)  

2 Aulas: Reformulação do segundo mapa 
conceitual 
1 Aula: comentários finais dos alunos  

     Fonte: Márcio Sales  

 

A primeira etapa foi distribuída em 3 aulas (45 min cada), na primeira aula uma 

conversar informal com os alunos com o objetivo de fazer um levantamento prévio dos 

conhecimentos deles acerca do tema. As duas seguintes foram deixadas para a 

construção do primeiro mapa conceitual, o tempo maior para construção dos mapas 

se deve pelo fato de ser uma construção coletiva. 

A segunda etapa teve duas aulas destinadas a leitura do texto motivador, nesse 

momento alguns alunos se depararam pela primeira vez com a situação de uma 

consulta ao oftalmologista, e aos comentários entre os alunos. 
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Na terceira também distribuída em três aulas, onde nas duas primeiras tivemos 

a reformulação do primeiro mapa conceitual construído, na primeira etapa, após sua 

construção foi reservado uma aula para os comentários dos alunos acerca das 

diferenças entre os mapas. 

A quarta etapa foi apresentada aos alunos o texto didático, onde foram 

apresentados os conceitos formais referentes aos defeitos da visão, assunto que mais 

chamou a atenção dos alunos, devido o conhecimento ja trazidos pelos alunos, 

principalmente pelos que utilizam óculos, e pelo texto motivador. 

Na quinta e última etapa, construção do mapa conceitual, tomando como base 

o Conhecimento adquirido nas etapas anteriores e comentários dos alunos, esse 

momento é utilizado para avaliação dos alunos. 

Como a proposta é uma adaptação da proposição de Brito (2007), temos que 

a  etapas 2, corresponde ao primeiro momento apresentação do tema, etapa 4 ao 

segundo momento detalhamento dos conceitos e princípios físicos e a etapa 5 ao 

terceiro momento produção e avaliação do conhecimento. 
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4. Texto motivador 

 

 

 

          UMA VISITA AO OFTALMOLOGISTA 

Assim como muitas outras pessoas, 

Carlos evita ao máximo ir ao médico. 

Depois de tanto reclamar que estava 

com dificuldades para enxergar, que 

estava vendo os objetos embaçados 

e sentindo muitas dores de cabeça, 

Lene, a esposa de Carlos, resolveu 

acabar com a recusa do marido e 

marcou uma consulta com um 

oftalmologista, Dr. Jorge, amigo de 

ambos.  
 

 Carlos não gostou muito da idéia, 

mas, como a esposa já havia marcado 

a consulta... Ele convidou seu filho 

Charles, onze anos de idade, um 

garoto muito esperto e curioso. 

Chegaram ao consultório do Dr. 

Jorge, um lugar cheio de fotografias, 

quadros e, na sala de atendimento, 

equipamentos e modernidades para 

cuidar da visão, o que chamaria a 

atenção do menino. 

 

 

 Após alguns minutos na sala de espera, a atendente chamou Carlos para uma 

saleta onde havia um equipamento. Ela pediu que colocasse a cabeça em um 

espaço apropriado e ajustou a máquina na direção de seus olhos. Charles, sem 

conter a curiosidade, quebrou o silêncio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ela olhou para Charles e sorriu, mas não deixou de responder, mesmo estando 

um pouco confusa: 

 - Ô moça! Pra que serve essa 

máquina? 
 - Não tem problema, senhor, eu 
gosto – responde a atendente –. Ela 

serve pra dar uma estimativa de 

como está à visão da pessoa. 

- Filho, não atrapalhe a 

moça! Ela está 

trabalhando – diz o pai 

 
 - Ah! Então, como ela funciona? – 

perguntou o garoto com curiosidade. 

01 02 

03 

04 05 

06 
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  Mas, Charles não ficou satisfeito 

com a explicação, já que ela 

acrescentou outro ponto de 

interrogação em sua cabeça. O que 

seria essa tal de reflexão? Há um 

espelho lá dentro? O garoto teve que 

deixar a curiosidade de lado, pois o 

pai estava entrando na sala de 

consultas do Dr. Jorge. 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Tudo bem! Não tem problema 

– responde Dr. Jorge –. Vou 

tentar lhe explicar com um 

exemplo. O que acontece 

quando você joga uma bola no 

chão? Ela bate e volta, não é? A 

mesma coisa acontece com a 

luz! Os equipamentos do 

consultório usam a reflexão da 

luz para formar imagens através 

de espelhos. 

 - Quer dizer que lá dentro da 

máquina têm um espelho como o do 

banheiro lá de casa? – pergunta 

Charles. 

 - Bom, a máquina funciona por 
reflexão. Quando seu pai estiver 

na posição correta, ele vai ver 

uma estrelinha preta. Eu também 

vou ver do jeito que ele estiver 

vendo. Se ele estiver vendo uma 

imagem embaçada eu também vou 

ver; então, vou ajustar o 

equipamento até que ele veja a 

imagem bem nítida. 

