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Invictus (William Ernest Henley) 

 
Out of the night that covers me, 
Black as the pit from pole to pole, 
I thank whatever gods may be 
For my unconquerable soul. 
 
In the fell clutch of circumstance 
I have not winced nor cried aloud. 
Under the bludgeoning’s of chance 
My head is bloody, but unbowed. 
 
Beyond this place of wrath and tears, 
Looms but the Horror of the shade, 
And yet the menace of the years, 
Finds and shall find me unafraid. 
 
It matters not how strait the gate, 
How charged with punishment the scroll, 
I am the master of my fate: 
I am the captain of my soul. 

Tradução 
Dentro da noite que me rodeia, 

Negra como um poço de lado a lado, 
Agradeço aos deuses que existem 

Por minha alma indomável. 
 

Sob as garras cruéis das circunstâncias 
Eu não tremo e nem me desespero. 

Sob os duros golpes do acaso 
Minha cabeça sangra, mas continua erguida. 

 
Mais além deste lugar de lágrimas e ira, 

Jazem os horrores da sombra. 
Mas a ameaça dos anos, 

Me encontra e me encontrará, sem medo. 
 

Não importa quão estreito o portão, 
Quão repleta de castigo a sentença, 

Eu sou o senhor de meu destino 
Eu sou o capitão de minha alma. 

 
 

“Aquele que pouco semeia, igualmente, colherá pouco, mas aquele que semeia com 
generosidade, da mesma forma colherá com fartura” (Coríntios 9:6). 

 

  



 

RESUMO 

O presente trabalho aborda o ensino de óptica geométrica sob a perspectiva do ensino de 
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e da aprendizagem significativa de Ausubel, 
com foco na fotografia, possibilitando relações integradas aos outros conhecimentos 
adquiridos. Este trabalho pretende possibilitar a melhora da aplicação dos 
conhecimentos teóricos das aulas de Física em situações práticas, permitindo ao 
educando desenvolver competências cognitivas que podem favorecer e desenvolver 
habilidades. As habilidades são desenvolvidas para que propiciem a transposição desses 
conhecimentos para outras situações. Para esta abordagem foi elaborada uma Sequência 
Didática (SD) que foi aplicada, em um estudo preliminar, a alguns alunos do segundo 
ano do ensino técnico integrado ao médio de uma escola pública da região 
metropolitana de Belo Horizonte/MG. A SD trata a óptica geométrica sob a orientação 
dos organizadores prévios pertinentes ao tema, faz o uso de objetos de ensino (OE), e 
foi produzida com foco multimetodologia, possibilitando maior aplicabilidade do 
produto de ensino desenvolvido, por ter foco CTS mais profundo que o habitual o 
conhecimento científico foi subordinado. As atividades envolveram discussões sobre 
diversos conceitos físicos, com o objetivo de promover também a alfabetização 
científica dos envolvidos, culminando na construção de uma câmera de papel (“Pin 
Hole”), estando alinhadas com o Programa de Ensino da Escola e com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s). Entre as possibilidades de continuidade do trabalho e 
utilização do produto destaca-se o uso de Objetos de Ensino (OE), permitindo várias 
adaptações na SD e a possibilidade de interação com outros conteúdos/disciplinas/áreas, 
devido à transversalidade do tema. Este trabalho também fomenta, junto aos usuários, 
possibilidades de aprofundamento e continuidade da pesquisa. 
Palavras-chaves: Fotografia, Abordagem CTS, Aprendizagem Significativa de 
Ausubel, Ensino de Óptica Geométrica. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The present work deals with the teaching of geometric optics from the perspective of 
teaching Science, Technology and Society (STS) and Ausubel 's meaningful learning, 
focusing on photography, enabling integrated relationships with other acquired 
knowledge. This work intends to make possible the improvement of the theoretical 
knowledge of the physics classes in practical situations, allowing the student to develop 
cognitive skills that can favour and develop abilities. Skills are developed to facilitate 
the transposition of this knowledge into other situations. For this approach, a didactic 
sequence (DS) was elaborated and applied, in a preliminary study, to some students of 
the second year of integrated technical education to the middle of a public school in the 
metropolitan area of Belo Horizonte/MG. The DS treats the geometric optics, under the 
guidance of the previous organizers pertinent to the theme, makes use of teaching 
objects (TO), and was produced with multimetodologic focus, allowing greater 
applicability of the developed teaching product, for having a deeper STS focus that the 
usual scientific knowledge was subordinated. The activities involved discussions on 
various physical concepts, with the objective of promoting the scientific literacy of 
those involved, culminating in the construction of a paper camera ("Pin Hole"), in line 
with the School's Teaching Program and Curricular Parameters (NCPs). Among the 
possibilities of continuity of the work and use of the product, we highlight the use of 
Teaching Objects (TO), allowing several adaptations to SD and the possibility of 
interaction with other contents / disciplines / areas, due to the transversality of the 
theme. This work also promotes, along with the users, possibilities of deepening and 
continuity of the research. 

Keywords: Photography, Teaching Geometric Optics, CTS Approach, Ausubel 
Meaningful Learning. 
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APRESENTAÇÃO 

Em cerca de 14 anos lecionando Física para estudantes do ensino básico e 

superior, tenho observado que, de forma geral, eles pouco se interessam por essa 

disciplina, muitas vezes entendendo-a como um mero apêndice da matemática. 

Durante minha caminhada profissional como docente as perguntas “Para que eu 

preciso saber Física?” e “Que utilidade a Física tem na nossa vida?” são recorrentes 

entre a maioria dos meus alunos. A partir desse aparente desinteresse com a Física, 

tenho me questionado: que tipo de Física ensino? Como posso lecionar de forma mais 

eficaz? Por que o modelo de ensino no qual a Física e as outras disciplinas escolares se 

apresenta está desconexa da realidade dos alunos? Como tornar a aprendizagem de 

Física motivadora para os alunos? Como os conhecimentos de Física contribuem para a 

formação crítica e cidadã desses alunos? Estas e outras questões me trouxeram 

inquietações e a vontade de melhorar minha formação e prática docente.  

Buscando respostas para algumas dessas inquietações, inicialmente, procurei me 

capacitar. Em 2009 concluí meu curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão de 

Projetos Educacionais. A partir daí, com reflexões e conhecimentos adquiridos nessa 

capacitação, alterei a forma pela qual vinha desenvolvendo minhas atividades 

pedagógicas. Inseri em minhas aulas, fossem em salas tradicionais ou em ambientes 

especializados como laboratórios, alguns pequenos “projetos” na tentativa de aplicar 

alguns conteúdos de Física em situações-problema do cotidiano dos alunos, trazendo 

reflexões sobre temas da Física em contextos que os envolvessem. Com essa 

abordagem, minha intenção era contribuir para a formação ampla dos estudantes de 

ensino médio, articulando entre conteúdos de Física e outras áreas do conhecimento em 

trabalhos multidisciplinares, incluindo também reflexões sobre o papel deles na nossa 

sociedade, sobre suas responsabilidades, direitos, deveres, atitudes, e etc. Assim, nas 

minhas aulas de Física, além de desenvolver o conteúdo “Físico”, desenvolvi 

conhecimentos científicos mais amplos com reflexões sobre o pensamento crítico, 

participando mais efetivamente da formação dos jovens estudantes e do contexto em 

que eles estão inseridos. 

Aliando minha prática pedagógica aos objetivos curriculares explícitos nos 

documentos oficiais (Lei de Diretrizes e Bases, Parâmetros Curriculares Nacionais, etc.) 

comecei a idealizar o presente projeto, para ser submetido ao processo seletivo do 
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Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP) para que assim eu pudesse complementar minha formação docente. 

As inquietações iniciais deste projeto eram responder às seguintes questões: 

1) como melhorar, ou seja, tornar mais efetiva a transposição desse conhecimento 

teórico para a prática? 2) como articular os saberes científicos de forma a facilitar esta 

transposição? 3) os objetos de aprendizagem podem auxiliar significativamente o 

processo? 4) como construir uma aprendizagem mais significativa, facilitando a 

transposição teórico/prática? 

Nós, professores, embora quase sempre de forma inconsciente, possuímos certa 

responsabilidade nessa dificuldade dos aprendizes em transpor o conhecimento entre os 

campos teórico e prático. A atividade experimental nas escolas é quase nula, seja por 

falta de laboratório, equipamentos básicos e de reposição, ou falta de tempo para 

planejamento ou desinteresse do docente sobre as atividades experimentais (BORGES, 

2002). Assim como Borges (2002), acreditamos que a inserção de tais atividades 

experimentais é conectada com o uso de laboratório como o espaço que atribui 

significados e potencializa a aquisição de conhecimento. Esse déficit de abordagem no 

ensino pode ser parcialmente contornado com o uso de Objetos Educacionais (OE’s), 

especialmente os digitais, como vídeos, animações e aplicativos computacionais. 

Diante do quadro desenhado anteriormente e tentando buscar uma saída para 

melhorar a relação entre o ensino e a aprendizagem, surgiu a busca por um tema. Com o 

desenvolvimento do projeto, aprovado na seleção, a ideia escolhida foi desenvolver um 

trabalho sobre o estudo de óptica geométrica aplicada a uma situação problema para 

explorar outras dimensões da assimilação dos conceitos, proporcionando uma 

experiência educativa mais completa. A compreensão do funcionamento básico de uma 

câmera fotográfica apresenta essas características, sendo, portanto, escolhida como 

tema. Compreender esse funcionamento com uma abordagem um pouco mais lúdica e 

interativa, propondo aos alunos exercitarem suas habilidades de pesquisa, investigação e 

experimentação, pode propiciar o desenvolvimento pessoal, permitindo a transposição 

teórico-prática dos conhecimentos sobre este “acessório” da vida moderna. 

O pressuposto inicial era que a percepção dos fenômenos da óptica aplicados à 

fotografia analógica e digital pudesse contribuir para o sucesso de uma compreensão 

mais profunda da importância das ciências no nosso cotidiano, podendo explorar 
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interações multidisciplinares que vão além do escopo científico, chegando à filosofia, 

história e artes, por exemplo. Dessa forma, o aluno teria maior possibilidade de articular 

entre os conhecimentos escolares, percebendo de forma ampla as disciplinas que 

compõem o currículo básico nacional, entendendo o conhecimento e a ciência também 

como linguagens sociais, e permitindo ultrapassar a fragmentação atual dos conteúdos 

curriculares. 

A fotografia atualmente é uma prática largamente difundida em nossa sociedade, 

principalmente devido ao avanço tecnológico, que reduziu consideravelmente os custos 

de um bom equipamento fotográfico, o que fica ainda mais evidente quando verificamos 

a quantidades de selfies nas redes sociais e a evolução desse tipo de câmera. Ao 

começar a observar os conceitos científicos envolvidos nesta situação, percebi que a 

maior parte dos alunos também não compreende e não consegue explicar o 

funcionamento básico de um par de óculos, de uma lupa ou de uma câmera fotográfica, 

atos tão comuns no cotidiano. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido ao avanço da tecnologia é comum percebermos que muitos aparelhos ao 

nosso redor parecessem “caixas pretas1”, ou verdadeiras “caixas mágicas”, e que não 

temos a menor ideia do seu funcionamento. Muitas dessas vezes, esse aparente 

desconhecimento ou desinteresse pode ser revertido com a aplicação de conhecimentos 

básicos das ciências naturais, podendo gerar situações de grande aprendizagem por meio 

da transposição do conhecimento teórico em prático, desenvolvendo competências e 

habilidades que tornem essa aprendizagem mais significativa para o aprendiz e 

treinando outras capacidades como a observação e o senso crítico. 

Dentro dessa perspectiva, acreditamos que a percepção dos fenômenos, bem 

como as interações que ocorrem em nossa rotina, podem gerar conhecimentos mais 

aplicáveis, através do desenvolvimento de habilidades cognitivas sem diminuição da sua 

qualidade conceitual. Neste sentido, defendemos que a compreensão dos fenômenos 

envolvidos na fotografia pode ser um tema que possui vasta aplicação prática, podendo 

despertar o interesse na maior parte das pessoas e assim propiciar um contexto de 

aprendizagem para os alunos. 

A captação de imagens e a fotografia são práticas que vem despertando o 

interesse de um número cada vez maior de pessoas, o que pode ser comprovado com a 

difusão de aparelhos fotográficos cada vez mais complexos e poderosos, muitas vezes 

embarcados em outros aparelhos, como tablets e smartphones. As câmeras fotográficas, 

sob o olhar da óptica geométrica, possuem basicamente o mesmo princípio de 

funcionamento, desde sua invenção até hoje. No entanto, são poucos os usuários que 

sabem como elas funcionam, incluindo-se aí a maior parte das pessoas que trabalham 

com fotografia ou cinematografia, que geralmente possuem apenas o conhecimento 

prático destas situações.  

O objetivo deste trabalho é desenvolver competências nos discentes que 

permitam melhorar a transposição dos conhecimentos prévios, teóricos ou não, para 

situações práticas, desenvolvendo habilidades cognitivas que permitirão uma melhor 

compreensão do mundo ao seu redor, desenvolvendo seu senso crítico e permitindo 

                                                
1 Caixa-preta: Qualquer sistema, organismo, função, etc., cujo funcionamento ou modo de operação não 
é claro ou está envolto em mistério. Fonte: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013, 
(https://www.priberam.pt/dlpo/caixa-preta). [Consultado em 04-03-2017]. 
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maior participação dos indivíduos na sociedade, como prezam os vários documentos 

oficiais sobre o ensino, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s).  

Tentando atender a estas demandas, de maneira a contribuir mais profundamente 

na formação do indivíduo enquanto ator social, iniciamos a proposição de uma 

sequência didática (SD) que trata os assuntos relativos ao ensino de óptica geométrica e 

ao funcionamento da câmera fotográfica em uma abordagem Ciência-Tecnologia-

Sociedade (CTS), permitindo também a contextualização social do desenvolvimento 

tecnológico e as mudanças inerentes ao uso da tecnologia.  

Essa aproximação entre o presente projeto sobre a fotografia e o ensino CTS se 

devem aos seus objetivos comuns. Objetivos educativos que vão de encontro aos 

objetivos pedagógicos citados previamente, que podemos definir assim como Santos e 

Mortimer (2000): 

O objetivo central da educação de CTS no ensino médio é desenvolver a 
alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a 
construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar 
decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e 
atuar na solução de tais questões (SANTOS e MORTIMER, 2000, p. 5). 

A opção por desenvolver uma SD surgiu no início do projeto, a partir da revisão 

exploratória, pela qual se percebeu que os materiais didáticos para o ensino de óptica 

num sentido de abordagem CTS não foram satisfatórios e serão destacados na seção 

Caracterização do Produto Educacional. A expectativa sobre o material didático era que 

ele incentivasse a percepção sobre as relações entre os conhecimentos transmitidos de 

forma organizada, para propiciar uma maior significação dos conhecimentos (adquirido 

e prévio). Salientar os aspectos de relação entre os conhecimentos desenvolvidos e seus 

impactos sociais assim como com o meio em que vivemos, não favorecia a transposição 

didática dos conhecimentos, que vamos definir como: 

No âmbito das intervenções formativas escolares, a expressão ‘transposição 
didática’ designa o conjunto de procedimentos destinado a transformar um 
saber socialmente legitimado (um conceito, uma teoria, um procedimento, 
etc.), originário de qualquer área do conhecimento num objeto de ensino e 
aprendizagem possível, considerando-se o projeto didático. (...) Esse 
processo envolve a articulação entre o saber de referência, as demandas 
sociais de ensino-aprendizagem e as possibilidades do aluno. Em nossas 
intervenções formativas, temos encarado as sequências didáticas como 
programas específicos para a transposição didática de determinados saberes, 
planejando e elaborando ‘tarefas’ em módulos/oficinas em que as regras do 
jogo e os passos para o alcance dos objetivos estão previamente definidos e 
explicitados (NASCIMENTO, 2011, p. 428-429). 
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Optamos por desenvolver uma SD multimetodológica, abordando o contexto 

histórico da invenção da fotografia e relacionando-o com os avanços tecnológicos que 

permitiram o registro de imagens, relacionando as causas e os efeitos sociais, científicos 

e tecnológicos envolvidos. Como metodologia de ensino, para o desenvolvimento da SD 

foi utilizada a aprendizagem significativa de David Ausubel, que propiciou um ensino 

mais aplicado e significativo ao aprendiz, organizando sua construção a partir dos 

organizadores prévios (que serão discutidos mais à frente na seção sobre a 

Aprendizagem Significativa) e dos Objetos de Ensino (OE’s). A escolha da 

aprendizagem significativa de Ausubel como norteador deste trabalho aconteceu devido 

ao tratamento oferecido pela teoria, de relacionar os conhecimentos prévios com os 

novos conhecimentos por meio do mecanismo de ancoramento dos conhecimentos. Esse 

tratamento permite, na nossa percepção, maior flexibilidade de reutilização do material, 

que deve estar em constante desenvolvimento, proporcionando melhores condições para 

desenvolver as competências e habilidades necessárias à transposição do conhecimento. 

Em seu trabalho, Laburú, Arruda e Nardi (2003) indicam a liderança da 

metodologia construtivista no ensino de ciências e argumentam, baseados na 

epistemológica feyerabendiana (do austríaco Paul Karl Feyerabend), “que vários 

argumentos que levam a contestar uma metodologia construtivista que amarre uma 

praxe única de sala de aula” (LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003, p. 248), 

defendendo que um modelo de aprendizagem não está vinculado a um modelo de 

instrução. 

Em razão disso, é desejável que as teorias da praxe educativa sejam 
interpretadas como aproximações de uma realidade intrincada, cujos limites 
não são precisamente demarcáveis. Acima de tudo, essas teorias precisam 
estar sendo constantemente testadas, aperfeiçoadas e submetidas à reflexão 
crítica, pois a sala de aula, com os seus mais variados problemas, é um 
ambiente que se apresenta em grande parte mutável e dependente de 
compulsórias condições espaço-temporais (LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 
2003, p. 253). 

Objetivando proporcionar uma abordagem mais versátil no sentido de 

reutilização desse material por outros interessados, escolhemos adotar uma teoria 

epistemológica metodológica mais próxima a sua origem, permitindo a inserção de suas 

variantes. Essa proposição visa permitir aos educadores com diferentes formações 

metodológicas, e certamente preferências, utilizar e adequar a SD, produto desta 

dissertação, aos seus objetivos educacionais e sua técnica de abordagem, sendo esta uma 

inovação em relação ao produto desenvolvido, visto que no ensino de óptica a 
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abordagem CTS e Aprendizagem Significativa já são utilizados no ensino de Física e de 

ciências e suas pesquisas há décadas. 

Parte dessa flexibilidade de aplicação da SD se deve ao uso dos Objetos de 

Ensino, que são recursos auxiliares que podem ser disponibilizados para favorecer a 

aprendizagem do aluno, sejam eles digitais ou não. Os OE’s são meios para aquisição 

do conhecimento, componentes de um ambiente organizado para fomentar as 

experiências de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, torna-se evidente a necessidade 

de laboratórios, oficinas, salas ambientes, bibliotecas, auditórios e etc., ou seja, a 

diversificação de espaços e materiais utilizados para a prática de múltiplas atividades de 

observação e experimentação do meio, incluindo jogos, brincadeiras e dramatizações, 

favorece a aquisição de conhecimentos (SOUZA, 2013). 

A utilização dos OE’s digitais tenta auxiliar o desenvolvimento de 

conhecimentos científicos buscando explorar e inovar a prática de ensino que ocorre 

durante as aulas, mesmo sem o espaço físico de um laboratório, podendo engajar e 

motivar melhor os alunos das gerações digitais. Gostaríamos de salientar que não 

significa substituir ou trocar os métodos pedagógicos, como o laboratório físico pelas 

simulações ou vídeos, mas sim apresentar uma alternativa ao laboratório como 

instrumento de aprendizagem, lembrando que nem sempre existe laboratório nas nossas 

escolas, ou quando existe ele nem sempre está em condições de uso e etc. Como 

explicitado por Souza (2013), defendemos também a multiplicidade de ambientes, 

permitindo explorar as várias dimensões do ensino de maneira apropriada. 

Essa abordagem, com OE’s digitais, também pode incentivar os alunos na 

aquisição de conhecimentos científicos, visto que eles são incentivados a obter cópia 

digital do material, permitindo o acesso a esse ambiente mesmo fora do ambiente 

escolar. Na SD temos alguns objetos educacionais (vídeos, animações e aplicativos 

computacionais), principalmente do Banco Internacional de Objetos de Ensino (BIOE) 

(indicado nas referências bibliográficas dos materiais) inseridos com o objetivo de 

simular a realização de demonstrações e práticas de laboratório, trabalhando com vídeos 

e animações relacionados ao tema, finalizando a sequência com a construção de uma 

“câmera fotográfica de papel”. 

O produto educacional dessa dissertação será a SD e seus ‘subprodutos’, os 

materiais desenvolvidos que estão nos apêndices desta dissertação. São eles a Apostila 
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do Aluno, a Apresentação Multimídia e as Orientações ao Professor. Na SD priorizamos 

o desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas que permitam melhorar a 

transposição do conhecimento teórico em situações práticas, com a inserção de 

elementos que propiciem a compreensão do funcionamento de uma câmera fotográfica 

básica (ou câmera de “pin hole”), culminando na construção de uma câmera de papel 

deste tipo. 

Para o Aluno foram desenvolvidos dois subprodutos: uma Apostila do Aluno 

(apêndice C) e uma Apresentação Multimídia (apêndice D). Este material possui certa 

interatividade e sua cópia eletrônica foi disponibilizada aos alunos. Perguntas, 

questionamentos, desafios e hiperlinks (alguns para a rede mundial de computadores) 

também foram inseridos, aguçando a curiosidade dos envolvidos, estimulando a 

autonomia e a continuidade dos estudos, seja nesse tema (óptica) ou em um dos muitos 

relacionados. 

Para o professor foram desenvolvidas as Orientações ao Professor (apêndice E), 

onde explicitamos nossas intenções e percepções sobre a SD e sua aplicação, 

discorrendo sobre as intenções de suas etapas e algumas possibilidades para sua 

utilização. Nas orientações ao professor também temos duas atividades relacionadas a 

dois OE’s digitais de simulação apresentadas na SD, que são propostas de roteiros 

experimentais. Durante a escolha dos materiais digitais nos atentamos à possibilidade de 

uso de equipamentos diversos ao computador como smartphones e tablets, 

possibilitando o seu uso também por este tipo de equipamento, ampliando o escopo de 

aplicação. Na nossa concepção, estes roteiros podem (e devem) ser adaptados ao 

laboratório de ciências (ou de Física) quando possível, permitindo uma pluralidade de 

ambientes e experiências de desenvolvimento educativo. 

Com relação aos possíveis educadores que podem ter interesse em utilizar este 

material, lembramos que isso envolve uma mudança de postura deles, como indicam 

Laburú, Arruda e Nardi (2003) ao escrever sobro o assunto em seu trabalho. 

Consequentemente, não é um doutrinador, um padronizador de hábitos e 
valores, mas um profissional buscando mentes criativas e participativas, que 
dá espaço para o sadio pluralismo de ideias. Reconhece o direito dos seus 
alunos de questionar e de procurar razões, incentiva o tratamento das regras e 
normas vigentes, como se não fossem inerentes à natureza das coisas. Deseja, 
também, que os aprendizes não apliquem os critérios ou as regras ensinadas 
cegamente, mas que compreendam suas proposições e a justificação dos 
argumentos que elas oferecem, como sendo critérios legítimos de julgamento 
e avaliação que o professor pode oferecer em benefício dos alunos, buscando, 
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enfim, o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas dos mesmos 
(LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003, p. 255). 

O capítulo 2 traz o embasamento teórico da pesquisa, explicitando as principais 

referências utilizadas neste trabalho, assim como os seus objetivos. O capítulo 3 

apresenta a metodologia utilizada e orienta a coleta dos dados. A metodologia de análise 

e as sugestões para aplicação (explicitação dos critérios aplicados para seleção dos 

dados) foram abordadas no capítulo 4, que ainda contém a metodologia desenvolvida no 

Estudo Preliminar realizado. O capítulo 5 contém as considerações finais sobre os 

resultados e o trabalho desenvolvido. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E OBJETIVOS 

No relatório da “Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura” (UNESCO) sobre as práticas educativas para o século XXI é perceptível a 

crença de que os alicerces da educação devem ser apoiados nos pilares dos “aprenderes” 

(aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser), de forma que 

o sujeito tenha uma aprendizagem ativa, uma educação que permita ao discente 

desenvolver sua autonomia de estudos, pois estamos sempre aprendendo sobre aquilo 

que desperta nosso interesse. 

O desenvolvimento do senso crítico é fundamental para que, diante das 

informações disponibilizadas nos mais diversos meios, o sujeito perceba o que é ou não 

é relevante e pertinente a uma determinada situação (FERNANDES; FILGUEIRA, 

2009). Selecionar quais dessas informações são importantes e sua ordem de prioridade 

também favorece a ampliação da relação do indivíduo com o mundo, melhorando sua 

compreensão de sociedade. 

Esse desenvolvimento do senso crítico acontece devido à ampliação das 

competências envolvidas na aplicação do conhecimento, como identificar e avaliar os 

conhecimentos pertinentes a uma situação. Essa mobilização de competências aplicadas 

aos diferentes contextos pode promover uma habilidade de transposição dos 

conhecimentos entre as áreas, tornando perceptíveis, também, as implicações das 

escolhas feitas no uso das tecnologias (SANTOS e MORTIMER, 2000). Este 

desenvolvimento do aprendiz enquanto cidadão pode capacitar o indivíduo para 

perceber as implicações do uso indiscriminado das tecnologias, das consequências de 

certas decisões tecnológicas (SANTOS, 2007), assim como possibilitar um 

posicionamento frente aos problemas sociais, econômicos e ambientais inerentes a essa 

utilização. 