 - Há quanto tempo, Carlos! Tudo bem 

com você? E a Lene, como está? – indaga 

o doutor. 

 - Estamos bem! E 

você como está? 

- Bem! Quem é o garotão? É seu 

filho? 

- Sim, é o Charles. 

- Muito prazer Charles! – 

cumprimenta o doutor amavelmente 

– Você está bem? 

- Estou bem doutor – disse o garoto 

que, sem perder tempo, emendou –, 

mas o senhor poderia me dizer o que 

é reflexão? 

- Filho, lá vem você com 

as suas perguntas – 

suspira o pai. 

07 08 

09 

10 11 
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Após perguntar o que Carlos estava 

sentido, Dr. Jorge pediu que ele 

sentasse em uma cadeira com vários 

equipamentos acoplados, deixando 

Charles ainda mais curioso. O médico 

ajustou um aparelho que fez 

aparecer um conjunto de letras numa 

parede, a certa distância da cadeira. 

Em seguida, aproximou outro 

equipamento, cheio de vidros, do 

rosto do paciente, na direção de seus 

olhos. O médico retirava e colocava 

os vidros, perguntando se Carlos 

estava enxergando bem as letras, se 

a imagem estava melhor, até que ele 

dissesse que estava boa e que 

conseguisse ler o que estava 

projetado na parede. Pra finalizar o 

exame, Dr. Jorge trouxe outro 

aparelho, que parecia uma 

pequeninha lanterna, e examinou os 

olhos de Carlos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- É mais ou menos isso. Dentro da 

máquina tem um espelho sim, mas 

ele é um pouco diferente do espelho 
que você tem na sua casa – 

completa Dr. Jorge. 

- Ah, é mesmo! Eles são diferentes 

porque o lá de casa é maior do que 

o da máquina não é? – interroga o 

menino. 

- Quase isso! A diferença entre 

eles não está só no tamanho, 
Charles! Está também na forma 

desse espelho. Os mais usados 
como os dos banheiros, dos 

salões de beleza, são planos. Mas 

existem também os esféricos – 

responde o médico. 

- Esféricos? – pesou Charles – Tem 

forma de bola? 

- Mais ou menos! – sorriu o médico. 

- Doutor, o que são aquelas letrinhas? E esses 

vidrinhos que o senhor colocou e tirou dos 

olhos do meu pai? E essa lanterninha? Para 

que serve tudo isso? – perguntou Charles, 

ansioso, logo após o fim do exame. 

12 14 

13 

15 
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Charles ouviu atentamente a 

explicação quando algo novamente 

lhe chamou a atenção. O médico falou 

em “problemas da visão”. O menino 

pensou: então existe mais de um 

problema? Sem perder tempo, o 

garoto perguntou: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

- Sim, posso te dar como 

exemplo a miopia, que é a 

dificuldade que as pessoas têm 

de ver objetos distantes. Outro é 

a hipermetropia, em que a 

pessoa tem dificuldade de ver 

objetos próximos. O seu pai tem 

o que chamamos de 

astigmatismo, que é um 

problema causado geralmente 

pela curvatura imperfeita da 

córnea, que é essa parte 

transparente mais externa do 

olho. Devido a esta imperfeição, 

a luz que entra no olho sofre um 

desvio maior do que o 

necessário e isso causa uma 

distorção na imagem dos 

objetos. A pessoa enxerga os 

objetos meio curvados, não é 

mesmo Carlos? 

Como era de se esperar, Charles 

prestava atenção na explicação, mas 

aquela cara de dúvida surgiu 

novamente. Atento, Dr. Jorge tratou 

de esclarecer as coisas ao menino. 

- Sim, é isso mesmo – 

responde o pai do 

menino. 

- E isso tudo por causa da 

refração da luz – emendou o 

médico. 

17 

16 

18 

19 

20 

- Que dizer que existe mais de um 

problema de visão? 

 

 
 

 
 

 
- Charles, estou vendo, pela sua 

cara que apareceu alguma 

dúvida. 

 - Eh... o que é refração? – 

perguntou Charles. 

21 

- Calma Charles! Uma de cada 
vez! Vou tentar esclarecer suas 

dúvidas, mas vamos por partes. As 

letrinhas que você viu na parede 

fazem parte de um teste, 

conhecido como teste de Snellen, 

para verificar se o seu pai enxerga 

bem objetos distantes. Esses 

vidros aqui, na verdade são lentes 

e cada uma apresenta forma e 

propriedades diferentes. Elas 

ajudam a corrigir os problemas 
da visão. Por fim, a lanterninha é 

para verificar como está o fundo 

do olho do seu pai – respondeu 

Jorge pausadamente. 
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* * * * * 

O que você acha de aproveitar o momento e ajudar Charles em suas descobertas no 

consultório? É hora de conhecer melhor os conceitos mencionados pelo doutor Jorge!  