2.1 Justificativa 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino médio destacam o 

“sentido do aprendizado na área” (MEC, 1999). Isso expressa a necessidade do 

aprendizado de contribuir, tanto para a formação do conhecimento teórico e técnico, 

quanto para uma cultura de interpretação dos fenômenos naturais. No caso do ensino de 

ciências, é necessário promover uma alfabetização científica voltada para a 
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compreensão de procedimentos e o funcionamento de equipamentos e propiciar maior 

percepção das relações entre os conhecimentos e o mundo natural, social e econômico, 

premissas da educação para a formação de um cidadão crítico e participativo na 

sociedade (PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007). 

No ensino atual, os conceitos científicos são frequentemente apresentados de 

forma distante (ou abstrata) das ideias e fenômenos que lhes deram origem, favorecendo 

a separação entre o que é aprendido e o que é aplicável desse conhecimento. Este tipo 

de aprendizagem, centrada em leis e seus cálculos, com pouco uso de lógica e 

raciocínio, favorece a formação de significados fixos e imutáveis, uma aprendizagem 

mecânica, podendo gerar dificuldades na aprendizagem ao representarem, muitas vezes, 

uma quebra de paradigma para o educando (MUNFORD e LIMA, 2007). Obviamente, 

isso envolve também que o professor se atualize e procure novos caminhos para a 

relação ensino-aprendizagem, “que esses profissionais tornem-se consumidores críticos 

da investigação que é realizada nos papers e, na medida do possível, participem dessa 

criação, através da sua própria investigação” (LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003, p. 

255). 

Em seu trabalho, Sasseron e Carvalho (2011), discutem o termo Alfabetização 

Científica, que, devido à pluralidade semântica, também pode ser entendido como 

enculturação científica ou letramento científico. Elas definem o termo como 

“capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na 

construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca” (2011, p. 

61). Assim, quando nos referimos à Alfabetização Científica estamos nos referindo a 

um ensino que: 

[...] permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova forma 
de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-los e a si próprio 
através da prática consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes 
de noções e conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas 
ao fazer científico (SASSERON e CARVALHO, 2011, p. 61). 

Sasseron e Carvalho (2011) terminam o artigo definindo o que chamaram de 

“Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica”, que serão apresentados mais à frente. 

Elas discorrem sobre esses eixos como sendo capazes de fornecer bases suficientes e 

necessárias para serem consideradas no momento da elaboração e planejamento de 

atividades didáticas visando a Alfabetização Científica, garantindo assim sua eficácia e 
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permitindo que a relação entre o conhecimento científico e suas implicações sejam 

percebidas durante a exposição. 

A abordagem CTS é uma das formas de se atingir a Alfabetização Científica, 

abordando os problemas ambientais, o uso indevido dos conhecimentos científicos e o 

uso indiscriminado da tecnologia como os fenômenos que sensibilizam nossa sociedade 

em relação ao poder da Ciência e Tecnologia. Isso conduz a busca por desenvolver uma 

consciência ambiental, ética e de qualidade de vida. Fenômenos semelhantes foram os 

que deram origem ao movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), que atualmente 

também está sendo designada por Ciência-Tecnologia-Sociedade e Ambiente (CTSA), 

devido à importância das relações ambientais neste tipo de abordagem.  

Santos e Mortimer (2000), ao abordar o surgimento do movimento, situam o 

contexto ideológico na década de 60, explicando a origem dele no trecho transcrito a 

seguir: 

O agravamento dos problemas ambientais pós-guerra, a tomada de 
consciência de muitos intelectuais com relação às questões éticas, a qualidade 
de vida da sociedade industrializada, a necessidade da participação popular 
nas decisões públicas, estas cada vez mais sob o controle de uma elite que 
detém o conhecimento científico e, sobretudo, o medo e a frustração 
decorrentes dos excessos tecnológicos propiciaram as condições para o 
surgimento de propostas de ensino CTS (2000, p. 113). 

O movimento CTS teve início no Brasil na década de 70, assim como em 

diversos outros países, em diversas áreas do conhecimento, com destaque em seu papel 

nas teorias educacionais, em que vem recebendo cada vez mais adeptos. Começando a 

ganhar força no contexto nacional a partir da década de 80, que ainda segundo Santos 

(2007): 

O objetivo central desse ensino na educação básica é promover a educação 
científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a construir 
conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar decisões 
responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na 
solução de tais questões (2007, p. 2). 

As bases do movimento CTS visam que a população tenha acesso aos 

conhecimentos científico-tecnológicos assim como condições de avaliar e participar da 

sociedade e das decisões sobre o meio em que vivem. Nesse sentido é preciso que o 

educando perceba as relações implícitas entre a ciência e a sociedade, compreendendo 

que o desenvolvimento científico é um produto social, das necessidades criadas pelos 

fatores econômicos e políticos também. 
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Para o ensino de Física, podemos perceber a indução ao ensino CTS nos 

documentos oficiais da educação, como o PCN + Ensino Médio explicita: 

A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 
específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e 
tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na 
compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por 
ela construídos. Isso implica, também, a introdução à linguagem própria da 
Física, que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de suas 
formas de expressão que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou 
relações matemáticas (MEC, 2002, p. 59). 

Fazendo uma leitura da proposta curricular do estado de Minas Gerais, 

denominada por Currículo Básico Comum (CBC) (SEE MG, 2006), podemos perceber 

também a intenção CTS ao destacar as seguintes razões para ensinar Física: 

1. Razões Socioeconômicas: existe forte correlação entre o nível de 

desenvolvimento econômico de uma nação e a compreensão de ciências pela 

sua população. A compreensão do processo de desenvolvimento tecnológico 

e sua influência em toda a cadeia produtiva e no ambiente são fundamentais 

para isso, assim como os critérios de seleção de matéria prima, geralmente 

feitos por “processos físicos” (medir, pesar, etc.); 

2. Razões Sociopolíticas: as decisões de âmbito político afetam a sociedade na 

qual estamos inseridos em diversos níveis. A compreensão das ciências 

contribui para que a cidadania seja exercida de forma consciente, 

propiciando ao cidadão condições de se manifestar e argumentar diante de 

situações científico-sociais, como as bases da matriz energética do país ou 

formas de combate ao Aedes Egypit, por exemplo; 

3. Razões Culturais: as ciências naturais, em que se inclui também a Física, 

contribuem para grandes transformações tecnológicas e consequentemente 

socioculturais. Ao compreender as ciências, o indivíduo pode compreender e 

participar dessas transformações como agentes desses processos, 

possibilitando mudanças comportamentais da sociedade, como a evolução 

dos meios de comunicação; 

4. Razões Intelectuais: Ao aprender Física, o aluno apropria-se de linguagens 

específicas das ciências, como compreender e lidar com gráficos e tabelas, 

reconhecer termos técnicos em manuais, interpretar medidas, comparar 

materiais e substâncias, etc. Esse conhecimento permite ampliar a 

intelectualidade científica, tecnológica e utiliza-la no seu dia a dia para 
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compreender o mundo ao seu redor, permitindo escolher com base nos 

efeitos dessa escolha. 

Ainda no CBC (SEE MG, 2006), pode-se perceber que ao cursar e concluir o 

ensino básico espera-se que o estudante tenha desenvolvido competências cognitivas 

para interpretar a realidade, para lidar com os avanços científicos e tecnológicos, de 

entender e construir explicações sobre fenômenos naturais, de aplicar os conteúdos 

curriculares em situações do cotidiano e também de relacionar a Física com outras 

disciplinas, com momentos históricos e culturais do desenvolvimento humano e com 

transformações sociais, para que assim o estudante possa reconhecer o caráter 

interdisciplinar e social das ciências naturais. 

Machado (2015) em seu trabalho argumenta que para alcançar os objetivos 

educacionais expostos “é necessário desenvolver habilidades para a compreensão e 

interpretação das diferentes formas de linguagem (...) e ainda oferecer uma formação 

que permita aos discentes beneficiarem-se dos conhecimentos adquiridos, aplicando-os 

na vida diária” (2015, p. 17). 

A apropriação dos conceitos científicos, de forma a permitir uma transposição 

prática do conhecimento, envolve um olhar crítico do currículo escolar tradicional, com 

conteúdos lineares e sobre a postura do educador neste contexto. “Assim como há 

diversidade cultural entre estudantes, ocorre o mesmo entre estes últimos e o professor, 

onde se pode incluir, neste caso, a diversidade devida à própria cultura científica” 

(LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003, p. 252). 

Para que o ensino altere sua proposta de abordagem é necessário que o professor 

também mude sua forma de atuar junto aos alunos. O professor neste contexto sai da 

posição de detentor único do conhecimento e passa a ser o articulador da situação. Ele 

garante o desenvolvimento do processo formativo e a realização de projetos, 

favorecendo a aquisição do conhecimento e suas ligações com as situações-problema 

propostas. Ele verifica as condições intelectuais do educando, propondo situações que 

auxiliam o desenvolvimento da autonomia no processo de sua mudança cognitiva 

durante a aprendizagem. 

Assim, o ensino que se pretende é aquele que propicie condições para o 
desenvolvimento de habilidades, o que não se dá simplesmente por meio do 
conhecimento, mas de estratégias de ensino muito bem estruturadas e 
organizadas. As propostas para o ensino do cidadão precisam levar em conta 
os conhecimentos prévios dos alunos, o que pode ser feito mediante a 
contextualização dos temas sociais, na qual se solicita a opinião dos alunos a 
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respeito do problema que o tema apresenta, mesmo antes de ser discutido do 
ponto de vista do conhecimento (Matemática, Física, Química, Biologia etc.). 
Trabalhar com os alunos nesse sentido não se restringe a uma simples 
adequação de fatos descontextualizados da realidade, mas implica a 
redefinição de temas sociais próprios ao contexto nacional, local, ou adaptado 
à problemática brasileira (PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007, p. 80). 

O estudo das ciências naturais busca ampliar a compreensão dos fenômenos 

naturais por meio da observação, da experimentação e da interpretação de determinados 

acontecimentos. A significação desses fenômenos tem impulsionado muitas pesquisas 

(BORGES E RODRIGUES, 2005; SANTOS, 2007; PINHEIRO; SILVEIRA; BAZZO, 

2007, NASCIMENTO, 2011; MACHADO 2015) que visam maior eficiência na 

aprendizagem. O indivíduo necessita “aprender a aprender”, compreender e 

internalizar conceitos e aplicações para se tornar um cidadão crítico, reflexivo, que tem 

a percepção do mundo à sua volta em diversas situações. Promover uma educação 

nesses mesmos moldes, viabilizando uma visão aplicada do conhecimento adquirido em 

sala de aula, é fundamental para a aquisição de habilidades cognitivas investigativas, 

que podem promover a autonomia de pensamento e a escolha dos assuntos 

contemporâneos da nossa sociedade, por meio da compreensão dos efeitos de causas e 

consequências do desenvolvimento tecnológico. 

Essa percepção aplicada dos fenômenos cotidianos pode auxiliar em uma 

significação mais profunda dos conceitos científicos desenvolvidos nas aulas e no 

desenvolvimento de competências que, usualmente, não são desenvolvidas em uma aula 

tradicional. Entretanto, essa percepção mais ampla dos fenômenos naturais dificilmente 

pode ser desenvolvida porque, em geral, o ensino não é organizado ou preparado para 

capacitar o aluno a realizar esta tarefa, ou nas palavras de Paulo Freire, não é libertador. 

Quase sempre pressionados pela quantidade de conteúdo a ser trabalhado, nós 

professores, ignoramos momentos de grande potencial educativo, como perguntas 

acerca dos acontecimentos presentes nos noticiários que envolvem os fenômenos 

naturais. Assim ignoramos, nas palavras de Paulo Freire, a origem do conhecimento 

humano. 

Eu insistiria em que a origem do conhecimento está na pergunta, ou nas 
perguntas, ou no ato mesmo de perguntar; eu me atreveria a dizer que a 
primeira linguagem foi uma pergunta, a primeira palavra foi a um só tempo 
pergunta e resposta, num ato simultâneo (FREIRE e FAUNDEZ, 1985, p. 
26). 
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Em geral descartamos a premissa da curiosidade humana em compreender os 

acontecimentos atuais em benefício de se abordar todo o conteúdo regular propedêutico. 

Bigge (1977), citado em Vasconcelos, Praia e Almeida (2003), afirma que “O homem 

não só quis aprender como também, frequentemente, sua curiosidade o impeliu a tentar 

aprender como se aprende” (VASCONCELOS, PRAIA e ALMEIDA, 2003, p. 11). 

Essa curiosidade pode contribuir com a aquisição de conhecimentos do aprendiz, e é 

fundamental explorar estes acontecimentos para que os alunos possam observar as 

relações entre os conhecimentos, buscando ampliar esses saberes para poder aplicá-los, 

quando necessário, no mundo a sua volta. 

Consequentemente, uma postura metodológica não deveria jamais ser 
entendida como definitiva e de caráter geral, principalmente porque não há 
verdades pedagógicas únicas, aplicáveis a todo e qualquer indivíduo. Uma 
consciente ação pedagógica pluralista precisaria estar amparada, antes de 
mais nada, em fortes argumentos e não em fracos, e estar em condições de 
diferenciar os primeiros dos segundos (LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 
2003, p. 253). 

Em uma formação integral do educando de qualquer nível, pressupõe-se que o 

conhecimento universal sistematizado pelo propedêutico seja aplicado em fenômenos 

corriqueiros, a fim de se desenvolver habilidades que permitam ao aluno compreender e 

discutir, de forma crítica, os fenômenos que nos cercam. Esse “novo perfil”, com 

formação integral, “(...) desafia a comunidade educacional a pôr em prática propostas 

que superem as limitações do antigo ensino médio, organizado em duas principais 

tradições formativas, a pré-universitária e a profissionalizante” (MEC, 2002, p. 4). Além 

das mudanças que serão impostas pelo Currículo do Novo Ensino Médio, atualmente 

em fase final de discussão para aprovação e implantação nos próximos anos, em que 

essa abordagem CTS também é explícita. 

Assim, uma possibilidade de atender a essas necessidades epistemológicas é 

organizar o programa escolar a partir de temas estruturadores que permitam demonstrar 

as relações entre os fenômenos e os campos do conhecimento, fazendo a abordagem do 

conteúdo a partir do enfoque CTS. Esse enfoque objetiva promover uma alfabetização 

científica, ou seja, ampliar o vocabulário básico e específico das ciências, assim como 

promover a compreensão de conceitos básicos das ciências. Essa alfabetização permite 

ao aprendiz entender, participar, diferenciar e discutir as aplicações e consequências do 

avanço tecnológico, bem como os interesses sociais e econômicos dessas tecnologias. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) para o ensino médio destacam 

ainda o “sentido do aprendizado na área” (BRASIL/MEC, 1999). Isso expressa a 

necessidade do aprendizado contribuir, tanto para a formação do conhecimento teórico e 

técnico, quanto para uma cultura de interpretação dos fenômenos naturais. Promover 

este tipo de alfabetização científica, voltada para a compreensão de procedimentos e o 

funcionamento de equipamentos, promove uma maior percepção das articulações dos 

conhecimentos entre o mundo natural, social e econômico, outra premissa da educação 

para a formação de um cidadão crítico e participativo na sociedade (PINHEIRO, 

SILVEIRA e BAZZO, 2007). 

Enfoque CTS que venha a ser inserido nos currículos é apenas um despertar 
inicial no aluno, com o intuito de que ele possa vir a assumir essa postura 
questionadora e crítica num futuro próximo. Isso implica dizer que a 
aplicação da postura CTS ocorre não somente dentro da escola, mas, também, 
extramuros (PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007, p. 77). 

Essa mudança de postura altera a percepção do conteúdo ensinado por parte do 

educando, promovendo mudanças em relação ao ensino tradicional. O educando passa a 

procurar formas de resolver problemas aplicando os conhecimentos científicos e 

tecnológicos. Essa mudança também estimula nossos alunos a procurar por ligações 

entre os conhecimentos, que são pouco observadas nas aulas tradicionais com conteúdo 

estanque e imutável, fornecendo uma visão de perfeição para as ciências em geral. 

Pensando na construção de um aprendizado com caráter prático e aplicável, 

escolhemos trabalhar a partir dos temas transversais que segundo o Ministério da 

Educação (MEC), “são temas que estão voltados para a compreensão e para a 

construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a 

vida pessoal e coletiva”. Os temas transversais não pertencem especificamente a 

nenhuma disciplina, mas podem permear elas como se fosse pertinente a todas, são 

temas que envolvem um aprender preocupando-se também em interferir na realidade 

para transformá-la.  

A óptica geométrica foi escolhida para ser aborda porque, além das inúmeras 

aplicações cotidianas do tema, é uma abordagem interdisciplinar, que promove maior 

integração com as outras áreas do conhecimento e aumenta as possibilidades de 

aplicação das leis científicas envolvidas, permitindo deixar a quantificação matemática 

do tema em segundo plano. Diante deste quadro, fotografia é abordada como 

exemplificação prática do conhecimento advindo da óptica geométrica. Neste contexto, 
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a sociedade moderna demostra um interesse cada vez maior no registro de imagens 

fotográficas. Esse tema central permite a elaboração de uma SD na qual o conhecimento 

científico entra como apoio para permitir a compreensão do funcionamento das câmeras 

fotográficas, podendo assim perceber de forma prática a influência de algumas das 

teorias e leis desenvolvidas pela ciência no contexto social. 

2.2 O Contexto CTS 

Para que a abordagem CTS aconteça, é imprescindível que se desenvolva a 

Alfabetização Científica da população, permitindo uma gradual ruptura nas questões 

socialmente relevantes, em que a população deveria estar mais informada e mais 

participante das decisões. Porém, o modelo tradicional de ensino não propicia 

adequadamente a Alfabetização Científica, sendo ela responsável por modelar, 

estruturar e intensificar os argumentos, discussões, falas e escutas, tanto no cenário 

educacional quanto nos aspectos produtivos ou sociais. Segundo Chassot (2003), “a 

ciência é uma linguagem”, sendo assim, “ser alfabetizado cientificamente é saber ler a 

linguagem em que está escrito a natureza” (CHASSOT, 2003, p. 91). 

Mas nem todas as propostas de ensino CTS estão centralizadas em relações que 

envolvem ciência, tecnologia e sociedade, o que dá origem a diversas classificações das 

propostas de curso (SANTOS e MORTIMER, 2000). Além disso, nem todas as 

propostas denominadas CTS são realmente CTS. 

Deve-se considerar, todavia, que muitos cursos têm sido denominados CTS, 
quando na verdade, eles apenas mencionam relações CTS de forma pontual 
no currículo sem desenvolverem de forma sistemática os objetivos CTS 
(SANTOS, 2007, p. 2). 

Podemos considerar que aspectos curriculares relativos a ênfases em CTS 

sempre estiveram presentes implicitamente em recomendações e em documentos 

oficiais sobre os currículos de ensino de ciências, com o propósito desse ensino voltado 

para a cidadania. No entanto, as recomendações mais explícitas sobre as relações CTS 

só foram incorporadas aos documentos legais (PCN’s) do ensino fundamental e médio a 

partir de meados da década de 90 (SANTOS, 2007). 

Isso significa, por exemplo, o entendimento de equipamentos e de 
procedimentos técnicos, a obtenção e análise de informações, a avaliação de 
riscos e benefícios em processos tecnológicos, de um significado amplo para 
a cidadania e também para a vida profissional (SANTOS, 2007, p. 3) 
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Muitos professores consideram a abordagem CTS somente como o princípio da 

contextualização, como mera abordagem de situações do cotidiano no sentido de 

descrever, nominalmente, os fenômenos com linguagem científica impecável e sem 

preocupação com as relações envolvidas. Esse tipo de abordagem é desenvolvida, em 

geral, sem explorar as dimensões sociais nas quais os fenômenos estão inseridos 

(MORTIMER, 1996). Muitas vezes, essa aparente contextualização serve apenas como 

um pano de fundo, deixando latente a abstração excessiva baseada em um ensino 

puramente conceitual, em que cada vez mais itens são adicionados ao currículo. Outras 

vezes o professor vê essa aparente contextualização como simples método de 

motivação, ‘facilitando’ a aprendizagem de certos conteúdos, o que também não implica 

em discussão de aspectos relevantes para a formação integral do educando enquanto 

cidadão. 

Em uma perspectiva de contexto CTS, a contextualização envolve também uma 

discussão sobre valores e atitudes comprometidos com formação real da cidadania do 

educando, passando por temas que envolvem a diminuição das desigualdades 

econômicas, sociais, culturais e étnicas, por exemplo. 

Nesse sentido, assumir o papel central do princípio da contextualização na 
formação da cidadania implicará a necessidade da reflexão crítica e interativa 
sobre situações reais e existenciais para os estudantes. Nesse processo, 
buscar-se-á o desenvolvimento de atitudes e valores aliados à capacidade de 
tomada de decisões responsáveis diante de situações reais. (SANTOS, 2007, 
p. 3). 

Para Santos e Mortimer (2000), espera-se que o processo de ensino e 

aprendizagem vá além da apropriação de conteúdos e que contribua para a formação 

integral do aluno enquanto cidadão consciente das relações CTS e suas influências no 

mundo contemporâneo. O desenvolvimento de um currículo com ênfase CTS possibilita 

que a educação tecnológica não esteja limitada apenas à transmissão da teoria necessária 

para o entendimento de artefatos tecnológicos, mas sim a compreensão ampla dessa 

tecnologia e suas relações sociais e culturais.  

Para que trabalhos desenvolvidos em um contexto CTS sejam efetivos em sua 

proposta, as estratégias de ensino a serem desenvolvidas devem conter relevância social, 

produtiva, tecnológica e etc. Santos e Mortimer (2000) recomendam a adoção de cinco 

procedimentos para a realização de um trabalho pedagógico relevante na linha CTS. Os 

cinco procedimentos são: 
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1) Introdução de um problema social; 

2) Análise da tecnologia relacionada ao tema social; 

3) Estudo do conteúdo científico definido em função do tema social e da 

tecnologia introduzida; 

4) Estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo apresentado; 

5) Discussão da questão social original. 

Observando este contexto, qualquer atividade que se utiliza do modelo CTS no 

ensino necessita de condições para ser desenvolvida, como o material didático 

específico, por exemplo, para ser efetivado. Pinheiro, Silveira e Bazzo (2007) também 

apontam como problema para a implantação de currículos CTS a formação de 

professores capacitados para trabalhar com CTS, justificando isso com a carência do 

assunto nas instituições de ensino, onde geralmente também não acontece. Ressalta-se, 

inclusive, a falta de acesso a esse tipo de material e a necessidade da 

interdisciplinaridade do enfoque CTS para amplificar os efeitos positivos dessa 

abordagem. 

No que se refere à interdisciplinaridade, este trabalho também foi concebido a 

partir de um tema cotidiano transversal, permitindo a interação com as outras áreas do 

conhecimento, mas sem a obrigatoriedade de aprofundamento do tema relacionado. 

Assim, podemos exemplificar/sugerir algumas abordagens interdisciplinares possíveis a 

partir deste trabalho: 

• Biologia: microscópios ópticos, funcionamento do cristalino; 

• Astronomia: lunetas, telescópios ópticos de refração e reflexão; 

• Tecnologia: máquinas fotográficas, leitores de CD/DVD/Blu-ray, projetores; 

• Medicina: Raios X, Tomografia, funcionamento do olho; 

• Química: compostos sensíveis à luz, reações, soluções; 

• História: renascimento, revolução industrial, história moderna; 

• Artes: perspectivas, teatro de sombras, câmeras artesanais; 

2.2.1 Categorias CTS 

Diante dos vários currículos com inserção de conteúdos CTS, é possível 

estabelecer certa classificação dos cursos devido à prioridade em que o ensino CTS foi 

inserido no currículo. Aikenhead (1994), citado por Santos e Mortimer (2000), 
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classifica os cursos de ciências com abordagem CTS em relação à ênfase dada às inter-

relações (como a prioridade atribuída para os objetivos gerais de CTS e a proporção 

entre o conteúdo de CTS e o conteúdo puro de ciências) em 8 categorias. Na primeira 

categoria estão os cursos que tratam de CTS de maneira eventual e na oitava categoria 

estariam os cursos com maior ênfase nas implicações das relações CTS e com menor 

nos conteúdos científicos, que apresentam um caráter subordinado neste enfoque. O 

Quadro 2.1, a seguir, apresenta essa categorização. 
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Quadro 2.1 - Categorias de Ensino CTS. 

Categorias Descrição Exemplos 

1 Conteúdo CTS como 
elemento de motivação 

Ensino tradicional de ciências 
acrescido da menção ao conteúdo de 
CTS com a função de tornar as aulas 
mais interessantes. 

O que muitos professores fazem para 
“dourar a pílula” de cursos puramente 

conceituais. 

2. Incorporação eventual 
do conteúdo de CTS ao 
conteúdo programático. 

Ensino tradicional de ciências 
acrescido de pequenos estudos de 
conteúdo de CTS incorporados como 
apêndices aos tópicos de ciências. O 
conteúdo de CTS não é resultado do 
uso de temas unificadores. 

Science and Technology in Society (SATIS, 
UK), Consumer Science (EUA), Values in 

School Science (EUA). 

3. Incorporação 
sistemática do conteúdo 

de CTS ao conteúdo 
programático. 

Ensino tradicional de ciências 
acrescido de uma série de pequenos 
estudos de conteúdo de CTS 
integrados aos tópicos de ciências, 
com a função de explorar 
sistematicamente o conteúdo de CTS. 
Esses conteúdos formam temas 
unificadores. 

Havard Project Physics (EUA), Science and 
Social Issues (EUA), Nelson Chemistry 

(Canadá), Interactive Teaching Units for 
Chemistry (UK), Science, Technology and 
Society, Block J. (EUA). Three SATIS 16-

19 modules (What is Science? What is 
Technology? How Does Society decide? – 

UK). 

4. Disciplina científica 
(Química, Física e 

Biologia) por meio de 
conteúdo de CTS. 

Os temas de CTS são utilizados para 
organizar o conteúdo de ciências e a 
sua sequência, mas a seleção do 
conteúdo científico ainda é a feita 
partir de uma disciplina. A lista dos 
tópicos científicos puros é muito 
semelhante àquela da categoria 3, 
embora a sequência possa ser bem 
diferente. 

ChemCon (EUA), os módulos holandeses de 
física como Light Sources and Ionizing 

Radiation (Holanda: PLON), Science and 
Society Teaching units (Canadá), Chemical 
Education for Public Understandig (EUA), 
Science Teachers’ Association of victoira 

Physics Series (Austrália). 

5. Ciências por meio do 
conteúdo de CTS 

CTS organiza o conteúdo e sua 
sequência. O conteúdo de ciências é 
multidisciplinar, sendo ditado pelo 
conteúdo de CTS. A lista de tópicos 
científicos puros assemelha-se à 
listagem de tópicos importantes a 
partir de uma variedade de cursos de 
ensino tradicional de ciências 

Logical Reasoning in Science and 
Technology (Canadá), Modular STS (EUA), 

Global Science (EUA), Dutch 
Environmental Project (Holanda), Salters’ 

Science Project (UK) 

6. Ciências com 
conteúdo de CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do 
ensino. O conteúdo relevante de 
ciências enriquece a aprendizagem. 

Exploring the Nature of Science (Ing.) 
Society Environment and Energy 

Development Studies (SEEDS) modules 
(EUA), Science and Technology 11 

(Canadá) 

7. Incorporação das 
Ciências ao conteúdo de 

CTS 

O conteúdo de CTS é o foco do 
currículo. O conteúdo relevante de 
ciências é mencionado, mas não é 
ensinado sistematicamente. Pode ser 
dada ênfase aos princípios gerais da 
ciência. 

Studies in a Social Context (SISCON) in 
Schools (UK), Modular Courses in 

Technology (UK), Science A Way of 
Knowning (Canadá), Science Technology 

and Society (Austrália), Creative Role 
Playing Exercises in Science and 

Technology (EUA), Issues for Today 
(Canadá), Interactions in Science and 

Society – vídeos (EUA), Perspectives in 
Science (Canadá) 

8. Conteúdo de CTS 

Estudo de uma questão tecnológica ou 
social importante. O conteúdo de 
ciências é mencionado somente para 
indicar uma vinculação com as 
ciências. 

Science and Society (UK.), Innovations: The 
Social Consequencies of Science and 

Technology program (EUA), Preparing for 
Tomorrow’s World (EUA), Values and 

Biology (EUA). 

Fonte: (AIKENHEAD, 1994, p. 55-56) apud  (SANTOS e MORTIMER, 2000, p. 15-16). 
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Nesse quadro, os autores destacam que há uma progressão do conteúdo CTS 

realmente inserido, sendo que na categoria 1 há uma correspondência próxima a 0% de 

conteúdos CTS, que, segundo eles, nem deveria ser considerado CTS, aumentando 

progressivamente até a categoria 8 com uma correspondência próxima a 100% de 

conteúdo CTS, pela qual “os conteúdos de ciências propriamente ditos praticamente 

não são abordados” (SANTOS e MORTIMER, 2000, p. 17). As categorias de 3 a 6 são 

as que representam a visão mais comumente citada na literatura devido a sua maior 

aplicação nas salas de aula. Podemos considerar que até a categoria 4 há maior ênfase 

no ensino conceitual de ciências e que a partir da categoria 5, a ênfase muda para a 

compreensão dos aspectos das inter-relações de CTS. 

Pinheiro, Silva e Bazzo (2007, p. 76) discorrem sobre outra classificação do 

ensino com enfoque CTS em apenas três modalidades, resumindo seus objetivos da 

seguinte forma: 

• Enxerto CTS: introdução de temas CTS nas disciplinas de ciências, abrindo 

discussões e questionamentos do que seja ciência e tecnologia. 

• Ciência e tecnologia por meio de CTS: estrutura-se o conteúdo científico por 

meio do CTS. Essa estruturação pode acontecer numa só disciplina ou por 

meio de trabalhos multidisciplinares e interdisciplinares. 

• CTS puro: ensina-se ciência, tecnologia e sociedade por intermédio do CTS, 

no qual o conteúdo científico tem papel subordinado. 

Nesse sentido, a SD proposta neste trabalho foi desenvolvida para ser 

classificada com um bom nível de CTS nas duas classificações, visto que o seu objetivo 

principal é a compreensão do funcionamento básico de uma câmera fotográfica e das 

relações sociais e tecnológicas que permitiram sua evolução, enfatizando as relações 

entre descoberta de conhecimentos aparentemente distantes. Desta maneira, as leis da 

óptica geométrica são apresentadas, mas sem todo o formalismo associado, 

especialmente o matemático. Essa escolha foi feita tendo em vista as alterações das 

propostas curriculares que estão iminentes no nosso sistema educacional com as 

recentes mudanças no ensino médio, mas facilmente pode ser adaptada a outros usos, 

caso seja do interesse de algum educador que vier a ter contato com o material. 

Com essa abordagem é esperada uma ampla discussão sobre os aspectos da 

Ciência, para além da investigação científica e do significado dos conceitos científicos 
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envolvidos na temática abordada. Busca-se analisar as situações sob o olhar dos 

diferentes contextos (social, cultural, produtivo, ambiental, etc.) e também como eles se 

relacionam com a ciência e a tecnologia, verificando que um tem influência sobre o 

outro e vice-versa, ou seja, a Ciência influencia o meio assim como é influenciada por 

ele (HALMENSCHLAGER, 2011). 

2.3 Aprendizagem Significativa 

Um aprendizado mais significativo, melhor estruturado e com a utilização dos 

objetos de ensino, pode ser uma saída para a melhoria da percepção e do entendimento 

desses conceitos científicos nos fenômenos observáveis. Podendo-se combinar a teoria 

com a prática, tem-se uma contribuição com as competências necessárias à transposição 

do conhecimento e, consequentemente, uma melhora nos “resultados esperados” da 

educação básica definidos nos PCN’s. A aprendizagem mecânica do conhecimento 

teórico, sem sua associação com a prática, não causa mudanças conceituais nas 

estruturas cognitivas dos alunos de maneira profunda e duradoura. 

As pesquisas em Ensino de Física vêm sofrendo várias transformações desde o 

final da década de 50, com o desenvolvimento dos grandes projetos como o Physical 

Science Study Committee (PSSC), desenvolvido no Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Segundo Roberto (2009), essas pesquisas demonstram que: a grande 

maioria dos estudantes tem muita dificuldade em aprender os conceitos fundamentais da 

Física; a habilidade em solução de problemas não necessariamente implica em domínio 

conceitual; e que existem dificuldades em aplicar o conhecimento adquirido fora de 

certas situações e exemplos específicos do conteúdo. 

As pesquisas em Ensino de Física têm demonstrado que o ensino tradicional 
não é a maneira na qual a maioria dos estudantes aprendem melhor. Embora 
as aulas expositivas possam motivar e inspirar alguns alunos, a aprendizagem 
significativa não é um resultado direto da abordagem tradicional 
(ROBERTO, 2009, p. 24) 

A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida inicialmente por David 

Ausubel e se baseia no princípio de que “o fato mais importante na aquisição de novos 

conhecimentos é aquilo que o aluno já sabe” (AUSUBEL, D. apud PENICHE 2000). 

Segundo Ausubel, a aprendizagem é mais significativa à medida que o novo conteúdo é 

incorporado às estruturas de conhecimento que o aluno já possui. Praia (2000) em seu 

trabalho afirma que a aprendizagem significativa envolve uma incorporação substantiva 
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do conhecimento, não apenas a memorização de um novo saber numa estrutura 

cognitiva prévia, denominada aprendizagem mecânica, rotineira ou automática. 

É importante ressaltar que a oposição entre as aprendizagens significativa e 

mecânica não significam dicotomias, pois como Ausubel realça, toda a aprendizagem 

em sala de aula pode localizar-se ao longo de duas dimensões independentes e 

contínuas, o contínuo aprendizagem mecânica - aprendizagem significativa e o 

contínuo aprendizagem por recepção - aprendizagem por descoberta. Isto significa que: 

Tanto a aprendizagem por recepção quanto a aprendizagem por descoberta 
podem ser mecânicas ou significativas. Será ou não significativa a 
aprendizagem resultante de uma tarefa de um aluno, não importa como é que 
ele é confrontado com aquilo que vai aprender (se o que vai aprender lhe é 
proporcionado numa forma acabada ou numa forma por descobrir mais ou 
menos autonomamente) consoante se verifiquem ou não as duas condições 
seguintes: que a tarefa de aprendizagem seja potencialmente significativa; e 
que ele se empenhe psicologicamente de modo ativo na tarefa de modo a 
relacionar as novas ideias às ideias que já possui na sua estrutura de 
conhecimento prévia. (PRAIA, 2000, p. 4) 

Gostaríamos de destacar, então, que não há livro, problema ou aula significativa, 

mas sim potencialmente significativa, pois seu significado é atribuído no momento de 

aprendizagem, junto com todos os fatores físicos e psicológicos envolvidos nessa 

experiência epistemológica. Despertar a curiosidade, a vontade de compreender algo é 

um dos caminhos para satisfazer a segunda condição, o empenho ativo do aprendiz em 

relacionar os conhecimentos adquiridos com os conhecimentos prévios de forma 

organizada e não literal, que seria a disposição para aprender. 

As atividades potencialmente significativas são aquelas que causam um 

desequilíbrio cognitivo, um certo conflito entre as ideias, forçando o aluno a reconstruir 

seus modelos mentais de forma a evoluir sua percepção, como indica o construtivismo 

de Jean Piaget. A atividade é potencialmente significativa porque criou um significado 

lógico e psicológico no indivíduo, conceitos ligados aos conhecimentos prévios e às 

memórias do aprendiz. 

A disposição para aprender também tem papel fundamental na aquisição de 

conhecimentos, visto que se o aluno decidir memorizar de forma mecânica os 

conteúdos, não haverá atribuições de significados e o conhecimento será hermético 

(Moreira, 2000 e PELIZZARI, et al, 2002). Para Pelizzari, et al., (2002) o aluno tem 

que extrapolar o significado dos conhecimentos adquiridos a partir da sua relação com 

os conhecimentos prévios, conhecimentos tanto lógicos quanto psicológicos, envolvidos 



36 

na epistemologia da aprendizagem humana. Na situação contrária, a aprendizagem se 

torna mecânica ou repetitiva, quando a incorporação e a atribuição de significados 

passam a acontecer isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura 

cognitiva do educando. 

Ausubel criou um termo para designar as estruturas cognitivas, em que os novos 

conhecimentos são ligados ou ancorados. Ele denominou estas estruturas de 

ancoramento dos novos conhecimentos de ‘subsunçor’ (ou ‘subsumer’ em inglês), que 

Moreira (2010) também denomina ideia-âncora. 

O subsunçor pode ter maior ou menor estabilidade cognitiva, pode estar mais 
ou menos diferenciado, ou seja, mais ou menos elaborado em termos de 
significados. Contudo, como o processo é interativo, quando serve de ideia-
âncora para um novo conhecimento ele próprio se modifica adquirindo novos 
significados, corroborando significados já existentes (MOREIRA, 2010, p. 
2). 

Essas ideias-âncora são as estruturas responsáveis por permitir ao aprendiz filtrar 

os conteúdos que ele considera significativos para determinada situação, criando uma 

disposição para aprender alguns conteúdos enquanto outros são memorizados. Essas 

estruturas não estão associadas somente ao conhecimento adquirido, mas também 

sofrem influência do psíquico, associado à sua experiência vivenciada com a aquisição 

destes conhecimentos (PELIZZARI, et al., 2002). 

Podemos concluir que para ocorrer uma aprendizagem significativa precisamos 

da participação ativa do sujeito. Essa participação permite que a aprendizagem ocorra 

de maneira auto estruturante e não seja uma mera repetição de palavras do livro ou do 

professor. Em outras palavras, o aluno precisa desenvolver competências de maneira a 

adquirir habilidades para ampliar os significados do seu conhecimento prévio, 

capacitando-o a aplicar estes conhecimentos em outras situações. Em seu trabalho, 

Pelizzari (2002) destaca que “a construção das aprendizagens significativas implica a 

conexão ou vinculação do que o aluno sabe com os conhecimentos novos, quer dizer, o 

antigo com o novo” (PELIZZARI, et al., 2002, p. 40). 

Ausubel também propõe uma forma de se evitar o conhecimento mecânico e 

privilegiar o conhecimento significativo desenvolvendo o conceito de organizadores 

prévios. Quando o aluno não possui determinados subsunçores para ancorar o novo 

conhecimento, esses podem ser desenvolvidos a partir dos organizadores prévios. Esses 

organizadores são materiais introdutórios ao tema, mais amplos, apresentados ao 
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aprendiz antes do conteúdo a ser ensinado, tendo como função estabelecer a ligação 

entre aquilo que o aprendiz já sabe e o novo conceito a ser ancorado, aprendido nessa 

estrutura, destacando a importância também do conhecimento vivencial do indivíduo. 

Os organizadores prévios não são meros esquemas introdutórios, mas são 

informações com maior nível de generalidade, estabelecendo conexões mais amplas, 

mais abstratas e flexíveis, como as propostas com grande nível de CTS embarcado. A 

utilização desses organizadores estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

analíticas, no sentido de que o aprendiz é levado a perceber algumas ligações abstratas 

entre os temas e começa a fazer suposições a respeito de outras para serem verificadas e 

investigadas, aprofundando o conhecimento e favorecendo a sua transposição para o 

campo das aplicações (MACHADO, 2015). As conexões estabelecidas entre o 

conhecimento prévio e os organizadores prévios passam a ser utilizadas pelas novas 

informações aprendidas, funcionando como uma espécie de conhecimento prévio (já 

que a estrutura se “auto modifica” constantemente), pois estabelece ligações dinâmicas 

e significativas com o conhecimento prévio. 

Diante disso, pode-se perceber que a aprendizagem significativa, no que diz 

respeito ao conhecimento prévio do indivíduo, dependerá não só do esforço dos atores 

envolvidos no processo, mas também de sua cognição, de suas vivências anteriores 

assim como das relações estabelecidas com o assunto ou tema. Essa competência de 

relacionar os aprendizados, de maneira a favorecer a transposição do conhecimento 

entre situações semelhantes, vai sendo ampliada aos poucos, dando novos significados 

aos conhecimentos já existentes. 

As vantagens da aprendizagem significativa em relação à aprendizagem 

mecânica são três: 1) o conhecimento é retido por mais tempo; 2) aumenta a capacidade 

de adquirir novos conhecimentos, mesmo quando o conteúdo original foi esquecido e 

3) propicia novas aprendizagens ou reaprendizagens. (PELIZZARI, et al., 2002, p. 39). 

Logo, para que ocorra a aprendizagem significativa, é preciso haver o esquecimento 

seletivo de conteúdos, permitindo a flexibilização das estruturas epistemológicas e 

ampliação dos modelos mentais, conduzindo a coerência entre os saberes. 

Dessa forma, podemos destacar o papel ativo do aprendiz na sua própria 

educação. Quando o aprendiz interage com o conteúdo apenas da forma estabelecida 

pelos materiais didáticos apenas, isso não é capaz de motivar o educando, de despertar 
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sua curiosidade (BORGES, 2002). Para que o aprendizado seja mais profundo e 

duradouro é preciso significar essa experiência educativa de forma positiva, 

promovendo a autonomia nos estudos e apresentando ao aluno oportunidades para que 

ele possa experimentar situações que não são apenas as listadas nos diversos materiais, 

mas também as que ele criou a partir do contato com os organizadores prévios. 

Diante deste quadro, objetivando que os alunos tenham uma melhor 

compreensão dos conceitos científicos e das relações da Física, devemos evitar as 

“generalizações superficiais”, que são muito amplas para receber e estruturar os 

conceitos, e “demonstrações particulares”, que por serem particulares dificultam a 

transposição do conhecimento. Precisamos deixar o aluno interagir com o conteúdo, 

criando e propondo situações de aplicação (BORGES, 2002). O raciocínio indutivo (do 

particular para o geral) também deve ser desenvolvido e não somente o raciocínio 

dedutivo, como geralmente acontece nas aulas tradicionais. Consequentemente, o 

estudante participa ativamente no processo de abstração e generalização, desenvolvendo 

competências e habilidades nos discentes para que possam aprender princípios e leis 

juntamente com a capacidade de aplicá-los em situações similares. 

Portanto, organizar as situações de aprendizagem de maneira que as atividades 

se relacionem com a “investigação científica” permite aos alunos uma aprendizagem 

com perspectivas melhores para o desenvolvimento de competências de raciocínio e do 

senso crítico, porque eles: se envolvem com perguntas científicas, priorizam as 

evidências ao responder questões, formulam explicações e hipóteses, reavaliam suas 

explicações à luz de outras alternativas estabelecendo novas conexões. Apesar dos 

benefícios de cada um desses elementos é natural que nem todos os elementos precisem 

ser incorporados à sequência de aulas (MUNFORD e LIMA, 2007). Partindo dessa 

ideia, verificamos que é necessário apresentar um elenco variado de aulas para trabalhar 

o ensino de ciências com temas através da investigação, o que tentamos contornar com 

o uso de OE’s durante a SD e defendemos que quando a prática experimental é possível 

de ser realizada ela deve ter maior nível de preferência, visto que geralmente este tipo 

de intervenção possuir um menor quantitativo nos currículos escolares brasileiros. 

Em seu trabalho, Roberto (2009) apresenta alguns autores que denominam 

Aprendizagem Ativa como os métodos que requerem o real envolvimento dos alunos 

durante o processo de ensino/aprendizagem.  
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As pesquisas indicam que tal abordagem tem demonstrado um aumento da 
compreensão dos estudantes dos conceitos básicos de Física. Nesta nova 
estratégia, os estudantes são levados a construir seu conhecimento dos 
conceitos de Física por observação direta do mundo físico. Isto é feito por 
meio de uma sequência de aprendizagem (previsões, discussões em pequenos 
grupos, observações e comparações de resultados observados com as 
previsões). Deste modo, os estudantes tornam-se atentos às diferenças entre 
suas crenças que eles trazem para a sala de aula, e as leis físicas. O objetivo 
desta abordagem é reproduzir o processo científico na sala de aula e ajudar o 
desenvolvimento de habilidades de raciocínio físico (ROBERTO, 2009, p. 
28) 

Dessa maneira, é importante ressaltar que a introdução de materiais, que 

propiciem uma aprendizagem significativa ativa, conduz a mudanças no ensino, 

principalmente no papel do professor. As diferenças nos ambientes de aprendizagem 

tradicional (Passiva) e a aprendizagem significativa (Ativa) que podem ser observadas 

no Quadro 2.2. 

Quadro 2.2 - Ambiente de aprendizagem ativa versus passiva 

Ambiente de Aprendizagem Passiva Ambiente de Aprendizagem Ativa 

Instrutor (e livro texto) é a autoridade fonte de 
todo o conhecimento. 

Os estudantes constroem seus conhecimentos 
de observações com a “mão na massa”. As 
observações reais do mundo físico são as 
autoridades. 

As crenças dos estudantes são raramente 
abertamente provocadas. 

Usa um ciclo de aprendizagem no qual os 
estudantes são provocados a comparar 
predições (baseadas em suas crenças) com 
observações dos experimentos reais. 

Os estudantes nunca podem reconhecer 
diferenças entre suas crenças e o que lhes é 
falado na sala. 

As crenças dos estudantes mudam quando eles 
são confrontados pelas diferenças entre suas 
observações e suas crenças. 

O papel do instrutor é de autoridade O papel do instrutor é como um guia no 
processo de aprendizagem. 

A colaboração com seus pares é 
frequentemente desencorajada. Colaboração com os pares é encorajada. 

As aulas expositivas frequentemente 
apresentam “fatos” de física com pouca 
referência ao experimento. 

Os resultados dos experimentos reais são 
observados de modo compreensível. 

Trabalho de laboratório, se algum, é usado 
para confirmar teorias “aprendidas” nas aulas 
expositivas. 

Trabalho de laboratório é usado para aprender 
conceitos básicos. 

Fonte: (ROBERTO, 2009, p. 37-38). 

Os materiais que favorecem a aprendizagem ativa são aqueles que possuem um 

viés prático, “mão na massa”, de aplicação do conhecimento, podendo, então, concluir 

que esses materiais têm como objetivo realizar mudanças significativas no ambiente de 

aprendizagem. Os materiais conduzem o educando partindo de suas próprias 

observações. Para desenvolverem os conceitos básicos das ciências, eles usam e 
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interpretam diferentes formas de representações científicas e constroem modelos 

explicativos com capacidade de previsão de situações análogas, mas não iguais. 

2.4 Considerações Sobre o Ensino de Óptica Geométrica 

A óptica geométrica se baseia em três princípios: Propagação Retilínea da Luz, 

Independência dos Raios de Luz e a Reversibilidade dos Raios de Luz. Geralmente os 

conceitos abordados em Óptica Geométrica obedecem a uma sequência (reflexão, 

refração, lentes e espelhos) que não apresenta ligações a um mesmo fenômeno físico. 

Por exemplo, ao se estudar a refração, a luz refletida não é mencionada, como ocorre no 

mundo real. Na maioria das vezes é apresentado um conjunto de princípios, leis e 

regras, sem uma discussão profunda sobre a natureza da luz e sobre o processo da visão. 

Em seu trabalho, Roberto (2009), citando sua tradução do livro Powerful Ideas 

in Physical Science, destaca as principais concepções alternativas sobre óptica 

geométrica (Quadro 2.3) e também sobre as concepções que devem ser desenvolvidas 

nos alunos, as concepções idealizadas (Quadro 2.4). O autor também verifica esse 

pressuposto. 
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Quadro 2.3 - Concepções Alternativas Sobre Óptica Geométrica. 

1 Luz está apenas associada a uma fonte e seus efeitos. A luz não é considerada como 
existente, independente no espaço, e por isso não é considerada como algo que se propaga. 

2 Um objeto é visto porque é iluminado. A luz é uma condição necessária à visão, mas não se 
reconhece nada que se propague entre o objeto e o olho. 

3 O "brilho" da lâmpada é representado por linhas saindo da lâmpada. 

4 A luz se propaga apenas em uma direção a partir de um determinado ponto de uma fonte de 
luz. 

5 Fontes com uma determinada forma formam imagens com esta mesma forma, mesmo sem 
lentes ou espelhos. 

6 Quando a luz passa através de um pequeno orifício para uma tela, apenas uma pequena 
mancha luminosa (da forma do orifício) será observada na tela. 

7 
Para um observador ver a imagem de um objeto em um espelho, ou o objeto está 
diretamente em frente do espelho, ou o objeto está na linha de visão do observador ao 
espelho. A posição do observador não é importante para determinar se a imagem será vista. 

8 Um observador verá mais sua imagem se afastando do espelho. 

9 A imagem de um objeto por um espelho está na superfície do espelho. A imagem é 
geralmente pensada como uma fotografia em uma superfície plana. 

10 

O espelho funciona da seguinte maneira: primeiro a imagem vai do objeto à superfície do 
espelho. Depois o observador vê a imagem na superfície do espelho ou a imagem refletida 
pelo espelho e vai ao olho do observador. Em outras palavras, a própria imagem viaja pelo 
espaço. 

11 A luz é refletida por superfícies polidas (como um espelho), mas não por superfícies não 
polidas. 

12 A luz passa em linha reta através de um material transparente sem mudar sua direção. 

13 Quando um objeto é visto através de um material sólido ou líquido transparente, o objeto é 
visto exatamente onde ele está localizado. 

14 

Normalmente os estudantes entendem a formação de imagens da seguinte forma: a "imagem 
potencial" (que seria uma pré-imagem) carrega informação sobre o objeto, deixa o objeto e 
viaja pelo espaço até a lente. Quando passa pela lente, essa "imagem potencial" é virada de 
cabeça para baixo e seu tamanho pode mudar. 

15 Quando esboçamos diagramas de raios para demonstrar a formação de imagens, apenas os 
raios desenhados deixam o objeto em linhas retas e paralelas. 

16 Caso parte da superfície da lente seja bloqueada, a parte correspondente será bloqueada na 
imagem. 

17 A função da tela (anteparo) é capturar a imagem para que ela fique visível. A tela é uma 
condição necessária à formação de imagens. Sem a tela não há imagem. 

18 A imagem é visível numa tela independentemente da posição da tela em relação à lente. 
Para ver uma imagem aumentada, a tela deve ser afastada da lente. 

19 A pupila do olho é um círculo preto ou um objeto na superfície do olho. 
20 O olho recebe imagens diretas (que não são invertidas). 
21 A lente é a única parte do olho responsável pela focalização da luz. 

Fonte: (ROBERTO, 2009, p. 37). 
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Quadro 2.4 - Concepções que os Alunos Devem Desenvolver. 

1 Emissão da luz a partir de uma fonte - a luz se propaga a partir de todos os pontos da fonte 
de luz, em todas as direções. 

2 Propagação retilínea - a luz se propaga em linha reta até atingir uma superfície. 

3 Reprodução de uma fonte - para reproduzir um padrão de luz que seja uma reprodução de 
sua fonte, a luz de cada ponto do padrão deve ser originada de apenas um ponto da fonte. 

4 Reflexão da luz - a luz é refletida por uma superfície de acordo com a lei da reflexão: o 
ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência 

5 

Refração - quando a luz passa de um meio transparente a outro, ela muda de direção, este 
processo é chamado de refração. Quando passo do ar a um meio material sólido ou líquido, 
a luz desvia (se aproximando da normal) de aproximadamente 1/3 do ângulo entre a 
incidência e a normal (ângulo de incidência). Quando a luz passa do sólido ou líquido para o 
ar, o feixe de luz se afasta da normal por aproximadamente 1/2 do ângulo entre a normal e a 
direção original. 