 

 
- Bom Charles! Você lembra 

quando eu expliquei a reflexão? 

O pai do garoto pediu desculpas pelas 

intervenções de Charles, mas o 

doutor apontou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim 

- Sim Dr.! 

- Na reflexão a luz bate num 

obstáculo e volta, já na refração 

ela atravessa o obstáculo e sofre 

um desvio. 

- Nada disso, todos nós aprendemos 

quando respondemos uma 

pergunta! E parece que essa visita 

foi muito importante para vocês 

dois. Aqui está a receita para seus 

óculos e quantos graus ele deve ter. 

- Graus? O que é isso? – perguntou 

novamente Charles. 

- Ah! Nada disso! Vai 

ficar pra outro dia, temos 

que ir agora filho. O 

Doutor tem outras 

consultas a fazer – reagiu 

o pai. 

- Tudo bem, então da próxima vez, 

a gente tira essa dúvida – 

respondeu o médico. 

- Puxa, doutor! Nunca pensei que ia 

ver tanta coisa interessante aqui. 

Muito obrigado, eu vou procurar 

saber mais sobre essas coisas, 

inclusive esse negocio de graus – 

falou Charles com entusiasmo. 

22 23 

24 25 
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5. Texto didático 

  

EXPLORANDO OS CONCEITOS FÍSICOS. 

ÓPTICA: APRESENTANDO O ESTUDO DOS FENÔMENOS DA VISÃO 

 

Durante a visita ao oftalmologista, Charles se deparou com um mundo 

maravilhoso cheio de curiosidades e fenômenos ligados à visão. Para nos ajudar a 

entender melhor esse mundo cheio de novos saberes de Charles, vamos pedir uma 

ajuda para o nosso amigo Diógenes, um personagem que irá nos ajudar a organizar 

melhor as idéias apresentadas, dialogando conosco.  

 

 

- Então podemos dizer que a luz está diretamente ligada aos fenômenos da 

visão? 

- Muito bom! É isso mesmo. É a parte de Física que estuda esses fenômenos 

ligados a luz e também a visão é chamada de Óptica. Completa Diógenes. 

 

 

   

       Platão 

 

 

 

 

A REFLEXÃO DA LUZ. 

 

No início da consulta de seu pai, Charles foi logo fazendo perguntas para a 

ajudante do Dr. Jorge. Ao perguntar como funcionava a máquina em que seu pai fazia 

o exame, ficou curioso com uma coisa, o que seria reflexão? Palavra que a moça disse 

Oi amigos! Antes de começar a organizar nossas idéias, é 

bom saber que, através da visão, recebemos grande parte 

das informações que nos cercam. Isso se deve ao fato dos 

nossos olhos serem sensíveis a luz que provém dos objetos. 

EU QUERO SABER UM POUCO MAIS! 

Uma das antigas idéias sobre o mecanismo da visão foi o modelo do 

raio visual sustentado por Platão (427 a.C - 347 a.C). Para este filósofo 

a visão acontecia devido o reencontro dos “raios emitidos” pelo olho e 

pelos corpos luminosos (BARTHEM, 2005). Hoje em dia, o fenômeno 

da visão pode ser mais bem compreendido se dividido em três etapas: 

o estímulo causado pela luz proveniente dos objetos, a sua recepção 

pelo olho humano, onde se forma a imagem, e a sensação de visão que 

corresponde ao processo das informações transmitidas do olho para o 

cérebro (adaptado de GREF, 2005).  
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durante a explicação do funcionamento da máquina. Dr. Jorge explicou, através de 

um exemplo, que a reflexão é o que acontece com a luz quando ela “bate” em algum 

objeto e volta. O que será que nosso amigo Diógenes pode nos falar sobre a reflexão: 

                     

                  

 

 

Figura 1 - Reflexão da luz. Um raio de luz incide 
na base de um objeto de acrílico e é refletido. 
Fonte:http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2006/R
eflexao%20e%20Refracao/refracao.html. Acesso 
em 28/12/2007. 

 

- Podemos entender melhor o fenômeno da reflexão. Mas para isso vamos 

precisar conhecer alguns elementos importantes para o nosso estudo. Vamos 

observar a figura seguinte, que representa o que acontece na figura 2. 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                

                                                                              

Muito bem pessoal! Vamos começar o nosso 

estudo. A reflexão, na verdade é o fenômeno 

que ocorre com a luz sofre ao incidir em uma 

superfície e retornar ao meio de origem. Como 

podemos ver na figura 1. 