6 
Imagem Real - a imagem real de um ponto é formada quando: 1) a luz diverge a partir de 
um objeto e; 2) é redirecionada pelo dispositivo ótico de tal forma a convergir em outro 
ponto do espaço. A imagem real é a coleção de todos os pontos da imagem. 

7 
O olho como instrumento ótico - o olho é um instrumento ótico cujo objetivo é formar 
imagens nítidas de objetos externos em sua tela (a retina). As partes funcionais principais do 
olho são: córnea, íris, lente e retina. 

8 Enxergando um objeto - para que um objeto seja visto, a luz precisa divergir do objeto e 
entrar no olho do observador. 

9 

A retina contém regiões sensíveis à luz - a parte central da retina consiste de um grande 
número de pequenos sensores (regiões sensíveis). Quando a luz atinge uma destas regiões, 
um sinal elétrico é enviado ao cérebro. A magnitude deste sinal aumenta com a intensidade 
da luz. 

10 

Imagem Virtual - a imagem virtual de um ponto é formada quando a luz: 1) diverge de um 
ponto; 2) é redirecionada por um dispositivo ótico de tal forma a parecer divergir de outro 
ponto no espaço e; 3) entrar no olho do observador o qual percebe a imagem como 
localizada neste outro ponto. 

Fonte: (ROBERTO, 2009, p. 38). 

Nos Quadros 2.3 e 2.4, podemos perceber que as discrepâncias entre a 

concepção alternativa e concepção idealizada para os alunos. Ao analisarmos estas 

discrepâncias, verificamos que elas estão relacionadas principalmente a três fatores: I) a 

propagação retilínea da luz; II) fontes luminosas pontuais e extensas; e III) refração da 

luz. Esses fatores são exatamente os princípios da Óptica Geométrica. 

A compreensão destes princípios científicos, aparentemente simples, permite o 

entendimento de vários fenômenos como a formação de sombras, os eclipses, o 
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funcionamento de lentes e etc. Assim, o aprendizado desses princípios serão os pilares 

de estruturação dos organizadores prévios para desenvolvimento da SD, possibilitando 

compreender o funcionamento de uma câmera fotográfica, entre outros instrumentos 

ópticos. 

Por outro lado, o ensino de Física praticado nas escolas geralmente possui uma 

matematização exacerbada, o que propicia muitas vezes um conhecimento mecânico 

que deve ser evitado, conforme podemos verificar nos direcionamentos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (MEC, 1999). Nos PCNEM, 

também se percebe uma sinalização de que as ciências possuem uma linguagem própria, 

tornando indispensável o reconhecimento dessa linguagem para compreender os 

modelos científicos, suas aplicações e suas limitações. Explicitamos que a 

matematização formal do conteúdo é necessária para a interpretação de certas situações 

ou casos mais específicos, como é a proposta vigente para o ensino médio da disciplina 

de Física. No entanto, esses casos podem ser abordados a partir de necessidades sociais, 

como compreender o significado de “grau” para as lentes dos óculos, por exemplo, 

aumentando o interesse dos discentes em “entender” um pouco mais sobre cada assunto 

tratado. Porém, a equação dos fabricantes de lentes teria pouca aplicação e, neste 

contexto, deve ser evitada. 

Estamos cientes de que: 

[...] os estudantes variam em suas motivações e preferências, no que se refere 
ao estilo ou ao modo de aprender, e mesmo na sua relação com o 
conhecimento. Isso sem mencionar as suas habilidades mentais específicas, 
ritmos de aprendizagem, nível de motivação e interesse para uma 
determinada disciplina, persistência dedicada a um problema, experiências 
vividas pelo grupo social a que pertencem. Esses fatores que podem vir a ser 
colocados numa sala de aula, certamente influenciam, entre outros, a 
qualidade e a profundidade da aprendizagem, como, também, a decisão do 
emprego da estratégia metodológica. Portanto, é questionável uma ação 
educacional baseada num único estilo didático, que só daria conta das 
necessidades de um tipo particular de aluno ou alunos e não de outros 
(LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003, p. 251). 

Sob essa perspectiva, este trabalho compromete-se a desenvolver uma proposta 

metodológica pluralista para a educação CTS, pois partimos do pressuposto de que o 

processo de ensino-aprendizagem é complexo, temporário e envolve múltiplos saberes. 

A escolha da metodologia epistemológica de Ausubel vem a dar suporte neste sentido, 

devido a suas variantes (Mapa conceitual, Aprendizagem Significativa Crítica, 

Aprendizagem por investigação, etc.), permitindo que outros docentes possam adequar 
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esta proposta ao seu modo de trabalho, dentro de um bom espectro de opções. Isso pode 

favorecer a apropriação necessária para que, juntamente com as Orientações ao 

Professor, ele faça uso deste material dentro da sua perspectiva de ensino-

aprendizagem, além de permitir que cada aula ou módulo (ou etapa, como preferimos 

usar no manual do professor) seja abordada por uma metodologia, abarcando o interesse 

de um maior número de estudantes. 

Em certas circunstâncias, em conteúdos específicos do ensino das ciências, 
podem ser didaticamente empregados padrões coletivos de comportamentos, 
comuns para uma grande maioria de aprendizes e adultos, como é o caso das 
concepções alternativas, responsáveis pelo compartilhamento de muitas 
respostas padronizadas, frente a situações físicas particulares, como 
demonstram as investigações na área (LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003, 
p. 252). 

Para aplicar os conhecimentos da Física, fazendo uma transposição do 

conhecimento da teoria para a prática, é necessário que o aluno tenha compreendido de 

forma significativa o assunto. Devemos estimular a autonomia do educando e o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas que possibilitem a compreensão de 

aparelhos e seus manuais, de procedimentos tecnológicos, ou da relação entre 

conhecimentos diversos (NASCIMENTO, 2011). Os conceitos novos necessitam de 

conhecimentos prévios para que a sua ancoragem seja construída de forma significativa, 

estabelecendo várias relações entre esses conhecimentos. Isso também alerta novamente 

para o excesso de matematização, que pode ser um fator agravador, devido à falta de 

conhecimentos prévios para uma ancoragem satisfatória, levando os alunos a recorrerem 

ao mecanicismo de decorarem fórmulas e unidades, por exemplo. 

2.5 Caracterização do Produto Educacional 

Este trabalho foi concebido inicialmente para aplicação como parte do conteúdo 

regular obrigatório do ensino médio. Mas com a evolução da pesquisa e dos seus 

objetivos, ele foi aplicado em um curso extracurricular, no qual foi feito um estudo 

preliminar dessa proposta. O estudo preliminar se justifica por visar somente a 

percepção acerca da SD, se está corretamente dimensionada ao seu propósito, visto que 

acreditamos que um professor que venha a utilizar este material, parcial ou totalmente, 

demostra interesse em alterar a realidade que vivencia na escola, buscando novos 

horizontes para inovar e melhorar suas aulas. Isso também aponta, de forma implícita, 

que ele deve (e quer?) desenvolver “sua pesquisa” para adequar o material à sua 
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comunidade escolar. Neste sentido, ele pode começar sua busca aproveitando toda a 

estrutura e metodologias envolvidas, adequando os Testes (pré e pós) e a Sugestão de 

Avaliação, que estão nos apêndices, à sua expectativa educacional. 

A opção por aplicar em curso extracurricular permitiu maior flexibilidade, no 

sentido de atender às questões de pesquisa e de alterar o conteúdo “clássico” das aulas 

sem criar a preocupação da comunidade escolar com o ensino tradicional e os 

vestibulares. Essa opção de aplicação também se deve à opção do pesquisador pela 

observação participativa, na qual se tem a premissa de que em ambientes menos formais 

(e mais naturais), em que não haverá atribuição de nota aos registros realizados, os 

dados podem retratar com maior confiabilidade a realidade dos indivíduos pesquisados. 

Para delimitar o entendimento do termo Sequência Didática (SD) desenvolvida 

neste trabalho de investigação cognitiva epistemológica, vamos adotar a mesma 

definição de Zabala (2009, p. 19) que descreve SD como “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 

que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelo professor quanto pelos alunos”. 

Assim, nosso objetivo ao utilizar uma SD é articular os conhecimentos prévios do 

indivíduo de forma a permitir uma melhor ancoragem do conhecimento ao longo de 

uma “unidade didática”, que no nosso caso é a Óptica Geométrica. 

Por outro lado, Sasseron e Carvalho (2011) ressaltam que “diferentes autores 

listam diversas habilidades classificadas como necessárias de serem encontradas entre 

os alfabetizados cientificamente” (SASSERON e CARVALHO, 2011, p. 75). É fato que 

a educação precisa de mudanças estruturadas para possibilitar a Alfabetização 

Científica, e a partir disso, as autoras propuseram os Eixos Estruturantes da 

Alfabetização Científica, agrupando as convergências de classificação de habilidades 

dos trabalhos relacionados. Segundo elas, esses eixos são suficientes e necessários no 

momento da elaboração e planejamento de atividades de ensino que visam a 

Alfabetização Científica dos envolvidos. 

Os eixos estruturantes definidos por Sasseron e Carvalho (2011) são: 

1) Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos 

fundamentais: trabalha com os alunos os conhecimentos científicos 

fundamentais para permitir a sua aplicação em diversas situações cotidianas 

de maneira adequada; 
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2) Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que 

circundam sua prática: apresentar a ciência como um corpo de 

conhecimentos em desenvolvimento, relacionando o processo de aquisição 

de dados, síntese e decodificação de resultados que originam os saberes, 

trazendo contribuições também para a tomada de decisões, considerando o 

caráter social e humano juntamente com suas consequências; 

3) Compreensão das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e 

meio-ambiente: consiste em relacionar a ciência com o meio de 

desenvolvimento tecnológico e social, demonstrando que esse 

desenvolvimento geralmente tem relação direta com o interesse social e 

político, avaliando as consequências das escolhas para o futuro sustentável 

da sociedade e do planeta. 

Concluem então que as propostas didáticas planejadas respeitando esses três 

eixos devem ser capazes de garantir e promover o início da Alfabetização Científica, 

pois desenvolverão oportunidades para trabalhar problemas científicos relacionando a 

sociedade e o ambiente. Nas discussões aparecem, junto com as deliberações CTS, os 

fenômenos do mundo natural associados à construção do entendimento sobre esses 

fenômenos e os empreendimentos gerados a partir de tal conhecimento. Esses eixos 

orientaram a construção das lâminas que compõe a Apresentação Multimídia (apêndice 

D). 

Além disso, durante sua construção, devemos nos atentar às cinco 

recomendações de Santos e Mortimer (2000), apresentadas anteriormente e que vamos 

repetir aqui, como Recomendações de Contextualização: I) Introdução de um problema 

social; II) Análise da tecnologia relacionada ao tema social; III) Estudo do conteúdo 

científico definido em função do tema social e da tecnologia introduzida; IV) Estudo da 

tecnologia correlata em função do conteúdo apresentado; V) Discussão da questão 

social original. Essas recomendações foram seguidas no desenvolvimento global da SD, 

norteado pelas Orientações ao Professor (apêndice F), ficando ainda mais explícito na 

Apresentação Multimídia (apêndice D), como veremos adiante. 

Para tentar atender aos três eixos de forma a criar possibilidades de diferentes 

experiências de aprendizado e explorar as potencialidades da multimetodologia, os OE’s 

foram inseridos, permitindo trabalhar os conhecimentos e suas relações a partir de 

diferentes abordagens. Durante a SD os organizadores prévios foram selecionados com 
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a intenção de possibilitar que o educando desenvolva competências para aplicar o 

conhecimento adquirido e acumulado em uma situação prática. Esperamos com isso 

favorecer o desenvolvimento de habilidades que propiciem a transposição dos 

conhecimentos e das competências, possibilitando maximizar a prática educativa, 

relacionando os fenômenos e os conteúdos. “O saber a ser escolarizado resulta da 

adaptação dos saberes que se transformam em objeto a ensinar, ou seja, objeto de 

ensino” (NASCIMENTO, 2011, p. 428). 

A abordagem utilizada na sequência é multimetodológica, permitindo, durante a 

aplicação da pesquisa, o desenvolvimento de atividades diversificadas (práticas, 

demonstrações, simulações, animações e vídeos). Esse arranjo foi proposto de maneira a 

estimular a autonomia na aquisição dos conhecimentos e na continuidade de estudos dos 

interessados. A Apresentação Multimídia deve ser disponibilizada eletronicamente para 

os alunos e sua busca, seja em unidades de memória tipo pen drive (ou similar), seja 

diretamente na nuvem da rede mundial de computadores. Nela temos hiperlinks com 

ligações externas para vídeos do youtube, para aplicativos dos bancos de OE’s, para 

textos, simulações, enfim, para as todas as sugestões de referências, incentivando a 

autonomia de estudos. 

Durante o desenvolvimento da SD temos, em três momentos, a realização de 

práticas virtuais com a utilização de OE’s. Dois destes OE’s são simulações para as 

quais foram elaborados roteiros de atividades, inseridos dentro das Orientações ao 

Professor (atividades 1 e 2 – apêndice F), e facilmente podem ser adaptados a um 

“laboratório experimental”. O terceiro OE é uma animação interativa, de forma que o 

roteiro de atividades está “embutido” na ordem de programação dos acontecimentos e 

não fará parte dos apêndices ou anexos do presente trabalho, mas pode ser acessado 

pelo hiperlink disponível no próprio slide da Apresentação Multimídia. Essa animação 

interativa também pode ser explorada individualmente ou coletivamente, a cargo do 

usuário e disponibilidade de aparelhos para acesso. A sequência finda com a construção 

de uma câmera escura de papel, também anexa à Apostila do Aluno. 

2.6 Objetivos 

Com o desenvolvimento do projeto, as expectativas sobre as inquietações 

iniciais foram dialogando, permitindo a definição de uma pergunta de pesquisa. Essa 

pergunta é a maior entre todas e por isso também bastante complexa, e pode ser escrita 
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da seguinte forma: “ Como construir materiais didáticos que propiciem a transposição 

teórico-prática do conhecimento e entre áreas do conhecimento? ” 

Essa definição de pergunta influenciou diretamente os objetivos da SD, 

desenvolvendo estes materiais para o ensino de óptica. As atividades propostas na SD 

foram divididas em nove etapas (Introdução, Conceitos Iniciais, Aplicação dos 

Princípios Ópticos, Reflexão da Luz, Refração da Luz, Desvio da Luz, Lentes, A 

Câmera Escura e Oficina de Construção), marcadas nas Orientações ao Professor. As 

considerações específicas sobre cada etapa, assim como as referências para uso desta 

SD também se encontram nas orientações ao professor, e de forma alguma se propõem a 

ser a última panaceia para o ensino de Física. Os objetivos da SD estão descritos a 

seguir. 

2.6.1 Objetivo Geral 

A partir da aplicação SD espera-se: 

• Promover o desenvolvimento de habilidades e competências investigativas 

que favoreçam a transposição teórico-prática dos conhecimentos; 

• Melhorar a compreensão dos alunos acerca de alguns fenômenos sobre 

fotografia e óptica geométrica, assim como a utilização destes fenômenos; 

2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A partir da aplicação SD espera-se: 

• Articular teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual com a prática e 

suas relações; 

• Contribuir com a Alfabetização Científica dos envolvidos; 

• Desenvolver a percepção dos fenômenos da óptica e suas relações com os 

avanços tecnológicos e as mudanças sociais; 

• Desenvolver autonomia nos estudos e aquisição de conhecimentos nos 

envolvidos; 

• Promover uma aprendizagem significativa por um processo de 

sistematização dos conhecimentos, elaborado com enfoque CTS e 

conduzindo a superação da mera memorização;  
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• Utilizar OE’s, como processos de dinamização dos ambientes de 

aprendizagem;  
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3 METODOLOGIA 

Nesta pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, levando em 

consideração que em uma investigação pedagógica, o investigador precisa se inserir no 

ambiente da pesquisa de alguma forma, a fim de desenvolvê-la. Assim, o pesquisador 

interage de maneira direta ou indireta, observando os fenômenos nos quais possui 

interesse sem perder o foco no objetivo educacional, o ensino e/ou a aprendizagem dos 

envolvidos.  

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico que 
agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 
características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 
significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 
conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não 
se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 
formuladas com o objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua 
complexidade e em contexto natural (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 16) 

O pesquisador deve conduzir a pesquisa de forma que os aprendizes possam se 

expressar espontaneamente, ampliando sua compreensão sobre o processo de 

transferência teórico-prática do saber, que é o foco nesta pesquisa. 

A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 
processo dessa pesquisa, sendo o pesquisador, instrumento-chave. Essa 
abordagem é descritiva, pois a descrição se aplica melhor quando se pretende 
também cuidar dos detalhes. O processo e seu significado são os focos 
principais. (MACHADO, 2015, p. 40) 

Bogdan e Biklen (1994), ao discutir as investigações qualitativas, fazem cinco 

recomendações que, segundo os autores, são as principais características básicas deste 

tipo de pesquisa: 

1) A situação natural constitui a melhor fonte dos dados, sendo o investigador o 

instrumento-chave da captação dos dados; 

2) A preocupação está em descrever os dados, sendo a análise dos dados 

secundária; 

3) A questão fundamental é o processo como um todo (o que aconteceu, como 

aconteceu, qual o produto e o resultado final); 

4) Os dados são analisados intuitivamente, como se reunissem-se em conjunto e 

revelassem sua relação como em um quebra-cabeça; 

5) Diz respeito essencialmente ao significado das coisas, ou seja, ao “porquê” e 

ao “o quê”. 
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A coleta de dados do Estudo Preliminar será feita através de registros escritos 

(Pré-teste, Pós-teste e Proposta de Avaliação incluídas nos apêndices B, C e E, 

respectivamente) e registros audiovisuais durante toda a aplicação da SD, permitindo 

uma rica análise do seu conteúdo e significado. Com base nesses registros, realizaremos 

o processo de levantamento de hipóteses e considerações, aumentando as chances de 

sucesso ao indicarem os caminhos para o reconhecimento desses fatores. 

Para Bogdam e Biklen (1994): 

O processo de análise de dados é como um funil: as coisas estão abertas no 
início e vão se tornando mais fechadas e específicas no extremo. O 
investigador qualitativo planeia utilizar parte do estudo para perceber quais 
são as questões mais importantes. Não presume que se sabe suficiente para 
reconhecer as questões importantes antes de efetuar a investigação. 
(BOGDAM e BIKLEN, 1994, p.16) 

Dessa forma, esse processo está fortemente ligado à interpretação da importância 

que o pesquisador percebe nos dados coletados. Estar atento para perceber essas 

nuances do processo educativo possibilita melhorar a abordagem em futuras aplicações. 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

Como ponto de partida da abordagem feita neste trabalho, escolhemos a 

fotografia para, a partir daí, estruturar esse enfoque, privilegiando as relações entre os 

conceitos sociais, tecnológicos e físicos indispensáveis à sua formação e ao seu 

aperfeiçoamento, valendo-se também da história da fotografia. Também foram 

explicitados os conceitos de Física fundamentais ao funcionamento de câmeras 

fotográficas, tanto analógicas quanto digitais, visando a contextualização e possível 

melhora na motivação e na aprendizagem de Física. 

Para desenvolver a SD foram feitas algumas revisões bibliográficas, entre as 

quais destaco quatro. A primeira revisão foi acerca das publicações em periódicos sobre 

o tema "óptica geométrica", nas quais foram encontradas poucas bibliografias do 

assunto no contexto CTS. Entretanto, verificamos que a teoria da pedagogia crítica de 

Paulo Freire apareceu em um maior número de trabalhos com abordagem CTS, seguido 

da aprendizagem significativa crítica de Marco Antônio Moreira. 

Em seguida, fizemos uma ampla revisão a respeito dos desdobramentos do 

construtivismo, escolhendo trabalhar sob a perspectiva da aprendizagem significativa de 

David Ausubel e aprofundamento nessa teoria epistemológica. A escolha da abordagem 
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dada por Ausubel deu-se devido às relações entre as teorias e a intencionalidade do 

projeto (promover competências e habilidades para aplicação direta do conhecimento 

em situações práticas - cotidianas ou não). Outro fator que motivou essa escolha foram 

as possibilidades criadas a partir da combinação entre: o ensino CTS, a Aprendizagem 

Significativa e os OE’s. Essas opções possibilitaram pluralismo metodológico, 

permitindo explorar outras dimensões da relação ensino-aprendizagem, mesmo na 

ausência de salas especializadas ou laboratórios de ciências. 

Diante dessas definições iniciais, começamos uma revisão bibliográfica sobre os 

livros didáticos de Física para tentar estabelecer os critérios de escolha do conteúdo a 

ser abordado e o referencial conceitual de abordagem, visto que não foi encontrado 

material didático considerado apropriado para isso. Depois de concluída essa revisão, 

escolhemos adotar como referencial científico na abordagem os livros didáticos: Física 

Conceitual (HEWITT, 2002), Imagens da Física (AMALDI, 1995) e Curso de Física 

(ALVARENGA e MÁXIMO, 2000). 

Para a elaboração de um material que possibilitasse aos alunos acompanharem o 

curso foi realizada outra revisão bibliográfica, sobre livros e apostilas de fotografia. A 

partir desta revisão, foi produzido o material denominando Apostila do Aluno 

(Apêndice C). Durante essa revisão foi constado que nenhum, entre os materiais 

“profissionais” pesquisados, continha uma explicação satisfatória, do ponto de vista 

científico e epistemológico, da óptica geométrica envolvida na fotografia, mas foram 

percebidos materiais que poderiam nortear o tipo de abordagem (CTS) a ser reproduzida 

na Apostila do Aluno. As dificuldades científicas verificadas nestes materiais tendem a 

coincidir com as discrepâncias entre a concepção espontânea e concepção idealizada 

para o aprendiz (I - Propagação retilínea da luz; II - Fontes luminosas puntuais e 

extensas; e III - Refração da luz – princípios da Óptica Geométrica), como destacado 

por Roberto (2009). 

Essa revisão sobre fotografia também possibilitou reconhecer dados históricos e 

alguns dos problemas tecnológicos envolvidos no desenvolvimento da fotografia a 

serem explorados na SD, fortalecendo as relações CTS envolvidas. As referências 

adotadas para este tipo de material foram: a apostila Curso de Fotografia (SENAC, 

2004) e o site da escola de fotografia Áurea Fotográfica (ÁUREA FOTOGRÁFICA), 

ambos citados nas referências bibliográficas. 
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A partir destas experiências o planejamento da SD foi iniciado, observando as 

teorias e suas congruências: a abordagem CTS a ser utilizada nesta situação, de maneira 

coerente com a proposta; os subsunçores e os organizadores prévios para aquisição 

ordenada de conteúdo a partir das concepções espontâneas indicadas para óptica. 

Atentamo-nos ainda em atender as recomendações dos Eixos Estruturantes e as 

Recomendações de Contextualização. 

A Apostila do Aluno foi o primeiro material a ser escrito e foi elaborado ao 

estilo gráfico das revisões bibliográficas, porém, com um referencial didático-

pedagógico mais adequado, permitindo suporte às atividades desenvolvidas no curso. A 

apresentação Multimídia foi construída em seguida. Ela se inicia com a 

contextualização histórico-social da invenção da câmara escura e da fotografia, 

apresentando as dificuldades encontradas inicialmente, passando pelos Conceitos 

Científicos e Tecnológicos como forma de encontrar soluções aos problemas. Em 

seguida, a Apresentação Multimídia retoma os problemas da fotografia, aplicando os 

conhecimentos sobre a câmera escura e sobre a câmera fotográfica. Em ambos os 

materiais temos hiperlinks, visando despertar no aluno a consciência de que ele é o 

maior responsável pelo seu aprendizado, possibilitando que investigue as situações que 

sua imaginação criou de forma cientificamente confiável. 

OE’s digitais foram incluídos na apresentação com o objetivo de auxiliar e 

orientar a aquisição de conhecimentos, permitindo a troca de ambientes inclusiva 

durante sua execução. Um dos critérios de seleção das OE’s foi a compatibilidade com 

aparelhos tipo smartphone, tablets e similares, além do computador, obviamente. Essa 

estratégia visa aumentar a acessibilidade e interatividade do material, assim como 

incentivar a cultura de autonomia na aquisição de conhecimentos. 

As Orientações ao Professor foram elaboradas de maneira a tentar orientar sobre 

o processo construtivo da SD, sua estrutura epistemológica e conceitual. Isso visa a 

apropriação, por parte dos interessados, dos conceitos orquestrados para a construção 

inicial desse material, possibilitando maior utilidade do produto educacional. A partir da 

aplicação da sequência o manual foi melhorado, sendo ampliados com novos 

comentários e sugestões geradas a partir do Estudo Preliminar.  

Tentando balizar esta proposta em relação ao ensino tradicional, também foi 

desenvolvido um material intitulado Proposta de Avaliação, que se encontra no 
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apêndice D, com o objetivo de proporcionar a aquisição de resultados para a 

comparação das médias escolares em Física, quando possível. Este material de registro 

de dados foi elaborado a partir de algumas questões de vestibular (algumas adaptadas) 

sobre óptica e dos objetivos curriculares da disciplina, de forma coerente com a 

proposta desenvolvida da SD. 

3.2 Coleta de Dados 

A abordagem qualitativa permite uma proposta multimetodológica como a 

realizada neste trabalho, utilizando-se de várias estratégias e fontes na investigação, tais 

como entrevistas e consulta a materiais diversos gerados durante as atividades da 

pesquisa. Com esse tratamento qualitativo, busca-se associar os símbolos (palavras, os 

gestos e as expressões dos sujeitos) no contexto em que os indivíduos estão inseridos 

(MACHADO, 2015). Nesse sentido, podemos definir nosso entendimento de 

observação participante: 

A observação participante é aquela em que os dados são coletados no 
ambiente natural das pessoas quando estão estudando em classe por exemplo, 
é uma estratégia que envolve não só observação direta, mas todo um conjunto 
de técnicas metodológicas, pressupondo, ... grande envolvimento do 
pesquisador na situação estudada (MACHADO, 2015, p. 41). 

Para pesquisas em educação não existe consenso na literatura quanto à melhor 

metodologia para a análise de fenômenos educacionais, devido à grande quantidade de 

fenômenos educacionais envolvidos. Assim, é natural que cada investigador canalize 

seus esforços na busca de uma forma de pesquisar, uma forma que seja adequada ao seu 

objeto de estudo, às suas próprias convicções, à sua visão de Ciências e até mesmo à sua 

formação acadêmica. 

Já que não existe uma única metodologia de pesquisa adequada ao estudo da 
gama de fenômenos educacionais, é natural que cada investigador realize seu 
esforço pessoal na busca de uma forma de pesquisar que seja adequada ao 
seu objeto de estudo e às suas próprias convicções, à sua visão de Ciências e 
até mesmo à sua formação acadêmica (VILELA, 2015, p. 34).  

Considerando a perspectiva desta pesquisa de analisar os efeitos epistemológicos 

de uma intervenção didática, optou-se por uma pesquisa de observação participante, 

com o olhar atento do docente pesquisador para perceber se o registro de dados 

(produzido por um dos vários instrumentos utilizados, os registros: dos Testes, das 

Atividades, da Proposta de Avaliação e Audiovisual da aplicação) estão sendo 

produzidos a contento, para posterior tabulação e análise. Durante toda a aplicação da 
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SD o pesquisador também usou seu caderno de registro de campo para fazer as 

anotações sobre as situações pertinentes ocorridas, que por ventura pudessem não ter 

sido registradas. 

Os instrumentos de coleta de dados foram construídos a partir dos objetivos 

investigativos da pesquisa. No pré e pós testes foram inclusas perguntas visando futuras 

intervenções junto à mesma comunidade acadêmica e que não foram consideradas nas 

conclusões. As perguntas de interesse neste projeto são as perguntas de número 4 ao 14, 

em ambos os Testes, inclusive na mesma ordem e numeração, apresentadas no Quadro 

3.1. 

Quadro 3.1 - Questões de Interesse nos Testes (Pré e Pós). 

4 Onde você percebe aplicações da óptica no seu cotidiano? 

5 A fotografia é um registro da presença da luz. Você consegue identificar outras 
situações onde a luz deixa seu registro? 

6 O que você entende por “Luz”? 
7 Quais fenômenos ópticos você conhece? Liste-os e explique algum, se souber como. 

8 Você sabe como funciona uma câmara escura? Em caso afirmativo, consegue 
explicar seu funcionamento? 

9 
Quando estamos em frente a um espelho plano vemos nossa imagem refletida. Onde 
você acha que essa imagem está localizada (na frente, atrás, ou dentro do espelho)? 
Explique. 

10 Ainda pensando na questão anterior, comparando as distâncias entre você e o 
espelho e da sua imagem ao espelho, que relação existe entre elas? 

11 A velocidade da luz pode mudar? 
12 Para que servem os óculos? O que eles fazem com a luz? 
13 Você sabe o que é uma lente? Explique. 

14 Você entende o funcionamento básico de uma câmera fotográfica? Em caso 
afirmativo, consegue explicar seu funcionamento? 

 

Iniciamos o Estudo Preliminar com a aplicação do Pré-teste. Durante o 

desenvolvimento da SD temos simulações para as quais foram elaborados roteiros de 

atividades, visando aquisição de conhecimento em um laboratório capacitado para tal. 

No entanto, objetivando oportunizar a personalização disponível, as simulações foram 

planejadas para práticas virtuais e facilmente podem ser adaptadas ao espaço físico de 

um laboratório suficientemente equipado. Há também uma animação interativa, que visa 

a simulação da câmera escura e seus “problemas iniciais”, levando a observação dos 

fenômenos discutidos. A SD finda com a oficina de construção de uma câmera escura, 
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onde escolhemos a proposta desenvolvida pelo Grupo de Reelaboração do Ensino de 

Física (1998). 

Após a aplicação da SD, o Pós-teste foi aplicado e em seguida foi aplicada a 

Proposta de Avaliação, ambos para a produção de registros. Ao final dos trabalhos, as 

informações obtidas na tabulação e pré-análise dos dados e os materiais produzidos 

foram revistos, de forma a tentar maximizar a utilização deste produto: a SD sobre 

óptica da fotografia e sua possível adequação a outros formatos e realidades de curso. 

Vale ressaltar que as sugestões apresentadas nas Orientações ao Professor não serão 

aplicáveis em todos os contextos, mas são apontamentos sobre as percepções a respeito 

das condições momentâneas da aplicação do projeto, que podem orientar futuras 

intervenções a partir dele. 
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4 ENCAMINHAMENTOS PARA O PRODUTO 

4.1 Sugestão de Metodologia de Análise 

Neste trabalho optamos por uma metodologia de análise à luz da Análise do 

Conteúdo definido por Laurence Bardin (BARDIN, 1979). Em seu trabalho, 

conseguimos perceber algumas premissas da coleta de dados participante, apresentados 

a seguir: 

A transformação de dados coletados, ainda no seu estado bruto, em 
resultados de pesquisa envolve a utilização de determinados procedimentos 
para sistematizar, categorizar e tornar possível sua análise por parte do 
pesquisador. No caso específico da análise de comunicações, são exigidos 
mecanismos apropriados para encontrar em dados obtidos por meio de 
entrevistas, mensagens e documentos em geral, informações que ilustrem, 
expliquem ou ajudem a revelar os fenômenos investigados  (CAPPELLE, 
MELO e GONÇALVES, 2003, p. 2). 

A análise de conteúdo tem por objetivo fazer deduções lógicas e justificadas 

sobre quem as emitiu, considerando o contexto, objetivo, as tentativas de explicitação, 

sistematização e expressão do conteúdo das mensagens e segundo Cappelle, et al (2003) 

é o método mais comumente utilizado nas pesquisas qualitativas. Eles ressaltam, assim 

como Bardin, que este método também permite uma análise quantitativa e pode oscilar 

entre estes extremos. Nesse sentido, Bardin define a análise de conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 
mensagens (BARDIN, 1979, p. 42).  

Dessa maneira, a busca de indicadores, como a presença de competências nas 

ações realizadas e materiais produzidos, é a inferência a ser feita a partir dos dados 

coletados. 

Para realizar a análise das observações feitas em sala de aula e dos dados 

registrados, categorizamos e tabulamos os dados segundo a Análise de Conteúdo de 

Bardin. Ainda segundo a autora, essa é uma análise empírica que não pode ser 

desenvolvida com base em modelos exatos. Para sua operacionalização, devemos seguir 

algumas regras, de forma a ter uma percepção cada vez mais profunda das intenções da 

situação de produção do registro, buscando relacionar as estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas psicológicas (significados), procurando interpretar a 
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origem e a manipulação destes registros na natureza psicológica, sociológica, política, 

histórica, ou que tenham importância para a fonte da mensagem. 

Podemos então efetuar a análise do conteúdo em três etapas cronológicas 

diferentes, que são a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados 

obtidos. Bardin (1979) ressalta as características destas etapas como: 

1. Pré-análise: é a fase que compreende a organização do material (escolha dos 

documentos) a ser analisado com vistas a torná-lo operacional, 

sistematizando as ideias iniciais. A pré-análise pode ser decomposta em 

quatro etapas: leitura flutuante (estabelece quais os documentos de coleta de 

dados, o pesquisador toma conhecimento do texto, transcreve as unidades de 

análise registradas); constituição do Corpus (seleção do que será analisado), 

formulação de hipóteses e objetivos (afirmações que o pesquisador se propõe 

a verificar) e referenciação dos índices e elaboração dos indicadores 

(através de recortes de textos nos documentos analisados, os temas que mais 

se repetem podem constituir os índices). 

Nesta fase, é importante que se atente aos seguintes critérios na seleção dos 
documentos:  
• Exaustividade: atentar para esgotar a totalidade da comunicação; 
• Representatividade: os documentos selecionados devem conter informações 
que representem o universo a ser pesquisado; 
• Homogeneidade: os dados devem referir-se ao mesmo tema; 
• Pertinência: os documentos precisam ser condizentes aos objetivos da 
pesquisa. (SILVA, MOURA, et al., 2013, p. 3),  

2. Exploração do material: é a fase em que os dados brutos do material são 

codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto. Nessa fase, 

os procedimentos de recorte, contagem, classificação, e etc. dependem da 

definição das categorias de análise. 

3. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: consiste no tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. Nessa etapa, ocorre a condensação 

e o destaque das informações para análise, evidenciando os dados obtidos. A 

partir dessas informações é que o investigador faz suas inferências e 

interpretações, em consonância com o quadro teórico e os objetivos 

propostos. É um momento de intuição, de análise reflexiva e crítica da 

pesquisa. 

O processo de codificação dos dados restringe-se a escolha de unidades de 
registro, ou seja, é o recorte que se dará na pesquisa. Para Bardin (2011), uma 
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unidade de registro significa uma unidade a se codificar, podendo esta ser um 
tema, uma palavra ou uma frase. (FERRACIOLI, GOMES, et al., 2012, p. 3) 

Nesse processo, as regras de seleção e contagem, como a presença ou falta de 

elementos ou unidades de registros (palavras, desenhos, etc.) podem ser de interesse ou 

não, de maneira a tentar explicitar o subjetivo epistemológico do educando. Outros 

fatores que podem ser relevantes são a frequência com que aparecem esses elementos; a 

intensidade verbal, mensurada através dos tempos verbais, advérbios e adjetivos; a 

postura tomada em relação ao tema (favorável, neutra ou desfavorável); a ordem 

preestabelecida nos registros, a recorrência destes elementos e similares. 

4.2 Orientações para Aplicação 

A SD desenvolvida foi elaborada de maneira a permitir sua aplicação a partir da 

compreensão de semelhanças entre formas geométricas, em especial à semelhança de 

triângulos, largamente utilizada em toda a Óptica Geométrica. Durante seu 

desenvolvimento, procurou-se utilizar de uma linguagem planejada para o segundo ano 

do ensino médio. No entanto, as adequações para aplicação em todo o ensino básico são 

possíveis, lembrando-se que a SD presente neste trabalho deve ser adequada para o 

nível em que se pretende utilizá-la. 

A Apostila do Aluno e a Apresentação Multimídia devem ser disponibilizadas 

aos participantes, física ou eletronicamente, com a intenção de fornecer um material 

didático compatível com a proposta apresentada. Eles têm, neste sentido, a intenção de 

orientar e organizar o pensamento do discente, visando à organização e aquisição de 

conhecimentos com maior significado.  

Os assuntos abordados durante a SD não estão necessariamente debatidos da 

mesma maneira na Apostila do Aluno e na Apresentação Multimídia (com a mesma 

importância ou na mesma ordem). Isso foi feito de forma proposital, visando integração 

dos recursos didáticos e devido ao fato de que o material impresso não apresenta os 

recursos multimídia de um material digital. Este pretexto também incentiva o acesso 

digital ao material, isto é, acessar o arquivo digital da Apostila do Aluno e da 

Apresentação Multimídia por meio de smartphones, tablets, computadores ou similares. 

Na Apresentação Multimídia, o maior esforço se encontra na compreensão das relações, 

dos conceitos científicos e das suas aplicações, já na Apostila do Aluno foi realizado um 
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trabalho para servir de “bibliografia adotada”, referenciando os termos e conceitos 

apresentados. 

Esse material foi planejado e desenvolvido para permitir a personalização de 

maneira ampla, possibilitando o uso em diversas situações como em uma possível aula 

(ou pesquisa) ao ar livre, desde que tudo seja previamente planejado e adequado como, 

por exemplo, os direcionamentos de comportamento para execução da atividade 

pedagógica. Nesse sentido, os materiais permitem o uso de alternativas ao computador 

como os smartphones e similares, muito difundidos na atual sociedade e objeto central 

de algumas pesquisas no Ensino de Física, como as desenvolvidas no MPEC/UFOP. 

Como já dissemos, a personalização dos materiais permite uma enorme 

plasticidade, desde o uso quanto ao número de alunos até os espaços físicos utilizados. 

Na forma apresentada aqui e aplicada no Estudo Preliminar, a proposta fez uso de um 

projetor multimídia para o desenvolvimento da SD, que inicialmente era para turmas de 

até 20 alunos, trabalhando em duplas em 10 Notebooks (que poderiam ser substituídos 

por similares compatíveis) para interação com a proposta pedagógica. Os notebooks 

receberam uma cópia dos materiais destinados aos alunos para execução das atividades. 

Também é possível disponibilizar, em um primeiro momento e com o objetivo de 

aumentar a significação dos OE’s, uma seleção de slides que permita ao aluno 

acompanhar o desenvolvimento da SD enquanto explora os recursos disponíveis, para 

que no momento seguinte possa ter acesso a todo o conteúdo desta proposta. 

O tempo sugerido para o desenvolvimento completo da SD, na forma 

apresentada, é de oito aulas, incluindo-se a produção dos registros apresentados. 

Alertamos que também é necessário incluir um tempo para a execução de exercícios e 

sua correção, de maneira coerente com a proposta, “assim, a atitude mais fecunda seria 

o estudo de muitas perspectivas diferentes, no sentido do aprimoramento teórico do 

profissional e, portanto, de uma elaboração mais refinada da prática educativa, à luz das 

diversas abordagens estudadas” (LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003, p. 256). 

Para uma maior adequação do projeto e sua aplicação, sugerimos que o Pré-teste 

seja realizado antes do início das atividades, com tempo hábil para realizar a pré-análise 

e orientar sua abordagem a partir das expectativas do público, fazendo adequações 

quando necessárias. 

Para concluir, fica como resultado sintético destas reflexões a recomendação 
de uma educação científica e, principalmente, dos métodos de ensino a ela 
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associados, não fixos a sistemas rígidos e limitados, com determinada 
interpretação, mas que estejam abertos à crítica e a todas às novas 
descobertas e experiências inovadoras da área. Assim, o princípio último que 
procuramos deixar aqui é de que, quanto mais variado e rico for o meio 
intelectual, metodológico ou didático fornecido pelo professor, maiores 
condições ele terá de desenvolver uma aprendizagem significativa da maioria 
de seus alunos. Inclusive, a pluralidade metodológica, ou o “vale tudo” 
metodológico aqui proposto, vale também para as sugestões dos autores, ou 
seja, em determinadas circunstâncias, é melhor seguir regras, do que ser 
flexível, dependendo das consequências que a flexibilidade gera no professor 
e nos alunos (LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003, p. 258). 

Observamos que as continuidades das pesquisas em geral são necessárias porque 

todas as áreas do conhecimento continuam em evolução, sendo necessário também que 

os professores se apropriem dos materiais desenvolvidos, tendo em mente que eles, 

apesar de validados, são uma das possíveis situações em educação, sendo necessários 

estudos complementares para adequação, como sugerimos ao propor apropriação do 

material por parte de outros educadores. 

Alertamos por fim que problemas de infraestrutura são comuns em muitos 

relatos, como destacou Vieira (2015), descrevendo que é comum e corriqueiro que 

problemas com o transporte e montagem de projetor multimídia e com o mau 

funcionamento dos mesmos evidenciam algumas das dificuldades que, certamente, 

impactarão o resultado encontrado. 

4.3 Estudo Preliminar 

Para este estudo foram convidados os alunos do ensino médio integrado ao 

técnico (EMIT) de uma escola da rede federal de ensino tecnológico (técnico e 

superior), funcionando nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), sendo que o 

EMIT tem aulas nos turnos diurnos. A escola está localizada na região metropolitana de 

Belo Horizonte e atualmente possui nove turmas de Ensino Médio Integrado ao Técnico 

em três diferentes especialidades técnicas. Além disso, a escola oferta três cursos de 

ensino superior, um em Sistemas da Informação e dois em Tecnológicos, em Processos 

Gerenciais e em Logística. Maiores detalhes sobre a instituição podem ser encontrados 

mais à frente. 

A escolha desses sujeitos para a pesquisa aconteceu devido à heterogeneidade de 

conhecimentos, no sentido de aplicação dos conhecimentos das ciências naturais, 

podendo gerar um espectro mais amplo para análise e da pesquisa participante já que 

um dos pesquisadores é parte desta comunidade acadêmica. A heterogeneidade, no 
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sentido de aplicação dos conhecimentos das ciências naturais, se justifica pelo fato dos 

alunos serem provenientes de diferentes formações e vivências (vestibular e análise 

socioeconômica). Essa diversidade, em nossa opinião, permite uma maior aproximação 

dessa pesquisa com a realidade das salas de aula do nosso país, mesmo sendo em uma 

escola técnica federal. Outro fator levado em consideração foi o fato de que nenhum dos 

três cursos ofertados de EMIT trabalha diretamente com aplicações da óptica, como 

cursos de Radiologia ou Cinematografia, evitando o “contágio” de habilidades e 

competências sobre o tema entre os alunos de cursos diferentes. 

A observação participante foi adotada como premissa da intervenção, porque em 

um ambiente assim o conhecimento prévio dos atores envolvidos é mais espontâneo, 

possibilitando um comportamento mais natural do grupo pesquisado. O pesquisador 

trabalha na escola desde 2015 e já foi o professor dos envolvidos, de forma que as 

alterações causadas pela presença do pesquisador e dos equipamentos de registro 

audiovisual em sala de aula foram menos impactantes nesta aplicação. Essa neutralidade 

na aplicação visa aumentar o espectro para observação dos diferentes estágios de 

desenvolvimento cognitivo, de absorção e de aplicação do conhecimento. Cabe ressaltar 

que a coleta, o tratamento e a análise dos dados foram realizados seguindo os critérios 

técnicos definidos para tal e expostos anteriormente, de modo a garantir a 

imparcialidade do pesquisador nos trabalhos realizados. 

A SD planejada nesta proposta de pesquisa foi aplicada durante a II Semana de 

extensão da escola, propiciando a coleta de dados para o início dos trabalhos. O curso 

foi apresentado com o nome de “Óptica da fotografia”, com duração aproximada de 6 

aulas. No entanto, devido às mudanças na gestão da escola, a divulgação da semana de 

extensão não aconteceu de forma satisfatória, gerando um pequeno espectro amostral 

diante da proposta de apenas 4 participantes, sendo um dos cursos de extensão com 

maior presença da comunidade escolar. 

A SD foi projetada sobre parte do quadro, permitindo que a outra parte fosse 

utilizada caso necessário, estando na tela inicial para recepção dos alunos. Iniciamos a 

aplicação distribuindo as apostilas e o pré-teste. Assim que o pré-teste foi recolhido, 

fizemos as orientações aos alunos quanto ao uso do computador para interagir com os 

OE’s selecionados para aquisição de dados, instruindo especificamente cada OE antes 

do seu uso. A aquisição de dados também aconteceu através de duas atividades, que 
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também foram impressas e entregues no momento da atividade, sendo recolhidas em 

seguida. As atividades planejadas se encontram dentro das Orientações aos Professor. 

Ao final da aplicação da SD, foram aplicados os pós-testes, recolhidos, e em 

seguida a sugestão de avaliação também foi aplicada e recolhida. 

A pré-análise dos dados e a exploração do material demonstraram mudanças 

cognitivas passíveis de inferências que conduzem à conclusão de que os objetivos 

propostos foram parcialmente atingidos, validando parcialmente a proposta. No entanto, 

devido às potencialidades de uso dos materiais desenvolvidos, juntamente com a 

experiência educacional vivenciada, optou-se por deixar de lado esses dados para 

investir mais energia no melhor desenvolvimento das Orientações ao Professor. 

Essa opção aconteceu pelos seguintes fatores: 1) Nenhuma proposta educacional 

é perfeita, todas têm pontos fortes e fracos, dependem da situação de aplicação, de 

forma que os dados obtidos foram suficientes para presumir certa eficácia à proposta, 

sendo necessários estudos complementares para sua reutilização; 2) Os prazos 

disponíveis até a conclusão dos trabalhos de pesquisa não permitiriam nova aplicação 

para posterior tabulação e análise; 3) Considerando os questionamentos e situações 

envolvidas na aplicação, percebemos uma necessidade de ampliação das Orientações ao 

Professor para melhor utilização dos materiais que compõe a SD, como capacitação em 

conceitos da fotografia; 4) É importante inserir os educadores na proposta apresentada, 

contribuindo para sua formação continuada e desenvolvimento das pesquisas de ensino, 

assim como para apropriação do produto apresentado. 

Os indicadores de eficácia da proposta, que nos conduziram a este 

posicionamento, estão associados com a pergunta de pesquisa: como melhorar a 

transposição do conhecimento para a prática? Ela começa a ser respondida na medida 

em que o desenvolvimento e a ampliação de competências e habilidades para aplicação 

do saber em um assunto, com abordagem CTS, são extrapolados a outros 

conhecimentos e áreas. Foi verificado, após a aplicação da SD, um aprimoramento das 

competências e habilidades para interpretação de fenômenos e suas relações com a 

sociedade, tecnologia e ambiente. 

Entre as situações ocorridas durante a aplicação, descreveremos uma que 

corrobora nosso entendimento: Durante a apresentação do Slide 27, que propõe um 

experimento (“A luz que não enxergamos”), um dos participantes ao ver o fenômeno, 
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previu a explicação dele (apresentada apenas no Slide 28) de forma espontânea, 

chegando a questionar se as câmeras de infravermelho usadas para vigilância utilizam 

este princípio.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto se dispôs a investigar formas de ampliar a compreensão do 

estudante em relação ao mundo em que vive, desenvolvendo competências para a 

transposição do conhecimento teórico adquirido pela formação propedêutica, para sua 

aplicação prática. Com isso, esperou-se que o discente adquirisse e desenvolvesse 

habilidades para aplicar os conhecimentos assimilados em situações diversas, 

estimulando seu senso crítico e aumentando sua participação na sociedade atual. 

Essas investigações aconteceram através de uma intervenção didático-

pedagógica sobre o estudo da Óptica Geométrica aplicada à fotografia. Para essa 

intervenção, foi desenvolvida uma SD intitulada “Óptica da Fotografia”, que foi 

elaborada com uma abordagem com foco CTS, apoiada nas bases da aprendizagem 

significativa de Ausubel. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa foram realizados alguns levantamentos 

bibliográficos para fundamentação sobre os temas relacionados ao projeto 

(aprendizagem significativa, ensino CTS, ensino de óptica geométrica e fotografia). 

Após análise dos materiais, as referências selecionadas para a SD foram desenvolvidas 

com foco no aprendiz. 

Por desenvolver uma sequência didática, esta pesquisa pode aparentar, para um 

olhar desatento, um caráter mais intervencionista e teórico, porém sua finalidade é 

produzir uma mudança cognitiva enquanto interfere diretamente na realidade dos 

envolvidos por meio do desenvolvimento de competências. Ao tentar propor uma 

solução participativa e efetiva na transposição dos conhecimentos para vários outros 

campos, conhecimentos estes que foram adquiridos ao longo de sua trajetória vivencial, 

na qual a escolar está inclusa, ela demonstra sua aplicabilidade da prática. 

Os OE’s foram utilizados como forma de contornar dificuldades de 

aprendizagem e de infraestrutura encontradas na maioria das escolas do nosso país, 

como a falta de salas especializadas e laboratórios. As potencialidades de OE’s, 

simulando laboratórios virtuais, demonstrando aplicações e etc., foram exploradas como 

meio para construção do conhecimento de forma mais profunda, contribuindo para a 

aquisição de conhecimentos sobre a óptica e a fotografia de forma interativa, podendo 

em alguns casos ser integrada com desafios ou animações, criando meios para uma 

aprendizagem mais lúdica e aplicável. Neste projeto, a disposição dos OE’s foi 
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planejada a partir dos organizadores prévios e orientaram a aquisição do conhecimento, 

possibilitando que os envolvidos compreendessem, de maneira satisfatória, o processo 

de formação de imagens e o funcionamento de alguns equipamentos óticos como as 

lupas e a máquina fotográfica, por exemplo. 

Devido à quantidade de materiais produzidos, optamos por investir o tempo na 

construção e descrição dos materiais nas Orientações ao Professor. Essas orientações se 

propuseram a fornecer diretrizes didático-pedagógicas sobre a construção da SD, os 

pontos de foco na aplicação da SD e informações que visaram a capacitação dos 

interessados em utilizá-la, fornecendo também informações sobre fenômenos 

relacionados à fotografia, proporcionando melhores condições de sua utilização por 

outros educadores. Nesse sentido, incentivamos outros profissionais a se basearem neste 

estudo para a continuidade da pesquisa e ampliação da formação profissional. 

Um ponto que deve ser destacado é com relação ao enfoque CTS. Para que ele 

ocorra verdadeiramente é necessária uma mudança de postura da maioria dos 

professores em relação ao ensino. Isso envolve o preparo dos professores para realizar 

uma verdadeira abordagem CTS. Como explicita Santos (2007), que relata a dificuldade 

dos professores em discutir assuntos CTS, muitos apresentam resistência a esse tipo de 

abordagem numa perspectiva crítica. 

O professor deve compreender que a abordagem CTS não se trata de simplificar 

currículos e reduzir conteúdos, mas ressignificá-los socialmente, possibilitando a 

educação enquanto processo social, e explicitando as relações com um ensino 

problematizador, resgatando a formação da cidadania. Para exemplificar uma avaliação 

ao estilo tradicional, incluindo questões similares às de vestibulares (como o exame 

nacional do ensino médio), foi desenvolvida e entra no apêndice E - Proposta de 

Avaliação. A intenção dela foi nortear a argumentação sobre a avaliação em relação ao 

ensino tradicional, porém, com o baixo espectro amostral, os dados não são precisos. 