Figura 2 - Reflexão em uma superfície 
refletora plana. Fonte: Márcio Sales 

N 
R P 

I 

i  r  

Superfície refletora plana 

http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2006/Reflexao e Refracao/link4.html
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- Os ângulos i  e r  são denominados ângulo de incidência e ângulo de reflexão 

respectivamente e possuem sempre a mesma medida. 

- Diógenes, podemos dizer então que o fenômeno da reflexão obedece a uma 

Lei?  

- Pode sim. Porém é Lei, no sentido cientifico. 

- Como assim! 

- Isso porque a palavra lei pode ser empregada também no sentido jurídico, 

onde ela é uma norma criada pelo homem para facilitar as relações entre eles em 

sociedade, como por exemplo, as leis de trânsito: não ultrapassar o sinal vermelho; 

não parar o carro em cima da faixa do pedestre. Leis que foram criadas em função do 

surgimento dos carros. Já no sentido cientifico, lei é uma regra que descreve um 

fenômeno que ocorre com certa regularidade. Ela não é criada em função da 

necessidade do homem, mas sim da observação de fenômenos. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                    

Na figura 2, I é o ponto de incidência da luz 

na superfície. O segmento de reta PI⃗⃗  ⃗ é o raio 

de luz incidente e o IR⃗⃗  ⃗ é o raio de luz 

refletido. A reta pontilhada é chamada de 

normal. Esta reta sempre forma um ângulo 

reto (90o) com a superfície. i  e r  são os 

ângulos formados entre os raios de incidência 

e refletido com a normal, respectivamente.   

A reflexão da luz é regida por duas leis. A primeira lei 

pode ser enunciada assim: ângulo de incidência tem a 

mesma medida do ângulo de reflexão. A segunda diz que 

o raio refletido, a normal e o raio incidente estão situados 

no mesmo plano. As leis da reflexão são ilustradas pela 

figura 4.  

A reflexão não 
acontece apenas 

em superfícies 

planas, mas 

também em curvas 

(figura 3).  

N 
R P 

I 

i  r  

Superfície refletora curva 

Figura 3 - Reflexão em uma superfície 
refletora curva. Fonte: Marcio Sales 
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Figura 4 - Leis da reflexão. 1a Lei o ângulo de incidência a mesma medida do 
ângulo de reflexão. 2a Lei o raio incidente, o raio refletido e a reta normal, estão 
no mesmo plano. Fonte: Marcio Sales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPELHOS PLANOS E ESFÉRICOS 

 

Durante a explicação do fenômeno da reflexão pelo Dr. Jorge, nosso amigo 

Charles fez uma comparação muito interessante. Para ele, o espelho de dentro da 

máquina era igual ao do banheiro da casa dele. A única diferença estaria no tamanho. 

Mas para surpresa de Charles, e a nossa também, o tamanho não é a única 

diferença entre os espelhos, eles se diferenciam também pela forma. O que será que 

o nosso amigo Diógenes tem pra falar sobre os espelhos? 

 

Espelho 

Raio Incidente 
Raio Refletido 

Ângulo de 

incidência  
Ângulo de 

reflexão  

Normal  

EU QUERO SABER UM POUCO MAIS! 

Podemos compreender a lei da reflexão luminosa empregando uma idéia formulada 

por volta de 1650 pelo cientista francês Pierre Fermat (1601 - 1665), e que é 

chamada de princípio de Fermat do mínimo tempo. O principio diz que entre todas 

as trajetórias possíveis da luz ir de um determinado ponto até outro qualquer, ela 

segue o caminho que requer o menor tempo possível. Na figura (a), vemos dois 

pontos A e B de frente a um espelho. Existem infinitos caminhos para a luz ir de A 

até B, refletindo no espelho, sendo que alguns estão representados na figura (b), mas 

apenas um no qual o percurso é feito no menor intervalo tempo, tal como mostra a 

figura (c). 

 
  (a)        (b)                              (c) 
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- Onde encontramos esses espelhos no nosso dia-a-dia? 

- Os espelhos que você tem no banheiro da sua casa, na porta do seu guarda-

roupa e salões de beleza, quase sempre, são do tipo plano e os que ficam no canto 

das lojas, supermercados e farmácias, nas entradas de elevadores, saídas de ônibus 

e estojos de maquiagem, por exemplo, geralmente são esféricos. Podemos entender 

mais sobre os espelhos sabendo as características das imagens formadas por eles. 

Comenta Diógenes. 

- Imagens! O que é isso? 