Sugestões e orientações para utilização da Apresentação Multimídia também se 

encontram nas Orientações ao Professor. Nesse contexto, uma atenção especial deve ser 

dada à epistemologia associada à ideia-âncora: caso o subsunçor não esteja presente os 

organizadores prévios conduzem as raízes da proposta do projeto, o desenvolvimento de 

competências e habilidades, que não é uma tarefa simples cognitivamente.  
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Acreditamos que a SD estimula a percepção de outros fenômenos a partir da 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no cotidiano, contribuindo também para 

a difusão da ciência e dos conhecimentos científicos. A SD desenvolvida será 

disponibilizada a todo o público interessado, possibilitando a continuidade e 

aperfeiçoamento da técnica empregada ou, até mesmo, sua aplicação e adaptação para 

outros contextos. Entre os exemplos desta continuidade, podemos listar palestras de 

divulgação científica ou sua adequação para aplicação no nono ano do ensino 

fundamental. 

Outro cuidado tomado durante sua elaboração foi garantir a possibilidade de uso 

por aparelhos do tipo smartphones, tablets e etc., aumentando o acesso aos recursos 

disponibilizados. 

Entre as contribuições e possibilidades que o projeto deixa, destaco: 

• Divulgação científica; 

• Diversidade metodológica; 

• Incentivo à adequação de práticas didático-pedagógicas; 

• Integração com outras disciplinas e áreas do conhecimento através de um 

tema transversal; 

• Possível melhoria da qualidade do ensino através do desenvolvimento de 

competências de transposição do conhecimento e de habilidades de aplicação 

deste; 

• Possibilidade de personalização para outros formatos de curso; 

• Utilização de Objetos Educacionais; 

 

 

  



68 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALVARENGA, B.; MÁXIMO, A. Curso de Física. 1. ed. São Paulo: Scipione, v. 2, 
2000. 416 p. Álvares, Beatriz Alvarenga; Luz, Antônio Máximo Ribeiro da. 

AMALDI, U. Imagens da Física. Tradução de Fernando Trotta. São Carlos: Scipione, 
1995. 540 p. 

ÁUREA FOTOGRÁFICA. PINHOLE: COMO FUNCIONA. Fotografia Fácil. 
Disponivel em: <https://fotografiafacil.wordpress.com/>. Acesso em: 25 fev. 2017. 

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. 
Tradução de Lígia Teopisto. Rio de Janeiro: Editora Interamericana, 2003. 242 p. 

AZEVEDO, M. C. P. S. D. Ensino por investigação: problematizando as atividades em 
sala de aula. In: CARVALHO, A. M. P. D. Ensino de Ciências - unindo a pesquisa e 
a prática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. p. 10-33. 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 1. ed. Lisboa: Edições 70, 1979. 

BASSALO, J. M. F. A CRÔNICA DA ÓTICA CLÁSSICA. Cad. Cat. Ens. Fis., 
Florianópolis, 3, Dez. 1986. 138-159. 

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação Qualitativa em Ciências: Uma 
introdução à teoria e aos métodos. Tradução de Maria João Alvarez; Sara Bahia dos 
Santos e Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. 

BORGES, A. T. Novos Rumos para o Laboratório Escolar de Ciências. Cad. Brás. 
Ens. Fís., v. 19, n. 3, p. 291-313, dez. 2002. 

BORGES, A. T.; RODRIGUES, B. A. O ensino da física do som baseado em 
investigações. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 7, n. 
02, p. 61-84, maio-ago 2005. http://www.scielo.br/pdf/epec/v7n2/1983-2117-epec-7-02-
00061.pdf. 
CAPPELLE, M. C. A.; MELO, M. C. D. O. L.; GONÇALVES, C. A. Análise de 
conteúdo e análise de discurso nas ciências sociais. Organizações rurais & 
agroindustriais - UFLA, Lavras, v. 5, n. 1, 2003. 

CASA DAS CIÊNCIAS. Casa das Ciências. Casa das Ciências: Recursos Digitais para 
Professores. Disponivel em: <http://www.casadasciencias.org/>. Acesso em: Novembro 
2016. 
CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. 
Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 22, p. 89-100, jan-abr 2003. ISSN 
1413-2478. 

COSTA, K. C. P. D. O Experimento da Câmara Escura como Organizador Prévio 
de Conceitos Básicos de Óptica. XIII EDUCERE, IV SIRSSE, VI SIPD – Cátedra 
UNESCO. Curitiba: [s.n.]. 2015. 

FENDT, W. Walter Fendt. Apps de Física, 18 set. 2016. Disponivel em: 
<http://www.walter-fendt.de/>. Acesso em: 15 Janeiro 2017. Tradução: Casa das 
Ciências. 

FERNANDES, S. A.; FILGUEIRA, V. G. Por Que Ensinar e Por Que Estudar 
Física? O Que Pensam os Futuros Professores e os Estudantes do Ensino Médio? 
SNEF. Vítória: [s.n.]. 2009. p. 9. http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xviii/. 



69 

 

FERRACIOLI, L. et al. AMBIENTES DE MODELAGEM COMPUTACIONAL NO 
APRENDIZADO EXPLORATÓRIO DE FÍSICA. Caderno Brasileiro de Ensinos de 
Física, v. 29, n. Especial, p. 679-707, outubro 2012. 

FERREIRA, B. A. A Fotografia com Lata como Instrumento Pedagógico para o 
Ensino Médio. UNICAMP. Campinas, p. 48. 
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem2_2
004/008188BrunoA-Ernesto_RF.pdf. 

FIORENTINI, D.; LORENZATO, S. Investigação em educação matemática: 
percursos teóricos e metodológicos. 2. ed. Campinas: Autores Associados Ltda, 2007. 

FOUREZ,. Crise no ensino de ciências?(Crisis in science teaching?). Investigações em 
ensino de ciências, v. 8, n. 2, p. 109-123, 2003. 

FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. Por uma Pedagogia da Pergunta. Tradução de Tradução 
do texto de Antonio Faundez: Heitor Ferreira da Costa. 4. ed. Rio e Janeiro: Paz e Terra, 
1985. 
GARCIA, L. A. M. Competências e Habilidades: você sabe lidar com isso? Educação 
Pública. ISSN 1984-6290. Disponivel em: 
<http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/educacao/0023a.html>. Acesso em: 
05 mar. 2017. 
GOVERNO DA BAHIA. Reflexão em Espelhos Planos. Conteúdos Digitais. 
Disponivel em: <http://ambiente.educacao.ba.gov.br/conteudos-
digitais/conteudo/exibir/id/4138>. Acesso em: 20 jan. 2017. 

GREF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Grupo de Reelaboração do 
Ensino de Física, 1998. Disponivel em: <http://www.if.usp.br/gref/pagina01.html>. 
Acesso em: Janeiro 2017. 
GREF. Leituras de Física. e-pub. ed. São Paulo: [s.n.], v. Óptica, 1, 1998. GREF - 
Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. 

HALMENSCHLAGER, K. R. Abordagem Temática no Ensino de Ciências: Algumas 
Possibilidades. Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI, v. 7, n. 13, p. 10-
21, Outubro 2011. ISSN 1809-1636. 

HARRISON, D. Flash Animations for Physics. Flash Animations for Physics. 
Disponivel em: <https://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/>. Acesso em: 
Setembro 2016. 
HEWITT, P. G. Física conceitual - 9a. Edição. Tradução de Trieste Freire Ricci Ricci 
e Maria Helena Gravina. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
HTTP://WWW.DAVIDAUSUBEL.ORG/. David P. Ausubel. Disponivel em: 
<http://www.davidausubel.org/>. Acesso em: 11 outubro 2015. 
IGGE. Física Vivencial. Física Vivencial. Disponivel em: 
<http://www.fisicavivencial.pro.br/>. Acesso em: Janeiro 2017. 

IGGE. Instituto Galileu Galilei para a Educação - IGGE. Instituto Galileu Galilei para 
a Educação - IGGE. Disponivel em: <http://igge.org.br/site/>. Acesso em: 03 out. 
2016. 

LABURÚ, C. E.; ARRUDA, S. D. M.; NARDI, R. Pluralismo Metodológico no Ensino 
de Ciências. Ciência & Educação, Bauru, v. 9, n. 2, p. 247-260, 2003. Disponível em:. 



70 

LIMA, P. V. R. O Ensino de Óptica Geométrica em Oficinas Pedagógicas Aliadas à 
Teoria da Aprendizagem Significativa: Uma Revisão Sistemática da Literatura 
Nacional. Feira de Santana: [s.n.], 2016. 26 p. TCC - Orientador: Prof. Dr. Elder Sales 
Teixeira. 
LUCKESI, C. C. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Pátio, Porto Alegre, 
v. 12, fev./abr. 2000. 
M. A. MOREIRA, J. A. V. C. C. V. D. T. Teoria da Aprendizagem Significativa. 
Contributos do III Encontro Internacional. Peniche: [s.n.]. 2000. p. 147. 
MACHADO, M. D. A. O ENSINO DE FÍSICA TÉRMICA NA PERSPECTIVA 
DAAPRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: UMA APLICAÇÃO NO ENSINO 
MÉDIO. Ouro Preto: [s.n.], 2015. Dissertação de Mestrado. 

MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Ministério 
da Educação, 1999. Disponivel em: <http://portal.mec.gov.br/par/195-secretarias-
112877938/seb-educacao-basica-2007048997/12598-publicacoes-sp-265002211>. 
MEC. PCN+Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros curriculares 
Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Ministério da 
Educação, 2002. Disponivel em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. Acesso em: 20 out. 
2016. 

MEC. Banco Internacional de Objetos Educacionais - BIOE. Banco Internacional de 
Objetos Educacionais - BIOE. Disponivel em: 
<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/>. Acesso em: Dezembro 2016. 
MOREIRA, M. A. O QUE É AFINAL APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA? Prof. 
Marco Antonio Moreira, 2010. Disponivel em: <O QUE É AFINAL 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA?>. Acesso em: 05 mar. 2017. 

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. Aprendizagem significativa: a teoria de 
aprendizagem de David Ausubel. 2. ed. São Paulo: Centauro Editora, 2006. 

MORTIMER, E. F. Construtivismo, mudança conceitual e ensino de ciências: para onde 
vamos. Investigações em Ensino de Eiências, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 20-39, 
1996. 
MUNFORD, D.; LIMA, M. E. C. D. C. Ensinar ciências por investigação: em quê 
estamos de acordo? Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, 9, n. 1, 2007. ISSN: 
1415-2150. 

NASCIMENTO, E. L. A Dupla Semiotização dos Objetos de Ensino-Aprendizagem: 
Dos Gestos Didáticos Fundadores aos Gestos Didáticos Específicos. SIGNUM: Estud. 
Ling, Londrina, v. 14, n. 1, p. 421-445, junho 2011. 
PELIZZARI, A. et al. Teoria da aprendizagem significativa segundo Ausubel, 2002. 37-
42. 

PHET COLORADO. PHET COLORADO. PHET COLORADO. Disponivel em: 
<https://phet.colorado.edu/pt_BR/>. 
PHOTOPRO. O que é o diafragma na fotografia? PhotoPro - Grupo Profissional de 
Photoshop. Disponivel em: <http://www.photopro.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2017. 



71 

 

PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO, W. A. CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E SOCIEDADE: A Relevância Do Enfoque CTS para o Contexto do 
Ensino Médio. Ciência & Educação, v. 13, n. 1, p. 71-84, 2007. 

PRAIA, J. F. Aprendizagem significativa em D. Ausubel: contributos para uma 
adequada visão da sua teoria e incidências no ensino. Contributos do III Encontro 
Internacional. Peniche: [s.n.]. 2000. p. 121-134. 
RADIAÇÃO não ionizante. Radiação & Saúde: Os avanços relacionados à física 
aplicada à medicina e biologia, 1 Julho 2016. Disponivel em: 
<https://radiacaoblog.wordpress.com/category/radiacao-nao-ionizante/page/2/>. Acesso 
em: Dezembro 2016. 
RADIAÇÃO não ionizante. Radiação & Saúde: Os avanços relacionados à física 
aplicada à medicina e biologia, 1 Julho 2016. Disponivel em: 
<https://radiacaoblog.wordpress.com/category/radiacao-nao-ionizante/page/2/>. 

ROBERTO, E. V. Aprendizagem ativa em ótica geométrica: experimentos e 
demonstrações investigativas. São Carlos: [s.n.], 2009. Dissertação de Mestrado. 

ROBERTO, E. V. Aprendizagem ativa em ótica geométrica: experimentos e 
demonstrações investigativas. São Carlos: [s.n.], 2009. Orientador Tomaz Catunda. 

RODRIGUES, B. A.; BORGES, A. T. O ensino de ciências por investigação: 
reconstrução histórica. Anais do XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. 
Curitiba: [s.n.]. 2008. 
http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/femcitec_ensinodeciencia06.pd
f. 
SANTOS, W. L. P. D. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS 
em uma perspectiva crítica. Ciência & Ensino, v. 1, n. Especial, Novembro 2007. 
SANTOS, W. L. P. D.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da 
abordagem CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade) no contexto da educação brasileira. 
Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 2, n. 2, p. 1-23, Dezembro 2000. ISSN 
1415-2150. 

SANTOS, W. L. P. D.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: Compromisso 
com a Cidadania. 4. ed. Ijuí: Unijuí, 2010. ISBN 160. 
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. D. Alfabetização Científica: Uma Revisão 
Bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências, Belo Horizonte, v. 16, n. 1, p. 59-
77, 2011. 

SEE MG. CBC – Física – Ensino Médio. http: 
//crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7B467096A5-B3B4-
4DAE-B9D3-A7AF67D6E0C2%7D_PDF%20CBC%20Fisica.pdf, 2006. Disponivel 
em: <http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7B467096A5-
B3B4-4DAE-B9D3-A7AF67D6E0C2%7D_PDF%20CBC%20Fisica.pdf>. Acesso em: 
21 maio 2016. 

SENAC. Curso de Fotografia, Rio de Janeiro, Jul 2004. Disponivel em: 
<http://www.slideshare.net/edsonsousajr/apostila-de-fotografia-senac>. Acesso em: 25 
jan. 16. 
SILVA, A. H. et al. Análise de conteúdo: fazemos o que dizemos? Um levantamento 
de estudos que dizem adotar a técnica. IV Encontro de Ensino e Pesquisa em 
Administração e Contabilidade. Brasília: [s.n.]. 2013. p. 14. 3 a 5 de novembro de 2013. 



72 

SOARES, G. História da Fotografia. Aprendendo fotografia, 2016. Disponivel em: 
<https://aprendendofotografiablog.wordpress.com/2016/02/>. Acesso em: Fevereiro 
2017. 

SOUZA, R. F. D. Objetos de ensino: a renovação pedagógica e material da escola 
primária no Brasil, no século XX. Educar em Revista, Curitiba, p. 103-120, jul./set. 
2013. ISSN 49. 
THENÓRIO, I. Manual do Mundo. Manual do Mundo. Disponivel em: 
<http://www.manualdomundo.com.br/>. Acesso em: Agosto 2015. 
UNESCO. Active learning in optics and photonics. UNESCO. Disponivel em: 
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/ALOP.pdf>. 
Acesso em: Julho 2016. 

VASCONCELOS, C.; PRAIA, J. F.; ALMEIDA, L. S. TEORIAS DE 
APRENDIZAGEM E O ENSINO/APRENDIZAGEM DAS CIÊNCIAS. Psicologia 
Escolar e Educacional, v. 7, p. 11-19, 2003. 
VIEIRA, P. C. Perspectivas Sobre a Evolução Histórica do Conceito de Luz e Sua 
Integração com a Fotografia para o Ensino da Óptica. UFGRS. Porto Alegre, p. 228. 
2015. 

VILELA, K. S. F. D. R. A Utilização do Forno de Micro-ondas no Ensino de Física 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ouro Preto: [s.n.], 2015. Dissertação de 
Mestrado. 
WIKIPEDIA. Disponivel em: <https://pt.wikipedia.org>. Acesso em: 30 jan. 17. 

WILSON, E. Edy Wilson Pro. Edy Wilson Pro. Disponivel em: 
<http://www.edy.pro.br/fisica/>. Acesso em: 20 Fevereiro 2017. 

ZABALA, A. A Prática Educativa - Como ensinar [e-pub]. Tradução de Ernani F. da 
F. Rosa. Porto Alegre: Penso, 2009. 242 p. edição eletrônica 2014 / impressa 1998. 

 

 

  



73 

 

APÊNDICES 

 

 

  



74 

Apêndice A - PRÉ TESTE 

 

Perguntas do Pré-Teste 

1. Você alguma vez já estudou óptica ou fotografia antes deste curso? Comente. 

2. Você já realizou alguma pesquisa para entender o funcionamento de algum 

aparelho? Explique. 

3. O que você espera aprender com este curso? 

4. Onde você percebe aplicações da óptica no seu cotidiano? 

5. A fotografia é um registro da presença da luz. Você consegue identificar outras 

situações onde a luz deixa seu registro? 

6. O que você entende por “Luz”? 

7. Quais fenômenos ópticos você conhece? Liste-os e explique algum, se souber 

como. 

8. Você sabe como funciona uma câmara escura? Em caso afirmativo, consegue 

explicar seu funcionamento? 

9. Quando estamos em frente a um espelho plano vemos nossa imagem refletida. 

Onde você acha que essa imagem está localizada (na frente, atrás, ou dentro do 

espelho)? Explique. 

10. Ainda pensando na questão anterior, comparando as distâncias entre você e o 

espelho e da sua imagem ao espelho, que relação existe entre elas? 

11. A velocidade da luz pode mudar? 

12. Para que servem os óculos? O que eles fazem com a luz? 

13. Você sabe o que é uma lente? Explique. 

14. Você entende o funcionamento básico de uma câmera fotográfica? Em caso 

afirmativo, consegue explicar seu funcionamento? 
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Apêndice B - PÓS TESTE 

 

Perguntas do Pós Teste 

1. Os seus objetivos e as suas expectativas em relação ao curso foram alcançados? 

2. Este curso te incentiva a pesquisar algum tema científico para entender o 

funcionamento de algum aparelho no futuro? 

3. Este curso contribuiu para sua percepção dos fenômenos que acontecem ao nosso 

redor, contribuindo com sua formação cidadã e aplicando o conhecimento? 

Explique. 

4. Onde você percebe aplicações da óptica no seu cotidiano? 

5. Dê exemplos de situações onde a presença de luz foi registrada. 

6. O que você entende por “Luz”? 

7. Quais fenômenos ópticos você conhece? Liste e/ou explique. 

8. Você sabe como funciona uma câmara escura? Em caso afirmativo, consegue 

explicar seu funcionamento? 

9. Quando estamos em frente a um espelho plano vemos nossa imagem refletida. 

Onde você acha que essa imagem está localizada (na frente, atrás, ou dentro do 

espelho)? Explique. 

10. Ainda pensando na questão anterior, comparando as distâncias entre você e o 

espelho e da imagem ao espelho, que relação existe entre elas? 

11. A velocidade da luz pode mudar? 

12. Para que servem os óculos? O que eles fazem com a luz? 

13. Você sabe o que é uma lente? Explique. 

14. Você entende o funcionamento básico de uma câmera fotográfica? Em caso 

afirmativo, consegue explicar seu funcionamento? 

15. Existe algum comentário ou observação que gostaria de fazer sobre o curso? 
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Prefácio 

Car@ Estudante, 

Este curso foi pensado como uma forma lúdica de aprender ciências e também com a 
abordagem Ciência-Tecnologia-Sociedade. Assim, os leitores têm de ter em mente um 
curso mais conceitual e menos matemático. Acredito que um conceito bem 
compreendido pode ampliar mais os horizontes e proporcionar maior aplicação dos 
conhecimentos que em um curso com maior rigor matemático e pouca carga horária. 
Talvez em edições futuras deste curso, com maior carga horária, possam ser incluídas 
outras disciplinas e colaboradores no projeto. 

Esta apostila tem o objetivo de orientar um conhecimento básico sobre a física 
envolvida na fotografia e os princípios de funcionamento das câmeras fotográficas. O 
objetivo do nosso curso é compreender a óptica geométrica envolvida em uma 
fotografia, que pode ter inúmeros outros fenômenos envolvidos como reações químicas, 
velocidade dos componentes móveis da câmera, alavancas, correntes elétricas ou física 
moderna, por exemplo. 

Caso seu objetivo seja entender ainda mais do que ofereço aqui, espero contribuir 
fornecendo princípios científicos de uma forma mais acessível e disponibilizando o 
endereço de alguns links que utilizei neste trabalho, os quais possuem muito mais 
informações do que o registrado aqui. A variedade de materiais é grande e muitos 
trabalhos são interessantes, de forma que vale a pena visitar esses sites. 

Nosso curso está dividido em três capítulos. No primeiro vamos ver um pouco da 
história da fotografia, as datas e personalidades importantes para sua invenção. No 
segundo entenderemos o que é a luz, sua propagação e os fenômenos de sua reflexão e 
refração, para aplicá-los na fotografia. Por fim, no terceiro e último capítulo, 
entenderemos a formação de imagens nas câmeras de orifício e como funciona a óptica 
envolvida na câmera fotográfica. No apêndice 1 e no anexo1 temos alguns roteiros de 
atividades, incluindo as instruções para a oficina de construção de uma câmera escura 
de papel. 

Espero que gostem deste momento de aprendizagem e fiquem motivados a conhecer 
ainda mais as aplicações das ciências na nossa vida. Como sugestão de continuidade 
dessa divertida experiência de aprendizagem, inseri, no apêndice 1 – Para Saber Mais, 
algumas referências e hiperlinks de alguns materiais interessantes que encontrei no 
planejamento desta apostila. 

Divirta-se nessa viagem pelo conhecimento, 

Felipe Luzzi. 

Fevereiro 2017 
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Capítulo 1 - História da fotografia 

Neste capítulo apresentamos uma breve cronologia da história da óptica, com 

foco nas invenções que possibilitaram a invenção da fotografia. O texto foi baseado na 

apostila do Curso de Fotografia do SENAC (2004), no artigo “A Crônica da Ótica 

Clássica” de Bassalo (1986) e no trabalho de conclusão de curso de Lima (2016). 

Assim como a maior parte das coisas que utilizamos hoje em nosso dia a dia, a 

fotografia é uma invenção humana que foi evoluindo com o passar do tempo, sendo 

então atribuída a muitos estudiosos que contribuíram para sua evolução. O 

conhecimento sobre princípios de propagação da luz, materiais sensíveis à luz e 

aparelhos ópticos foram fundamentais para sua criação. 

Os princípios que explicam o funcionamento de uma câmera fotográfica 

moderna, sob a perspectiva da óptica, são praticamente os mesmos que explicam o 

funcionamento de uma câmara escura em que foi acoplada com uma lente convergente 

para formar uma imagem real do objeto sobre o filme fotográfico (ou sensor CCD), 

como veremos ao final do curso. 

Os primeiros relatos escritos de uma câmera escura, que é basicamente o corpo 

das máquinas fotográficas, remetem ao Oriente, onde o filosofo chinês Mo-Tzu (468 – 

376 A.C.) teria feito uma descoberta semelhante, no século V A.C. O princípio de 

funcionamento da câmara escura também foi compreendido na Grécia antiga por 

Aristóteles (384 - 322 A.C.), a quem são remetidas as primeiras descrições 

esquemáticas deste fenômeno. Aristóteles observou a imagem do Sol projetada no chão, 

em uma situação de eclipse parcial do Sol. As sombras projetadas no chão tinham a 

mesma forma de “meia lua” que o Sol, depois dos raios luminosos passarem entre os 

pequenos orifícios das folhas de um plátano (uma espécie de árvores). Ele observou 

também que quanto menor fosse o orifício, mais nítida era a imagem. 

O matemático grego Euclides (323 - 285 a.C.) parece ser o primeiro a apresentar 

a lei da reflexão baseada nos seus estudos com espelhos. No tratado denominado 

“Óptica”, Euclides estudou basicamente a visão de objetos de diversas formas e no 

tratado denominado “Catóptrica”, ele descreveu o comportamento de raios luminosos 

refletidos por espelhos planos, côncavos e convexos, usando a mesma metodologia 

empregada em sua “Ótica”. Ele admitiu a trajetória retilínea para o raio luminoso e, 
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usando seus elementos de Geometria, apresentou corretamente as Leis da reflexão da 

Luz. 

Novas contribuições ao estudo da Óptica só apareceram no Sec. XI, Abu Ali al-

Hasan Ibn Al-Haitham (conhecido também como Al-Hazem) (965-l038), físico e 

matemático árabe de Constantinopla (Turquia), que utilizava uma caixa para ver 

eclipses: a câmara escura. Ele fez um trabalho rudimentar para colocar lentes 

convergentes e melhorar as imagens fornecidas. A tradução de sua obra sobre óptica 

(Kitab Al-Manazer ou Tesouro da Óptica) descreve, por exemplo, o funcionamento da 

câmara escura, termo que ele próprio criou, influenciando grandemente os filósofos 

ocidentais da Idade Média. É ainda de Al-Hazen a observação do aparente aumento da 

Lua quando próxima do horizonte, e que o crepúsculo solar permanece até mesmo 

quando o Sol está cerca de 19° abaixo do horizonte. Tais fenômenos decorrem da 

refração da luz na atmosfera terrestre, concluiu ainda Al-Hazen. 

 

Ilustração do conceito de câmara escura de Al Hazen: Imagem invertida de edificações em um tecido 

utilizado como anteparo. 

No século XVI, inovações e descobertas no campo da Física e da Química 

possibilitaram o surgimento de diversos inventos científicos. No ano de 1556, por 

exemplo, o alquimista Fabrício verificou que o cloreto de prata enegrecia quando 

exposto à ação da luz, um dos princípios básicos da 

construção da imagem fotográfica. 

O mais antigo desenho conhecido de uma 

câmera escura construída data de 1544 e foi feito 

pelo médico, astrônomo e matemático holandês 

Reiner Gemma Frisius. Este engenho se destinava à 

observação de eclipses solares sem que houvesse 

riscos para os olhos. Tal câmera consistia em um 

pequeno orifício na parede externa de um quarto escuro. Os raios solares atravessavam 

Câmera escura 
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este orifício e projetavam uma imagem invertida em uma tela colocada na parede oposta 

à do orifício. 