- Você já deve ter observado que quando nos olhamos diretamente para um 

espelho, vemos nossa face, assim como vários objetos em nosso entorno. Estes 

objetos parecem-nos como se estivessem exatamente em nossa frente. O que vemos 

num espelho é que denominamos imagem de um objeto, figura 5. 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

Os espelhos têm aplicações diversas no nosso dia-a-dia, como observar 

os objetos que se encontram fora do nosso campo de visão, atrás de 

nós, por exemplo. Além de utilizá-lo para ver nossa imagem. Os dois 

tipos mais comuns e utilizados no nosso cotidiano são os espelhos 

planos e os esféricos. 

Pessoal! Observe por um instante a figura 6, nela podemos imaginar 

que a imagem da jovem formada pelo espelho seria sua “irmã gêmea”. 

Essa mesma sensação você tem quando se olha no espelho do seu 

banheiro. Como você está de frente para o espelho, sua imagem 

“gêmeo” estaria atrás do espelho, a uma distância igual à sua até o 

espelho, figura 7. 

Figura 5 - Um vaso e sua 
imagem formada em um 
espelho plano. 
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki
/espelho 

Figura 6 - Uma pessoa observa 
sua imagem à frente de um 
espelho plano. 
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wik
i/espelho 

 



19 

 

 

Figura 7 - Posicionamento do objeto e sua imagem em 
um espelho plano. Onde d = d'. Fonte: Márcio Sales 

 

- Através desse exemplo, podemos verificar mais duas características das 

imagens formadas por espelhos planos: elas têm o mesmo tamanho do objeto; como 

se formam “atrás” do espelho, dizemos que a imagem é virtual. 

- Vamos estudar agora um pouco os espelhos esféricos, mas antes precisamos 

saber como eles são feitos. Para isso vou pedir a ajuda do nosso amigo Diógenes. 

 

               

 

Figura 8 - Esfera. Fonte: Márcio Sales 

 

- Podemos dizer que a calota esférica é o nosso espelho esférico? 

- Não! O espelho esférico é a parte refletora da calota. E de acordo com a 

superfície refletora o espelho esférico pode ser de dois tipos. Se a parte refletora da 

calota for a interna, o espelho recebe o nome de côncavo; se for a parte externa, é 

chamado de convexo, a figura 9 apresenta onde os espelhos podem ser utilizados. 

Responde Diógenes. 

Imagem 

i 

Espelho Plano 

Objeto 

o 

d d’ 

Calota 
esférica 

C 

R 

Os espelhos esféricos são 

construídos a partir de um corte que 

fazemos em uma esfera (figura 8). 

Essa parte que cortamos é chamada 

de calota esférica. 
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Figura 9 - (a) Espelho esférico convexo, utilizado em lojas, farmácias e 
supermercados. (b) Espelho esférico côncavo, muito utilizado pelas mulheres 
para se maquiar. 
Fonte:http://br.geocities.com/saladefisica6/optica/espelhosesfericos.htm  

 

- Nos livros didáticos os espelhos esféricos são representados de uma maneira 

bem simplificada para facilitar o estudo, como vemos na figura 10. 

 

   

 

 

- Diógenes o que você pode nos falar sobre as imagens formadas pelos 

espelhos esféricos? 

                                                                                                      

            

                       

- Real! O que é uma imagem real Diógenes? É aquela que podemos pegar? 

Eixo 

C 

R 

(a) 

Eixo C 

R 

(b) 

(a) 

Vamos lá então! Vocês estão lembrados que nos espelhos 

planos as imagens têm o mesmo tamanho do objeto? Muito 

bom! Nos espelhos esféricos essas imagens podem ser 

maiores, menores ou do mesmo tamanho dos objetos.  

Além disso, no espelho plano, as imagens 

dos objetos reais são sempre virtuais. Nos 

espelhos esféricos as imagens podem ser 

virtuais ou reais. 

Figura 10 - (a) Forma simplificada do espelho esférico Côncavo e (b) forma simplificada do 
espelho esférico convexo. Fonte: Márcio Sales 

(b) 
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- Não a imagem real é aquela que pode ser projetada em um anteparo, um 

exemplo são os cinemas, onde a imagem do filme é projetada em uma tela. Diógenes 

explica. 

 

           

                                                                    

- Não! Mas em um espelho esférico isto pode acontecer? 

- Sim. Diferentemente dos espelhos planos que não deixam as imagens de 

cabeça pra baixo, os espelhos esféricos podem fazê-lo. Nesse caso podemos dizer 

que a imagem pode ser Direita, quando ela não aparece de cabeça para baixo, ou 

Invertida, quando aparece. 

 

     

LENTES 

 

 Numa das situações de dúvida de Charles, o Dr. Jorge disse que os vidrinhos 

que ele colocava e retirava da frente dos olhos do seu pai durante o exame, eram, na 

verdade, lentes, que seriam responsáveis pela correção dos defeitos da visão. 

 

 

Amigos agora me respondam uma coisa. Ao 

olhar a imagem de vocês em um espelho plano 

ela aparece de cabeça pra baixo?  