Em 1560, Giambatista Della Porta aperfeiçoou, em Nápoles (Itália), a câmera 

escura colocando nela uma lente biconvexa, o que melhorou a qualidade da imagem. Na 

segunda edição de sua obra “Magia Naturalis” (1589) Della Porta, além da explicação e 

descrição dos telescópios, descreveu ainda a maneira de se obter imagens em uma 

câmara escura (comparada por ele ao olho humano), bem como apresentou as primeiras 

ideias do estereoscópio. 

Em 1604, o cientista italiano Ângelo Sala observou o escurecimento de um 

composto de prata provocado pela sua exposição ao Sol. O problema da época consistia 

em interromper tal reação, de forma que a imagem não desaparecesse pelo 

enegrecimento total do composto de prata. 

Em 1725, Johann Heinrich Schulze, professor de medicina da Universidade de 

Aryolf, na Alemanha, descobriu que certos sais de prata (cloreto e nitrato de prata), 

escurecem na presença de luz. Embora não tenha fornecido meios de preservar a 

imagem, uma vez que os sais de prata continuavam a escurecer na presença de luz, sua 

descoberta permitiu estabelecer os fundamentos de trabalhos posteriores na fixação de 

imagens. 

Em 1777, o sueco Carl Wilhelm Scheele descobriu que o cloreto de prata 

ativado pela luz é insolúvel no amoníaco. Com isso, passou a ser possível dissolver o 

cloreto de prata não exposto à luz, fazendo com que somente permanecesse sobre a 

chapa a parte sensibilizada. 

Em 1813, o francês Joseph Niecéphore Niépce, 

inventor do litógrafo, pesquisando um método automático de 

copiar desenhos a traço nas pedras de litografia, desenvolveu 

o processo de “Heliogravura” (do grego hélios = sol e do 

francês gravura = gravura). 

Em 1822, Niépce colocou suas chapas de vidro 

revestidas por um verniz de asfalto dentro de uma câmera 

escura e apontou a lente através da janela do sótão de sua 

casa em direção ao pátio externo. Niépce deixou o objeto 

aberto por cerca de 8 horas. A imagem foi fixada na chapa por uma mistura de óleos. 

Joseph Niecéphore Niépce 
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Em 1826, Niépce conseguiu obter aquela que é considerada a primeira 

verdadeira fotografia, ou seja, a primeira imagem inalterável produzida pela ação da luz. 

Apesar disso o processo heliográfico de Niépce era inadequado para as reproduções 

comuns. 

Em 1820, o francês Louís-Jacques Mandé 

Daguerre, associado ao pintor Bouton, passou a 

utilizar a câmera escura para obter quadros. 

Em 1827, Niépce recebeu uma carta de 

Daguerre que lhe relatava seu interesse em gravar 

imagens. Anos mais tarde, Niépce e Daguerre 

passaram a trocar correspondências sobre seus 

trabalhos. Em 1829 tornaram-se sócios, mas 

continuaram trabalhando em separado e relatando suas 

experiências por meio de cartas. 

Niépce faleceu em 1833. Daguerre prosseguiu suas experiências e em sete de 

janeiro de 1839, já satisfeito com seu novo processo fotográfico, dispôs-se a anunciá-lo 

à Academia Francesa de Ciência, que passou a chamá-lo de Daguerreótipo. 

Somente em agosto de 1839, depois que a autenticidade de seus retratos foi 

posta em questão, é que ele revelou que o composto usado era iodeto de prata, mais 

eficaz que os compostos usados por Schulze. 

Nos daguerreótipos as imagens eram fixadas de maneira permanente. Esses 

compostos químicos são atualmente conhecidos como tiossulfato de sódio. Daguerre 

vendeu sua invenção ao governo francês, recebendo em troca uma pensão vitalícia de 6 

mil francos. 

O Daguerreótipo era uma peça única de cobre, banhada com sais de prata, 

tratada com vapores de iodo e revelada com mercúrio aquecido. Para tornar a imagem 

inalterável, bastava submergi-la em uma solução aquecida de sal de cozinha. O tempo 

de exposição para obter os primeiros Daguerreótipos variava entre 15 e 30 minutos. 

Esse tempo foi reduzido drasticamente depois que o húngaro Joseph Maximilian Petzval 

fabricou, em 1830, uma lente dupla (acromática), bem mais clara que as utilizadas até 

então. 

Louís-Jacques Mandé Daguerre 
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Entretanto, a daguerreotipia ainda não era o processo definitivo, pois através 

dela obtinha-se apenas um positivo, ou seja, uma única fotografia. 

Por volta de 1835, o inglês William Henry Fox Talbot obteve as primeiras 

fotografias em negativo. Mas ele levou cerca de cinco anos para descobrir que, 

utilizando iodeto de prata, o tempo de exposição se reduziria para menos de 1 minuto. 

Seu processo passou a ser conhecido como Calótipo e mais tarde, Talbótipo. As linhas 

não eram bem definidas, o que tornava os detalhes apagados e enevoados. O calótipo 

passou a ser usado mais para reproduzir imagens de arquitetura, paisagens e naturezas 

mortas. 

Em 1851, Frederick Scott Archer inventa o processo de colódio úmido, também 

chamado de Chapa Úmida. Quando fotografado em boas condições de luz em estúdio, 

obtinham-se negativos ricos em detalhes e textura, o que permitia a obtenção de muitas 

cópias. Entre seus usos estavam os retratos de políticos e atores. Mas seus exemplos 

mais famosos são as fotografias tiradas por Roger Fenton durante a Guerra da Criméia e 

por Mathew Brady na Guerra de Secessão Norte Americana. A popularização desse 

processo foi a responsável pela morte do Daguerreótipo. 

Com o surgimento da fotografia surgiu também uma nova profissão: o fotógrafo. 

Casas especializadas em instrumentos óticos e laboratórios especializados em químicos 

usados para as revelações fotográficas também começaram a aparecer. 

Em 1853, 10 mil americanos produziram 3 milhões de fotografias. 

Em 1856, a Universidade de Londres incluiu a fotografia no seu currículo. 

A primeira fotografia colorida permanente foi tirada em 1861 pelo físico James 

Clerk Maxwell. 

Em 1871, Richard Leach Maddox, médico inglês, produziu a primeira chapa 

manipulável usando gelatina para fixar o brometo de prata sobre a base de vidro ou de 

celulose. Com isso, já não era mais necessário untar as chapas antes da exposição ou 

revelá-las imediatamente após a fotografia ser tirada. Esse foi um passo importante para 

a popularização da fotografia. 

Em 1880, Samuel Dunseith McKellen patenteou a primeira máquina fotográfica 

reflex, na qual o espelho deslocava-se automaticamente durante a exposição, ligado a 

um obturador de cortina. 
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Em 1881, George Eastman fundou a Eastman Dry Plate Company. Em 1888, 

essa empresa lança a Kodak, primeira câmera fotográfica portátil com filme de rolo. 

Em 1922, surgiu o Ektachrome, primeiro filme colorido lançado pela Kodak. 

Em 1949, surgiu a Polaroid para fotografias em preto e branco, máquina que 

produz fotos instantâneas e em 1963, surgiu a Polaroid colorida.  
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Capítulo 2 - Luz 

Para realizar uma fotografia, é necessário controlar a quantidade de luz que 

atinge o filme ou o sensor, de forma a registrar-se a imagem fotografada. Se a luz for 

muito intensa, a qualidade da imagem ficará comprometida porque ela está 

superexposta, ficando com pontos claros onde a luz foi captada em excesso. Caso a 

quantidade de luz seja pequena ou muito fraca, essa imagem ficará subexposta por não 

ter conseguido captar luz suficiente para realizar o registro com boa qualidade, ficando 

mais escura e difícil de identificar os objetos. 

A ideia básica da fotografia é criar uma imagem real e registrar essa imagem de 

alguma forma. Assim, nossa intenção é captar a luz proveniente de um objeto (ou de 

uma cena) para que se forme uma imagem real2 do padrão dessa luz sobre uma camada 

de material sensível à luz (filme ou sensor), de maneira que seja feito o registro 

(químico ou eletrônico) dessa luz. Esse registro pode ser feito em negativo3 ou em 

positivo4. 

Tecnicamente esse é todo o conhecimento envolvido para se tirar uma 

fotografia, mas para capturar uma imagem de boa qualidade e nítida você deve entender 

como parte desse processo acontece. 

O que é Luz 

Desde a antiguidade já haviam “curiosos” e “cientistas” tentando compreender a 

luz e a visão. Alguns dos primeiros relatos que tentam explicar a visão têm origem na 

Grécia antiga, onde alguns dos filósofos gregos explicavam a visão como a emissão de 

partículas (emissão de “luz”) por nossos olhos. Observe a Figura 1, pense um pouco e 

tente responder: como enxergamos? 

 
Figura 1 - A luz proveniente da vela é captada pelo olho do observador. 

                                                
2 Imagem real é aquela que pode ser projetada sobre a superfície de um anteparo. 
3 Negativo em fotografia quer dizer uma imagem que pode ser reproduzida várias vezes. 
4 Positivo em fotografia quer dizer uma imagem única, como uma foto impressa. 
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Fonte: Banco de Imagens do Autor. 

Para que possamos ver um objeto é necessário que parte da luz “dele”, seja ela 

emitida ou refletida, chegue aos nossos olhos, e é essa a luz que “enxergamos”. Em 

breve, vamos falar um pouco mais sobre a propagação da luz, mas neste momento 

gostaria que você observasse e tentasse localizar ao seu redor um pequeno raio de luz, 

que aqui chamaremos de feixe de luz5. 

Conseguiu ver algum feixe ou raio? Caso você veja alguma nuvem ou fumaça 

por onde a luz passou, talvez você tenha percebido o raio luminoso, mas caso contrário 

você não conseguiu encontrar nenhum... Lembre-se: a luz que “vemos” é absorvida 

pelas células no fundo dos nossos olhos (como ilustrado na Figura 1), então não dá para 

ver um feixe de luz ou um pincel de luz6 porque a luz seria absorvida por nossos olhos. 

Quando acontece um fenômeno desse tipo, como a luz do Sol passando por entre 

nuvens ou um holofote iluminando os céus a noite, só é possível observar esses raios de 

luz quando há nuvens e fuligem na atmosfera. Essas nuvens e a fuligem espalham parte 

dos raios de luz, fazendo com que alguns deles caminhem na direção dos nossos olhos, 

possibilitando percebe-los e perceber a sua origem. 

No nosso cotidiano, quando falamos de luz nos referimos às cores7 de luz que 

podemos enxergar com nossos olhos, mas a definição científica de luz vai muito além 

disso. O que chamamos de “Luz” é a uma pequena faixa de radiação do espectro 

eletromagnético8, um intervalo de frequências nas quais o olho humano é sensível a esse 

tipo de radiação. 

Uma definição um pouco mais científica é dizer que o termo “Luz” designa o 

espectro da radiação eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha e a 

radiação ultravioleta, que causa estímulos no olho humano. Nem toda a radiação 

eletromagnética é percebida pelos nossos olhos, assim como não é qualquer frequência 

sonora que nossos ouvidos podem captar. Afinal, também existem os ultrassons (muito 

utilizados na medicina e em apitos para cães) e os infrassons. A Figura 2 mostra um 

infográfico sobre espectro eletromagnético, em que podemos perceber o comprimento 

                                                
5 Feixe de luz ou raio de luz: é uma reta orientada que representa graficamente a direção e o sentido de 
propagação da luz. 
6 Pincel de luz ou feixe de luz: é conjunto de raios de luz, imagine como vários raios de luz lado a lado. 
7 Cor: Em termos científicos a cor está relacionada à frequência da radiação. 
8 Espectro eletromagnético: é o conjunto de todas as radiações eletromagnéticas. Algumas dessas 
radiações são visíveis (perceptíveis) aos nossos olhos, as outras são detectadas por aparelhos. 
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de onda, ordem de grandeza, estimativa de tamanho, frequências e temperatura de 

emissão. 

 
Figura 2 - Infográfico do Espectro Visível. 

Adaptado de http://slideplayer.com.br/slide/1773183/ Acesso: 30/01/17. 

Observe na Figura 3 o espectro eletromagnético com todas as suas frequências e 

comprimentos de onda, destacando e ampliando, a pequena região que sensibiliza 

nossos olhos, uma pequena parcela do espectro que chamamos de luz visível9. Perceba 

como a faixa referente ao “visível” é estreita em relação ao espectro. 

 
Figura 3 - Espectro Eletromagnético 

Fonte: http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html Acesso: 30/01/17 

Toda radiação eletromagnética pode ser considerada como uma “cor de luz”, 

pois todas as ondas eletromagnéticas possuem as mesmas características. Desde as 

ondas de rádio, com baixa frequência e grandes comprimentos de onda, até os raios 

                                                
9 Luz visível: região do espectro eletromagnético que estimula as células da visão humana. 
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gama, com frequências altíssimas e comprimento de onda extremamente pequeno, são 

ondas eletromagnéticas, ou seja, “luz”. Na Figura 4 podemos observar algumas 

aplicações da radiação eletromagnética em nossa vida, como comunicação, medicina, 

lazer, alimentação, etc. 

 
Figura 4 - Aplicações da Radiação Eletromagnética 

Fonte: http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html Acesso: 30/01/17. 

Isaac Newton também já se interessou pelo estudo da luz, observou o fenômeno 

da dispersão da luz branca através de um prisma e no ano 1672 publicou um trabalho 

sobre a dispersão da luz branca e a natureza das cores. Nesse trabalho, Newton 

demonstrou que a luz branca é composta por todas as frequências visíveis e, portanto, 

por todas as cores. Newton acreditava que cada cor de luz era composta por partículas 

de tamanhos diferentes, associando o tamanho da partícula de luz a sua velocidade, 

explicando assim os diferentes desvios de cada faixa de cor da luz branca ao passar por 

um prisma. 

Galileu também chegou a desenvolver trabalhos com a luz, tanto para fazer suas 

observações astronômicas e desenvolvendo ferramental óptico para isso, quanto 

questionando se a velocidade da luz era finita, contrariando a crença daquela época. Ele 

foi a primeira pessoa a conseguir medir a velocidade da luz, apesar de sua medida não 

estar correta para os valores aceitos hoje em dia. Após sua morte, vários cientistas 

tentaram realizar a mesma medida, merecendo destaque o astrônomo dinamarquês Olé 

Roemer, que chegou a um valor relativamente próximo ao que temos hoje, encontrando 

200.000 km/s naquela oportunidade. 

Outros dois cientistas, Leon Foucault e Albert Michelson, em seus estudos e 

experiências com a luz, chegaram à conclusão de que a velocidade da luz10 é 

c = 2,9977 x 105 km/s. Já na segunda metade do século XIX, James Clerk Maxwell, 

                                                
10 Velocidade da luz: usualmente vemos a velocidade da luz representada pela letra “c”. Nesta obra 
assumimos para efeitos de contas a velocidade como c = 3,00 x 105 km/s = 3,00 x 108 m/s. 
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demostrou matematicamente que a velocidade com que as ondas eletromagnéticas se 

propagavam no espaço era igual à velocidade da luz, cujo valor é aproximadamente 

c = 2,997925 x 105 Km/s. Hoje, consideramos a velocidade da luz como 

c = 3,00 x 105 Km/s = 300.000 km/s no vácuo, sendo constante em cada meio de 

propagação. Deixo como incentivo à continuidade das aprendizagens sobre o tema, 

descobrir como foi realizado este experimento, que também provou que o espaço sideral 

é vazio (vácuo). 

Para o nosso curso, o entendimento da luz como onda é suficiente para explicar 

os fenômenos que temos interesse. No entanto, apenas a teoria ondulatória da luz não é 

suficiente para explicar todos os fenômenos que a luz provoca e assim ressurgiu a teoria 

corpuscular da luz. Atualmente, as duas teorias são aceitas e se atribui para a luz um 

caráter dual entre onda e partícula. A teoria ondulatória explica fenômenos como 

reflexão, refração, difração, interferência e polarização, já a teoria corpuscular explica a 

emissão e absorção da luz, assim como sua interação com a matéria. 

Propagação da Luz 

Como já havíamos citado anteriormente, temos alguns indícios de que a luz se 

propaga em linha reta como, por exemplo, a formação de sombras11 e penumbras12. 

Com o Princípio da Propagação Retilínea da Luz, podemos entender e prever outros 

fenômenos decorrentes desse fato. A Figura 5 representa uma experiência simples que 

pode ser realizada para comprovar este fato. Só é possível enxergar a luz proveniente da 

vela caso os furos dos cartões estejam alinhados. 

 
                                                
11 Sombra: região do espaço onde não há incidência de luz. 
12 Penumbra: região do espaço parcialmente iluminada, ou seja, é uma região onde a intensidade de luz 
varia de um valor mínimo (próximo à sombra) até um valor máximo (próximo da região totalmente 
iluminada). 
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Figura 5 - Experimento dos cartões furados 

Fonte: https://goo.gl/zXaQUh Acesso: 30/01/17. 

Agora vamos considerar uma fonte de luz puntiforme13 emitindo vários feixes de 

luz em todas as direções. Alguns desses feixes vão ser bloqueados por um objeto 

opaco14 colocado na sua frente, projetando sua sombra num anteparo15 como 

representado na Figura 6. 

 
Figura 6 - Formação de sombras 

Fonte: Banco de imagens do autor. 

A Figura 7 mostra uma situação parecida, mas agora com uma fonte extensa de 

luz. Podemos imaginar que uma fonte extensa de luz é composta por muitas fontes 

puntuais emitindo luz. Assim, se considerarmos os raios emitidos apenas pelas 

extremidades, conseguimos delimitar as áreas de sombra, penumbra e iluminada no 

anteparo. 

 
Figura 7 - Fonte Extensa iluminando um objeto e causando regiões de sombra e penumbra. 

                                                
13 Fonte de luz puntiforme: Dependendo do tamanho da fonte de luz em relação à distância que se 
encontra do objeto iluminado, ela pode ser considerada puntiforme ou extensa. Se for pequena, ou seja, se 
suas dimensões forem desprezíveis em relação à distância que ela estiver do objeto, então poderemos 
considerar a fonte de luz como sendo puntiforme. 
14 Opaco: meio que não permite a passagem de luz formando uma barreira. 
15 Anteparo: superfície onde é projetada a sombra ou a imagem de um objeto. 
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Observe as linhas pontilhadas. A linha pontilhada de uma das fontes chega ao anteparo, mas a da 
outra fonte não, formando a região de Penumbra. A região que nenhuma das fontes ilumina é a região de 

sombra. Fonte: Banco de imagens do autor. 

Como pudemos perceber, nos meios homogêneos16 e isotrópicos17, a luz se 

propaga em linha reta. Assim, podemos entender que quando a luz sofre algum desvio 

na sua trajetória ela está mudando de meio, sofrendo refração, fenômeno que 

estudaremos em breve. Nem todos os meios permitem a propagação da luz, como nos 

meios opacos que absorvem a luz. No entanto, os meios que permitem a passagem da 

luz visível de forma “integral” são chamados de meios transparentes18. Se parte da luz 

atravessa o meio, ele é definido como translúcido19 e caso a luz não atravesse o meio ele 

é chamado de opaco20. A Figura 8 ilustra uma pessoa segurando uma: (a) placa de vidro 

transparente, (b) uma placa de translúcida de vidro fosco (jateado) e (c) uma placa de 

madeira. Observe que nos materiais translúcidos também há espalhamento de luz, de 

forma que a visão da pessoa não possui a mesma nitidez. 

 
Figura 8 - Uma pessoa segura uma placa (a) transparente, (b) translúcida e (c) opaca. 

Fonte http://slideplayer.com.br/slide/1233433/ Acesso: 12/12/2016. 

Retornando à Figura 7, além da propagação retilínea da luz, podemos observar 

também outro princípio da óptica geométrica, o princípio da independência dos raios, 

que também está representado na Figura 9 a seguir. Nesse princípio, observamos que a 

propagação da luz independe da existência de outros raios (ou feixes) de luz na região 

que atravessa, ou seja, a trajetória de um raio de luz não é alterada pela presença de 

outros raios luminosos. Os raios de luz se cruzam, interferem no ponto de encontro e 

logo em seguida, cada qual segue sua trajetória normalmente. 

                                                
16 Meio homogêneo: é aquele que apresenta em todos os seus pontos as mesmas propriedades físicas 
17 Meio isótropo ou isotrópico: em óptica podemos considerar como meio isótropo aquele no qual a luz 
se propaga com a mesma velocidade em todas as direções e sentidos. 
18 Transparente: meio que permite a passagem da luz. Os materiais podem ser transparentes para certa 
faixa de frequências de ondas eletromagnéticas e opaca para outras frequências. 
19 Translúcido: meio que permite a passagem de parte da luz, mas espalha a luz não permitindo a 
visualização nítida. 
20 Opaco: meio que não permite a passagem de parte da luz através dele. 
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Figura 9 - Demonstração do princípio da independência dos raios luminosos. 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/282166/ Acesso: 12/12/2016 

Agora, pense novamente na sombra de um objeto projetada por uma fonte 

puntual21 de luz. O tamanho da sombra e do objeto são os mesmos? O tamanho da 

sombra pode variar de tamanho sem trocarmos o objeto? Ao observarmos estas 

situações, podemos estabelecer relações matemáticas simples, com base na semelhança 

de triângulos, que permitem realizar os cálculos necessários, como observa-se na Figura 

10. 

 
Figura 10 - Semelhança de triângulos formada pela propagação retilínea da luz. 

Usando a semelhança de triângulo, percebemos que a razão da distância entre a fonte de luz e o objeto (b) 
e o tamanho do objeto (d) é a mesma razão entre a distância da fonte ao anteparo (B) e o tamanho da 

sombra (D). Fonte: Banco de imagens do autor 

Na situação da Figura 10, podemos perceber que a razão entre a distância da 

fonte de luz ao objeto (b) e o tamanho do objeto (d) é a mesma razão que temos entre a 

distância da fonte ao anteparo (B) e o tamanho da sombra (D), que podemos escrever 

como: 

                                                
21 Puntual: Aquilo que se refere a um ponto em meio a determinado universo. 
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Equação 1 - Razão de proporção para calcular o tamanho de sombras 

Os eclipses também podem ser explicados com nossos conhecimentos até aqui, 

vamos entender como acontecem. A Lua gira ao redor da Terra em um plano orbital 

diferente do plano de órbita que a Terra gira ao redor do Sol. Assim, às vezes a Lua 

passa atrás da sombra causada pela Terra (eclipse lunar) e às vezes ela se interpõe entre 

a Terra e o Sol, causando sombra e penumbra sobre a Terra durante o eclipse solar. A 

Figura 11 ilustra essas possibilidades. 

 
Figura 11 - Representação de um Eclipse (Solar e Lunar). 

Observe que durante o eclipse da lua, todos os observadores em C percebem esse Eclipse e estão vendo 
um Eclipse Total da Lua. Já quando o Eclipse é do Sol temos observadores que veem o Eclipse Total do 
Sol (observadores em A – sombra da Lua) e outros veem o Eclipse Parcial do Sol (observadores em B – 

Penumbra causada pela Lua). Fonte: Banco de imagens do autor. 

Desafio: Quais são as fases da Lua? Elas se relacionam com os Eclipses? 

Reflexão da luz 

Os corpos que vemos ao nosso redor emitem ou refletem a luz na direção dos 

nossos olhos, que ao captar essa radiação luminosa causa o estímulo da visão. Os corpos 

que emitem luz própria, ou seja, são fontes de luz, são chamados de corpos luminosos22. 

Já os que não possuem luz própria são chamados de corpos iluminados23, ou seja, não 

conseguimos percebe-los no escuro. 

A Figura 12 representa uma fonte primária de luz, a lâmpada acesa, e uma fonte 

secundária de luz, o objeto que é uma flor. Se um anteparo for colocado entre eles, um 

                                                
22 Corpos luminosos ou Fontes primárias: são corpos que emitem luz própria, como as estrelas, por 
exemplo. 
23 Corpos iluminados ou Fontes secundárias: são os corpos que refletem a luz que recebem de outras 
fontes, como por exemplo, a Lua, por exemplo. 
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observador continuaria a ver a lâmpada acesa, porém a rosa não poderá ser vista porque 

não há luz incidindo sobre ela para ser refletida em direção aos seus olhos. 

 
Figura 12 - Fontes de luz primária e secundária. 

O objeto (flor) só pode ser percebido por nossos olhos se refletir a luz da fonte de luz (lâmpada). 
Fonte: http://www.dhnet.org.br/w3/henrique/caminholuz/luz.htm Acesso: 30/01/17. 

A reflexão da luz pode acontecer de duas formas: ela pode ser especular ou 

difusa, como mostra a Figura 13, a seguir. Nela, temos em (a) a reflexão da luz em uma 

superfície plana e polida, que causa um desvio regular em todos os raios de luz, de 

forma que o feixe continua paralelo após a reflexão. Em (b) temos uma reflexão difusa 

da luz, porque os raios luminosos se desviam de maneira diferente ao refletir na 

superfície irregular. Em nosso dia-a-dia, a reflexão difusa é a que acontece na maior 

parte das vezes, os objetos ao nosso redor podem ser percebidos de todo o ambiente, 

enquanto a reflexão especular só é possível ser percebida de determinados pontos do 

ambiente. 

 
Figura 13 - Tipos de Reflexão. 

(a) Reflexão Especular ou Regular (b) Reflexão Difusa ou Irregular. Fonte: Banco de imagens do autor. 

Vamos fazer uma pequena pausa e voltar aos feixes e raios de luz para falar de 

feixes convergentes, paralelos e divergentes. Como sabemos, representamos a 

propagação da luz através de feixes de luz, mas observe ao seu redor uma fonte 

luminosa, você está vendo algum? Não? Então vamos relembrar: assim como a luz 

precisa penetrar na câmera para gravar o seu padrão, a luz precisa entrar nos nossos 

olhos para que seja absorvida e possibilite a sua visualização. Os raios de luz são apenas 
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uma forma de nos orientarmos com relação à propagação da luz, podendo assim 

representá-la. 