Porém as lentes não se aplicam somente para correção das 

anomalias da visão; muitos instrumentos ópticos como máquinas 

fotográficas, microscópios, lunetas, projetores de slides utilizam 

as lentes como base de seu funcionamento. 

A posição e o tamanho das imagens formadas pelos 

espelhos planos e esféricos podem ser construídas 

geometricamente. Essas construções podem ser 

encontradas em livros didáticos. 

Os problemas ligados à visão são, na sua maioria, devido à má 
focalização das imagens dos objetos na retina. Nesse caso, as 

lentes têm a função de modificar o local de focalização das 

imagens.   
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Figura 11 - Tipos de lentes esféricas. a) Lente convexa 
(bordas finas); b) Lente côncava (bordas espessas). 
Fonte: GREF, 2005, pg.284. 

 

As lentes esféricas podem divergir ou convergir os raios de luz que nelas 

incidem. Vamos ver o que Diógenes tem pra nos dizer. 

 

                            
                                               (a)                                            (b) 

 
Figura 12 - (a) Comportamento de uma lente convergente; (b) comportamento de 
uma lente divergente. 
Fonte: http://www.fisicahoje.com.br/otica-ondas-exp.htm 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

Por que quando olhamos para a superfície tranqüila de um lago de água 

cristalina, ou para um espelho, vemos nossa imagem refletida e, quando 

olhamos para um quadro pendurado na parede, vemos o quadro, e não a nossa 

imagem? 

A maioria desses instrumentos utiliza lentes do tipo 

esféricas. Esse tipo de lente pode ser classificado em 

dois grupos: convexas, chamadas de lentes de bordas 

finas; côncavas, chamadas de lentes de bordas 

espessas. Como podemos ver na figura 11. 

(a) (b) 

Convexa Côncava 
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- Muito bem! Uma lente é dita convergente quando ao incidirmos dois raios de 

luz paralelos, ao atravessar a lente, eles se aproximam até se encontrarem num ponto, 

como podemos ver na figura 12 (a). O que não acontece em uma lente divergente, em 

que os raios de luz paralelos vão se afastando um do outro, figura 12 (b). 

- É possível representar as lentes de forma simplificada, como mostra a figura 13, 

representando os fenômenos indicados na figura 12. 

 

Figura 13 - Representação esquemática das lentes convergentes e divergentes. Fonte: Márcio Sales 

 

OS DEFEITOS DA VISÃO 

 

Durante o exame, Dr. Jorge explicou que as lentes ajudam a corrigir “problemas 

da visão”, e citou os dois mais comuns: Miopia e Hipermetropia. 

Para entender os defeitos citados pelo Dr. Jorge vamos pedir uma ajuda ao 

nosso amigo Diógenes novamente, já que o olho humano, órgão responsável pela 

visão, é cheio de detalhes, como podemos ver na figura 14. 

 

 

Figura 14 - Globo ocular. Representação esquemática de 
alguns detalhes do olho humano. 
Fonte: Leituras de física GREF óptica – 1998, pg. 30. 

Você poderia pesquisar para descobrir a função de cada uma das partes que 

compõem o olho. 

Lente convergente Lente divergente 

Raios de luz 
paralelos 

Raios de luz 
paralelos 
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- Para uma pessoa enxergar um objeto com nitidez, o olho humano focaliza 

uma imagem desse objeto na retina, que pode ser entendida como uma “tela de 

cinema” onde a imagem do objeto é projeta. 

- Hum! Então Diógenes se eu não tiver vendo com nitidez um objeto isso indica 

que a imagem dele está sendo formada fora da retina. 

- Exatamente. Isto é o que ocorre na Miopia. Dr. Jorge a descreveu como sendo 

a dificuldade que as pessoas têm de ver objetos ao longe. Biologicamente se deve ao 

alongamento do globo ocular em relação ao comprimento de um olho normal, sem 

defeitos. 

- Alongamento do globo ocular? Não entendi. 

- Vamos imaginar que um olho normal seja uma bola de ping-pong. O olho de 

uma pessoa com miopia como ele é alongado ele seria “parecido” com um ovo. Desse 

modo, boa parte dos raios de luz provenientes de um objeto são focalizados “antes” 

da retina (figura16) formando uma imagem com pouca nitidez. 

 

 

 

 

Lente 
Convergente  

Isso mesmo! O olho humano é cheio de detalhes, mas podemos fazer 

um modelo “simplificado” para facilitar o seu estudo. Podemos 

assumir que ele é dotado de uma lente convergente, um conjunto 

formado pela córnea e pelo cristalino como podemos ver na figura 

15. 

Figura 15 - Olho humano simplificado. Fonte: Márcio Sales 

Figura 16- Olho míope, a imagem se forma 
antes da retina. Fonte: Márcio Sales 
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- Então como corrigimos esse defeito Diógenes. 

 

      

   

 

 

 

- E o outro defeito citado pelo médico, a hipermetropia, nele também a imagem 

se forma antes da retina Diógenes? 

- Não! Nesse caso a maioria dos raios de luz provenientes de um objeto é 

focalizada “depois” da retina (figura 18), formando uma imagem com pouca nitidez. As 

pessoas que têm esse problema sentem dificuldade de ver objetos de perto, isso 

ocorre porque o globo ocular é mais curto do que o normal. 

 

 

 

- Mais curto! Ele seria então um ovo em pé. 

- Muito boa comparação. Completa Diógenes. 

- Diógenes, já que na hipermetropia a imagem se forma depois da retina, ao 

contrário da miopia que se forma na frente. Posso dizer então que pra corrigir a 

hipermetropia utilizamos uma lente convergente. 

 

Figura 17 - Correção da miopia, com 
uma lente divergente. O feixe se "abre" 
e converge na retina. Fonte: Márcio 
Sales 

Para se corrigir esse defeito, é 

preciso fazer com que a 

maioria dos raios de luz sejam 

focalizados na retina. Para 

isso, utilizamos uma lente 

divergente, pois são capazes de 

afastar o ponto de foco dos 

raios, localizando-o sobre a 

retina, como podemos ver na 

figura 17.  

Figura 18 - Olho hipermetrope. A imagem se 
forma "atrás" da retina. Fonte: Márcio Sales 
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- É claro que não poderíamos terminar nosso papo, sobre os defeitos da visão, 

sem falar um pouco sobre o problema de visão apresentado pelo pai de Charles, o 

astigmatismo. Uma pessoa com astigmatismo apresenta uma deformação da 

curvatura da córnea ou do cristalino, fazendo a imagem fique nítida apenas em 

determinadas direções.  

- Sua correção é feita também através de 

uma lente esférica? 

- Não, sua correção é feita através do uso de 

lentes cilíndricas. Já que nas lentes esféricas a luz 

é desviada simetricamente, o que não acontece nas 

lentes cilíndricas onde a luz é desviada de forma 

diferente, isto é, não simétrica.    

 

 

A REFRAÇÃO DA LUZ 

 

Para explicar o defeito de visão apresentado pelo pai de Charles doutor Jorge 

citou que os raios de luz que entram no olho sofrem um desvio, que chamou de 

refração. Diogenes, o que seria essa tal de refração? 

 

                                                      

 

 

 

É isso mesmo, a pessoa com 

hipermetropia precisa usar uma 

lente do tipo convergente, para 

que a maioria dos raios de luz 

seja focalizada na retina, como 

podemos ver na figura 19. 

Figura 19 - Correção da hipermetropia, com 
a lente convergente. O feixe de luz se fecha 
e converge na retina. Fonte: Márcio Sales 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

É possível uma pessoa 

apresentar mais de um 

defeito de visão? 

A refração é um dos fenômenos 

mais curiosos da luz, e está mais 

presente no nosso dia a dia do que 

podemos imaginar. As lentes de 

óculos são aplicações básicas dos 

princípios da refração. 

Ela acontece quando a luz 

passa de um meio 

transparente para outro, 

por exemplo, do ar para 

água como mostra a figura 

20.  



27 

 

 

Figura 20 - Refração da Luz. Um feixe de luz ao 
passar do ar para água contida em um aquário 
Fonte: http://www.fisicahoje.com.br/otica-ondas-
exp.htm 

 

- Podemos então dizer que a luz ao sofrer um desvio, está sofrendo o fenômeno 

da refração. 

- Dizer que a refração acontece quando a luz sofre um desvio quando muda de 

meio, contudo, não é completamente correto do ponto de vista da óptica. Vamos 

observar a figura abaixo. 

 
                                              (a)      (b) 

 

 

 

                                                           

 

- Nas duas! Mas a figura 21 (b) a luz não sofre desvio ao passar do ar para 

água.  

- A refração se caracteriza pela alteração da velocidade (rapidez) da luz ao 

passar de um meio para outro. Por exemplo, onde é que você corre mais rápido no 

asfalto ou na areia “fofa” de uma praia? É claro que no asfalto, então o que eu quero 

Normal  

Raio Incidente 

Raio Refratado 

Ar 

Água 

Raio Incidente 

Raio Refratado 

Ar 

Água 

Raio Refratado 

Figura 21 - Tipos de incidência. (a) obliqua (inclinada) e (b) perpendicular. Fonte: Márcio Sales 

A figura 21 mostra duas 

situações, em ambas 

podemos afirmar que a 

luz sofreu refração? 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

Por que quando observamos 

um objeto no fundo de uma 

piscina temos a impressão 

que ele está mais acima da 

sua posição real? 



28 

 

dizer é que quando você passa do asfalto para areia sua velocidade muda, nesse 

caso diminui. Você não mudou de meio? Antes você estava no asfalto depois passou 

para areia e com isso sua velocidade se alterou, é semelhante ao que acontece com 

um feixe de luz ao passar de um meio para outro.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 

CURIOSIDADE DE CHARLES: 

No fenômeno da reflexão, vimos que os raios de 

luz incidentes e os refletidos, não importando o 

tipo de superfície, obedeciam a uma Lei. Será que 

existe uma lei para a Refração? 
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6. Sugestão de Avaliação 

 

Este material tem como objetivo propor uma abordagem diferenciada, 

ligada ao cotidiano para o ensino de física. Nesse sentido porque utilizar um regime 

tradicional de avalição, com atribuição de notas através de uma prova de múltiplas 

escolhas.  

Segundo Severino (2016)  

O processo de avaliação, deve ser vista e vivenciada como momento de 
análise e reflexão para identificar dificuldade e obstáculos, para contextuar 
sucesso e insucessos na aprendizagem e para que sejam lançados novos 
pontos de partida para reorientação de ações futuras na interação com os 
processos de estudo e aprendizagem. (SEVERINO, 2016, p. 280) 
 

Nesse contexto proponho duas formas de avaliações não tradicionais, 

neste material, a utilização de mapas conceituais e a proposta de Brito (2007). 

 

6.1. Mapas Conceituais 

De uma forma bem ampla podemos definir mapas conceituais como 

diagramas que procuram relacionar os conceitos. Mais especificamente, podem ser 

interpretados como diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização 

conceitual de um corpo de conhecimento ou parte dele. (MOREIRA, 2006)  

Por ser um instrumento muito flexível para diferentes finalidades, optamos 

por sugerir como um instrumento de avaliação. Os mapas conceituais não apresentam 

regras fixas para sua construção, contudo ele deve evidenciar as relações hierarquias 

entre os conceitos, que podem ser feitas por elipses ou retângulos ligados por setas. 

Durante a construção não existe o “certo” ou “errado”, já que cada mapa é 

único representando as relações entre os conceitos de quem o construiu. Por isso é 

importante estabelecer parâmetros para uma avaliação, Moreira (2013) propõe alguns 

critérios de avaliação: 

 Presença dos conceitos mais importantes do tema abordado.  

 Hierarquização conceitual expressa de forma clara (conceitos mais importantes 
em destaque).  

 De acordo com a matéria de ensino, as linhas conectando conceitos e as 
palavras de enlace (os conectores) devem sugerir relações adequadas.  

 Existência, não apenas de relações verticais, mas de relações cruzadas, 
indicando reconciliação integrativa.  

 

A seguir temos um mapa conceitual produzidos por um grupo, durante o 

processo de aplicação do texto didático. 
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Mapa conceitual construído após a leitura do texto didático. 

Para utiliza os mapas conceituais como processo de avaliação é importante 

que o professor separe um tempo, para construção de mapas com a turma, a partir 

de conceitos relacionados a qualquer tema, fazendo com que os alunos se familiarizar 

com essa metodologia. 

 

6.1.1. Sugestão de leituras 

 Mapas conceituais e diagramas V: ferramentas para o ensino, a aprendizagem 
e a avaliação no ensino técnico. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v14n2/v14n2a12.pdf>. Acesso em: 08 Ago. 
2018.   

 A utilização de diagramas conceituais no ensino de física em nível médio: um 
estudo em conteúdos de ondulatória, acústica e óptica. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbef/2009nahead/070811.pdf>. Acesso em: 08 Ago. 
2018. 

 Construindo mapas conceituais. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v12/v12a08.pdf>. Acesso em: 08 Ago. 2018   

 

 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v14n2/v14n2a12.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbef/2009nahead/070811.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cc/v12/v12a08.pdf
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6.2. Produção e Avaliação (Brito, 2007) 

Brito (2007) propõe uma proposta de ensino e aprendizagem em Física 

através de temas em três etapas: Apresentação, Aprofundamento e Produção-

Avaliação. 

Na terceira etapa Produção-Avaliação os alunos deveram produzir textos, 

vídeos, performances. Durante essa etapa a orientação do professor é fundamental, 

pois ela deve estar baseada em pesquisa bibliográfica, para que o produto expresse 

o conhecimento físico construído coletivamente e dentro dos objetivos curriculares. 

Diferentes dos Mapas Conceituais, na Produção-Avaliação, os alunos têm 

uma liberdade de escolha maior, em relação ao que produzir, o que favorece a 

criatividade dos alunos, como na produção de uma peça teatral, ou criação de um 

vídeo, devido o avanço tecnológico dos aparelhos celulares.  
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