Os feixes de luz podem sofrer alterações e desvios ao passar por instrumentos 

ópticos24 mudando a direção de propagação. A Figura 14 mostra os tipos de feixe que a 

luz pode fazer: (a) feixe paralelo: o conjunto de raios mantém a mesma distância entre 

os raios; (b) feixe divergente: o conjunto de raios luminosos se espalha como se 

tivessem origem no ponto “v”, chamado de vértice; (c) feixe convergente: o conjunto de 

raios aproxima-se como se estivessem caminhando para um ponto “v”, também 

chamado de vértice. 

 
Figura 14 - Feixes de Luz. 

(a) Feixe paralelo; (b) feixe de divergente: os raios divergem a partir do ponto “v”; (c) feixe de 
convergente: os raios convergem em direção ponto “v”. Fonte: Banco de imagens do autor 

Outro princípio importante que pode ajudar a compreender a reflexão é o 

princípio da reversibilidade dos raios luminosos, que indica que o caminho percorrido 

pela luz é o mesmo se a posição da fonte e do observador for trocada (“invertida”). 

Com a ajuda desse princípio, vamos analisar a Figura 15 para entender como 

funciona a reflexão em espelhos planos. Imagine que vamos colocar uma pessoa em B, 

que quer observar a luz refletida pelo espelho de um objeto colocado em A. Para que 

isso seja possível, é necessário que a luz que sai de A, toque no espelho em um ponto C 

para ser desviada e chegar aos olhos do observador em B. Esse ponto C não pode ser 

um ponto qualquer devido ao princípio da reversibilidade dos raios. 

 
                                                
24 Instrumentos ópticos: Os instrumentos ópticos são equipamentos construídos para auxiliar a 
visualização do que seria muito difícil ou impossível de enxergar sem eles. As peças fundamentais que 
compõem a maioria dos instrumentos ópticos são os espelhos e lentes. 
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Figura 15 - Reflexão no espelho plano. 
Um raio de luz parte de A e reflete no ponto C de um espelho plano e é desviado em direção a B. 

Fonte: (Hewitt, 2002, p. 471). 

Por outro lado, ainda na Figura 15, o raio luminoso que chega ao observador em 

B parece ter saído de um ponto A’, atrás do espelho. Observando a geometria envolvida 

nesse problema, podemos concluir que a distância do ponto A ao ponto C é a mesma de 

A’ até C. Usando como referência uma reta perpendicular ao espelho, que vamos 

chamar de reta normal ou simplesmente normal25, e raciocinando sobre a geometria do 

problema, podemos concluir que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, 

como ilustra a Figura 16. 

 
Figura 16 - Ângulo de incidência e ângulo de reflexão. 

O raio incidente é refletido de forma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. 
Fonte: (Hewitt, 2002, p. 471). 

As leis da reflexão são: 

• O raio incidente, o raio refletido e a reta normal ao ponto de incidência estão 

no mesmo plano, ou seja, são coplanares; 

• O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. 

Imagine agora que uma vela foi colocada diante de um espelho plano como 

ilustra a Figura 17. Os raios de luz da chama são divergentes e estão sendo emitidos em 

todas as direções. Assim, os raios que são refletidos no espelho divergem como se 

tivessem se originado em um ponto atrás do espelho, onde as linhas pontilhadas se 

interceptam. O observador verá a imagem da chama naquele ponto. Mas como são os 

prolongamentos dos raios de luz é que se encontram para formar a imagem, dizemos 

que ela é uma imagem virtual26 e ela não pode ser projetada sobre uma superfície ou 

                                                
25 Reta normal ou normal: é uma reta imaginária traçada perpendicularmente (formando um ângulo de 
90º) a superfície que serve de referência para as medidas de ângulos da situação. 
26 Imagem virtual: é aquela que é formada pelo prolongamento dos raios luminosos refletidos (ou 
refratados) e não pode ser projetada. 
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anteparo. A distância da imagem ao espelho é a mesma que do objeto até o espelho, 

assim como o tamanho do objeto (vela) e da imagem são iguais. 

 
Figura 17 - Imagem de uma vela formada em um espelho plano. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 471). 

Quando os espelhos são curvos as distâncias do objeto e da imagem ao espelho 

podem não ser iguais, assim como o tamanho do objeto e da imagem também podem ser 

diferentes, como ilustrado na Figura 18. Não vamos discutir em detalhes os espelhos 

curvos devido ao nosso objetivo de compreender a câmera fotográfica, na qual os 

espelhos curvos quase não são utilizados. Eles teriam grande utilidade se estivéssemos 

interessados em estudar a iluminação, como em flashes, em refletores e em canhões de 

luz. 

 
Figura 18 - Imagens em espelhos curvos. 

Em (a) temos um espelho convexo (a parte externa da curva reflete a luz) onde uma pessoa vê sua 
imagem virtual, reduzida e mais próxima do espelho que o observador. Em (b) temos a mesma pessoa 

frente a um espelho côncavo (a parte interna da curva reflete a luz) formando uma imagem virtual, 
ampliada e mais afastada do espelho que o observador. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 472) 

Nos espelhos curvos as leis da reflexão também são válidas. Assim, caso uma 

situação com espelhos curvos precise ser resolvida, podemos imaginar que o espelho 

curvo é constituído de inúmeros pequeninos espelhos planos, colocados lado a lado com 

uma pequena rotação entre si. Dessa forma, podemos aplicar as leis da reflexão em cada 

um desses espelhinhos, que estão orientados com diferentes ângulos em relação ao feixe 
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de luz incidente. Lembre-se: em um espelho curvo as retas normais de cada um dos 

pequeninos espelhos planos não são paralelas entre si, pois cada um desses pequenos 

espelhos tem uma orientação angular diferente do outro. 

Refração da luz 

A luz se propaga com velocidade constante em cada meio, mas em diferentes a 

velocidade da luz tem valores diferentes. A maior velocidade verificada para a luz é no 

vácuo (c), nos outros meios a interação entre a radiação eletromagnética e a matéria 

(meio) provoca menor velocidade de propagação. Assim, geralmente, quanto menor a 

densidade do meio, maior é a velocidade da luz nesse meio. 

Para medir a diferença da velocidade que a luz possui nos diferentes meios em 

que ela se propaga, definimos o índice de refração27 (�). Ele mensura quantas vezes a 

velocidade da luz é menor que a do vácuo naquele meio. 

� =
����������	��	���	��	�á���
����������	��	���	��	� ���	  

Equação 2 - Índice de refração absoluto 

Esse é o índice de refração absoluto porque a maior velocidade da luz é no 

vácuo, como já havíamos dito. O índice de refração também pode ser definido de um 

meio em relação ao outro, mas não trataremos dele nesta obra porque a velocidade da 

luz no ar é praticamente a mesma do vácuo (uma diferença menor que um centésimo). 

Vamos entender o índice de refração um pouco melhor dando um exemplo: 

Sabendo-se que a velocidade da luz no diamante é 125.000 km/s, qual é o índice de 

refração do diamante? 

� =
����������	��	���	��	�á���
����������	��	���	��	� ���	 =

�
� =

300.000	�� /�
125.000	�� /�= 2,4 

Ou seja, a velocidade da luz no diamante é 2,4 vezes menor que no vácuo, ou se 

preferir, a velocidade da luz no diamante é “c/2,4”. Quanto maior é o índice de refração 

de um meio, menor é a velocidade da luz naquele meio. 

Como a velocidade da luz no vácuo e no ar é considerada a mesma 

(c = 3,00 X 108 m/s), o índice de refração absoluto possui o mesmo valor que o índice 

                                                
27 Índice de refração: O índice de refração mede a mudança da velocidade da luz em relação a um meio. 
Ele pode ser absoluto (em relação ao vácuo) ou relativo (de um meio A para um meio B). 
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de refração relativo ao ar (do ar para outro meio). Neste texto, abordamos a refração da 

luz somente considerando que os dispositivos ópticos têm índice de refração maior que 

o do meio no qual estão inseridos. Situações em que a luz vai de um meio de maior 

refringência28 para um meio de menor refringência não foram abordadas devido à sua 

pouca utilidade em situações cotidianas, mas aos leitores mais curiosos deixo o desafio 

de verificar essas situações, que podem acontecer em fotografias subaquáticas, por 

exemplo. 

Ao mudar de meio a luz muda de velocidade, sofrendo refração. O fenômeno de 

refração consiste na mudança de velocidade de propagação de um raio de luz ao passar 

de um meio para o outro. Isso geralmente ocorre associado a um desvio na direção de 

propagação da luz, como ilustra a Figura 19. Sempre que a luz incide sobre uma 

superfície, podem acontecer três fenômenos: a reflexão, a refração e a absorção. 

Desprezando o fenômeno da absorção da luz, considerando que o meio é perfeitamente 

transparente, podemos afirmar que ao mudar de meio a luz sempre terá uma parte 

refletida e a outra parte será refratada, isto é, a outra parte muda de meio de propagação 

e de velocidade. 

 
Figura 19 - Refração e reflexão. Quando um raio de luz muda de meio de propagação uma parte dele é 

refletido e a outra parte é refratada. Fonte: Banco de imagens do autor. 

Daqui em diante descreverei um pouco mais a refração, sem preocupar em 

representar e explicar a reflexão, que já tratamos anteriormente, mas lembre-se que uma 

parte da luz será refletida. 

  

                                                
28 Refringência: esse conceito pode ser entendido como a “resistência” que o meio oferece à passagem da 
luz. Quanto maior o “n”, mais refringente é o meio, e menor é a velocidade da luz neste meio. 
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Desvio óptico 

A mudança na direção da luz ao sofrer refração pode ser calculada a partir lei de 

Snell-Descartes, ou lei da refração: 

�� sen �� = �� sen �� 

Equação 3 - Lei de Snell Descartes ou Lei da Refração 

Na Equação 3, �� e �� são os índices de refração dos meios 1 e 2, 

respectivamente, �� é o ângulo que fica entre a reta normal (aquela que é perpendicular 

à superfície de separação dos meios) e a reta de propagação do raio luminoso no meio 1 

e, por fim, �� que é o ângulo que fica entre a reta normal e a reta de propagação do raio 

luminoso no meio 2. Na Figura 20 (b) temos esses ângulos representados, considerando 

como meio 1 o ar e meio a água. 

Quando o raio luminoso incide perpendicularmente sobre a superfície de 

separação dos meios, se propagando sobreposta a reta normal à superfície, o raio sofre 

refração (muda a velocidade pois mudou de meio), mas não sofre desvio. A Figura 20 

(a) ilustra uma refração da luz passando do ar para água perpendicular. Na Figura 20 (b) 

podemos utilizar a geometria para calcular o desvio. Teste sua percepção: podemos 

escolher aleatoriamente entre os meios qual é o meio 1 e qual é o 2? Que cuidados 

temos de tomar ao utilizar a Equação 3? 

 
Figura 20 - Desvio óptico. A refração pode desviar a luz dependendo de como ela incide na superfície de 
separação dos meios. Em (a) o raio passa sem desviar e em (b) vemos que ele mudou de trajetória. Obs.: 

Na figura desprezamos a reflexão. Fonte: Banco de imagens do autor. 
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A Figura 21 ilustra uma colher em um copo com água. O fenômeno da refração 

explica porque a colher parece “quebrada”. Pense um pouco: a luz que chega até a 

colher é refletida por ela, se propaga na água até chegar à borda do copo e depois passa 

para o ar até chegar aos nossos olhos. Quando estes captam essa luz, a sensação que 

temos é que ela veio de um lugar diferente de onde deveria estar a colher. Os desvios 

causados na trajetória da luz enquanto ela muda de meio é que dão a sensação de que a 

colher está torta ou quebrada. Nesse caso, temos a impressão de que a origem dessa luz 

está em um local diferente da posição real do objeto. 

 
Figura 21 - Refração no copo. A refração causa a ilusão de que a colher no copo com água está quebrada 

ou torta. Fonte: Banco de imagens do autor. 

A Figura 22 mostra o esquema de uma situação parecida com a da Figura 21. 

Nela há dois raios de luz partindo de pontos diferentes de uma vela. Na sua trajetória até 

o olho do observador, o raio (b) se refrata ao atravessar um bloco de vidro, antes de 

chegar ao olho. Quando o raio (b) chega ao olho do observador, este terá a impressão de 

que o raio luminoso partiu de algum ponto ao longo da linha tracejada e terá a 

impressão de que a chama da vela está naquele local. 

 
Figura 22 - Imagens por refração. Dois raios de luz, (a) e (b), seguem na direção dos olhos do observador, 

mas um deles é desviado pelo bloco de vidro. Fonte: Banco de imagens do autor. 
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O fenômeno da refração também explica porque quando observamos um peixe 

em um lago temos a impressão de que ele está mais próximo à superfície, como ilustra a 

Figura 23. O mesmo acontece com as piscinas, observando de fora sempre temos a 

impressão de que elas são mais rasas. 

 
Figura 23 - Imagem do peixe na água. A refração também causa a ilusão de que os peixes nadam 

superficialmente. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 478) 

O fenômeno da refração pode explicar muito mais: as miragens, a aparência 

molhada das rodovias em dias muito quentes, a dispersão da luz branca em prismas, o 

arco-íris, a posição aparente das estrelas (a luz se refrata ao entrar na atmosfera) e 

muitos outros fenômenos. No entanto, aqui vamos nos concentrar em entender um 

pouco mais o desvio da luz causado pela refração para compreendermos como 

funcionam as lentes, tão presentes nas câmeras e na fotografia. 

Observe que a Figura 24 mostra dois raios de luz que atravessam a lâmina de 

vidro. Um raio vai de A para B e para isso atravessa a lâmina de vidro 

perpendicularmente, sofrendo duas refrações no caminho: uma quando entra no vidro e 

outra quando sai dele. Não houve desvio porque a incidência foi perpendicular (sobre a 

normal, lembra?). Já o raio que vai de A para C não segue em “linha reta”, ele sofre um 

pequeno desvio devido às duas refrações que sofre, já que não incidiu 

perpendicularmente.  

 
Figura 24 - Desvio de caminho. No caminho de A para B a luz não se desvia, mas indo de A para C ela 

sofre um desvio. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 474) 
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Quanto mais fina for a lâmina de vidro, menor será o desvio. Já se a espessura 

dela aumentar, a diferença entre os caminhos também aumentará. 

Outro fator que influencia o desvio do feixe é o índice de refração do meio: 

quanto maior for a diferença entre as velocidades maior é o desvio. Podemos generalizar 

um pouco a regra neste sentido, pois quanto maior é o índice de refração de um meio, 

mais refringente ele é e maior será o desvio do raio de luz, ou seja, ele se aproxima mais 

da reta normal ao penetrar no meio. Por outro lado, o que aconteceria se o raio estivesse 

saindo do meio mais refringente para um menos refringente? Ele se aproxima ou se 

afasta da normal? Lembre-se da “reversibilidade do caminho óptico” e tente responder! 

As refrações que temos maior interesse são as das lentes esféricas, pois as lentes 

desse tipo são utilizadas em nossas máquinas fotográficas. Elas possuem o intuito de 

aumentar a intensidade luminosa dentro da máquina fotográfica para “tirar um 

instantâneo”. Curiosidade: o termo foto instantânea surgiu quando as lentes 

convergentes passaram a ser utilizadas nas máquinas fotográficas porque o seu uso 

reduziu consideravelmente o tempo de exposição do filme para registrar a foto, de horas 

para alguns minutos, quando passou a ser “instantânea”! 

A Figura 25 mostra como o formato da lente propicia o desvio dos raios 

luminosos. Observe-a e verifique como ela consegue agrupar maior intensidade 

luminosa em um ponto do espaço. 

 
Figura 25 - Refração da luz em prismas. 

(a) prisma triangular; (b) prisma curvo e (c) lente convergente. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 475). 

Reflexão Interna total 

Quando a luz passa de um meio de menor velocidade (mais refringente) para um 

de maior velocidade (menos refringente) ela sofre um desvio aumentando o ângulo entre 

a direção de propagação e a reta normal (se “afasta” da reta normal). Essa situação 

possui uma limitação para que a luz possa sair do meio mais refringente para o menos, 
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pois haverá um ângulo limite para que a luz se afaste da sua direção original. Veja a 

Figura 26, a seguir, para entender um pouco melhor esta situação. 

 
Figura 26 - Reflexão interna Total. A luz emitida de dentro da água é parcialmente refratada e 

parcialmente refletida. O tracejado azul indica a direção de propagação dos raios, refletido e refratado, e 
as setas indicam as proporções de luz transmitida e refratada. Observe que a partir da (f) toda a luz é 

refletida. Adaptado de: (Hewitt, 2002, p. 482). 

Na Figura 26 temos sete situações em que um raio de luz se propaga na água em 

direção ao ar. Como a água é um meio mais refringente que o ar, quando a luz passa da 

água para o ar ela se desvia, afastando-se da normal à superfície de separação dos 

meios, como ilustra as situações (a), (b), (c), (d) e (e). Mas, no entanto, percebemos que 

em (e) o raio refratado tem pouca intensidade e já está quase perpendicular com a reta 

normal às superfícies, ou seja, paralelo à superfície que separa os dois meios. Caso o 

ângulo de incidência da luz aumente ainda mais, haverá um momento em que a refração 

cessa e toda a luz é refletida, praticamente sem perdas, já que nessa situação não pode 

mais acontecer a refração (o raio não consegue se afastar da normal), como ilustra a 

situação (f). Na situação (f) temos um ângulo ligeiramente maior que o ângulo crítico ou 

ângulo limite pois já está acontecendo a reflexão total; qualquer raio de luz com ângulo 

de incidência maior do que o ângulo crítico ou limite sofre reflexão interna total, como 

ilustra também a situação (g). 

Esse fenômeno acontece nas fibras óticas, aprisionando a luz em meio muito 

refringente, de maneira que ela só consegue sair do cabo se incidir perpendicularmente à 

ponta do cabo. Outros exemplos de aplicação da reflexão interna total seriam os 

periscópios dos submarinos, as câmeras fotográficas tipo “Reflex”, alguns tipos de 

binóculos (como o da Figura 27) e até mesmo o tipo de lapidação de cristais preciosos 

chamada de brilhante! 
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Figura 27 - Reflexão interna total de prismas em binóculos. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 483). 

Lentes 

Podemos compreender o funcionamento das lentes se analisarmos as trajetórias 

dos raios de luz como fizemos antes, ou podemos imaginar que uma lente é constituída 

por vários blocos e prismas de vidro, ajustados em certa ordem como ilustra a Figura 

28. 

 
Figura 28 - Uma lente pode ser entendida como um conjunto de blocos e prismas. 

Em (a) temos uma lente convergente e em (b) uma lente divergente. Fonte: (Hewitt, 2002, p. 484) 

Os prismas e blocos podem ser arranjados de forma a alterar a propagação da luz 

que passa por eles devido a refração. Assim, na Figura 28, temos em (a) um feixe de 

raios paralelos que são convergidos em um ponto (foco da lente), comportando-se como 

uma lente convergente. Em (b) percebemos que o feixe de raios paralelos foi divergido 

(espalhado) como se tivessem partido de um único ponto, comportando-se como uma 

lente divergente. 

Como observamos, as lentes convergentes podem desviar os raios de luz que 

vêm do objeto, aumentando a intensidade luminosa sobre o anteparo quando se forma a 

imagem. Por outro lado, os objetos que estão à frente de sua câmera estão posicionados 

em diferentes distâncias da lente, e a luz proveniente deles chega em ângulos de 
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incidência diferentes. Assim, podemos entender porque apenas “um objeto” de cada vez 

(na realidade todos os objetos que estão à mesma distância da lente da câmera) vai estar 

focalizado e nítido, na foto. Os outros objetos da cena fotográfica vão aparecer 

desfocados e borrados, já que o ajuste de foco da câmera não está posicionado 

(regulado) para formar sua imagem nítida dos objetos naquela distância. Esse efeito de 

fundo borrado é chamado de profundidade de campo em fotografia e voltará a ser 

comentado na secção referente ao diafragma. 

 

Capítulo 3 – A câmera de orifício 

O texto a seguir e as imagens foram adaptadas do site de uma escola de 

fotografia (ÁUREA FOTOGRÁFICA). Perceba como um Fotógrafo (profissional) 

precisa fazer uso dos temas abordados para explicar o funcionamento da câmera 

fotográfica. 

A câmera fotográfica básica, a câmera de “Pin Hole” 

O termo Pin Hole (se lê “pin role”) significa “buraco do alfinete” em inglês e se 

refere às câmeras fotográficas muito primitivas feitas geralmente com latas. O termo se 

deve justamente porque essas câmeras utilizam um furinho feito com a ponta de um 

alfinete em vez de lentes de vidro. 

Apesar de muito simples, essas câmeras funcionam perfeitamente porque 

obedecem a todas as leis da física para a formação da imagem. Por isso, mesmo a 

imagem formada é invertida, como mostra a Figura 29 abaixo: 

 
Figura 29 - Esquema de funcionamento de uma Câmera Escura. 
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Fonte: ÁUREA FOTOGRÁFICA (site). Acesso: 28/02/17. 

Isso acontece porque todo objeto iluminado emite luz em todas as direções, só 

que o buraco do alfinete só permite a passagem de alguns desses raios. Como o raio 

caminha em linha reta, aquele que sai da parte de cima do objeto se projeta na parte de 

baixo do fundo da lata e aquele que sai da parte de baixo do objeto se projeta na parte de 

cima do fundo da lata. O mesmo acontece com os raios laterais. Aqueles que saem do 

lado direito do objeto se projetam no lado esquerdo da lata e os que saem do lado 

esquerdo, se projetam do lado direito. Para entender melhor, veja a Figura 30, 

representando o caminho dos raios de luz por uma vista superior: 

 

Figura 30 - Esquema de funcionamento de vista superior de uma Câmera Escura. 
Fonte: ÁUREA FOTOGRÁFICA (site). Acesso: 28/02/17. 

Para que possamos fazer uma fotografia com uma câmera dessas é preciso colar 

um papel fotográfico no fundo da lata, onde a imagem se forma. Esse procedimento 

deve ser feito num ambiente escuro, já que o papel é sensível à luz. 

Como descreveu o texto acima, para explicar e entender o funcionamento de 

uma câmera fotográfica rudimentar precisamos apenas aplicar o princípio da 

propagação retilínea da luz. Entretanto, o uso de uma lente convergente aumenta a 

intensidade da luz no interior da câmera para que o registro possa ser feito rapidamente, 

porém pode diminuir a nitidez da imagem, caso o motivo a ser fotografado não esteja 

corretamente focado. 

Na Figura 31 observamos um esquema do funcionamento de uma câmera 

profissional DLSR. DSLR é a sigla em inglês para digital single-lens reflex, que em 

uma tradução livre seria "câmera digital de reflexo por uma lente". Isso quer dizer que a 

DSLR é a versão digital para as antigas câmeras de filme SLR, em que a luz passa 

apenas pela lente antes de chegar ao filme - ou no sensor, no caso das câmeras digitais. 
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Figura 31 - Esquema do caminho ótico em uma câmera tipo DSLR. 

Fonte: http://mvm-iso100.blogspot.com.br/2012_01_01_archive.html Acesso: 26/02/17. 

Podemos observar na Figura 31 que a luz entrando na câmera sofre refração no 

conjunto de lentes, incidindo sobre um espelho móvel que reflete a luz em direção ao 

prisma. No prisma, a luz sofre duas reflexões totais e chega aos olhos do fotógrafo, que 

é o observador desta situação. Quando apertamos o botão da máquina fotográfica o 

espelho se levanta e a imagem passa a ser formada no sensor (ou filme) da câmera, para 

registro. 

No caso das câmeras digitais mais simples, o processo de formação de imagem é 

o mesmo, porém o espelho é substituído por uma cortina, chamada de obturador. O 

obturador é uma cortina opaca que protege o filme até o momento desejado para 

exposição à luz e o registro da foto. 

Uma das grandes vantagens desse tipo de câmera é conseguir ver a mesma 

imagem que se forma e será gravada, evitando cortes ou detalhes indesejados. Nas 

câmeras mais simples e antigas (as que não são “reflex”), o visor costuma ser um 

segundo orifício no corpo da câmera, causando diferença de paralaxe entre a imagem 

registrada e a percebida pelo olho no momento da foto. 

Diafragma Fotográfico 

Daniel Barbaro, no seu livro “A prática da perspectiva”, mencionava que, 

variando o diâmetro do orifício, era possível melhorar a nitidez da imagem. Quanto 

mais fechado o orifício, maior era a possibilidade de focalizar dois objetos a distâncias 

diferentes da lente. Assim, outro aprimoramento na câmara escura apareceu: foi 
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instalado um sistema, junto com a lente, que permitia aumentar e diminuir o orifício. 

Este foi o primeiro “diaphragma”. 

Diafragma, para a fotografia, é um dispositivo existente dentro da lente objetiva, 

e que tem a função de controlar o tamanho da abertura do orifício da câmera pelo qual a 

luz passa para formar a imagem do objeto fotografado, ou seja, o diafragma pode 

aumentar ou diminuir a abertura, fazendo assim com que passe mais ou menos luz para 

formar a imagem. Quanto maior for a abertura do diafragma, mais luminosa será a 

imagem e a “lente” é considerada mais apta para fotografar em ambientes com pouca 

luz. 

O diafragma é composto por várias lâminas, como ilustra a Figura 32, onde 

aparecem as aberturas do diafragma. A Figura 33 mostra a composição fotográfica feita, 

respectivamente, com cada abertura de diafragma mostrada na Figura anterior. 

 
Figura 32 - Aberturas do diafragma de uma câmera. 

Observe que o diafragma é composto de várias lâminas que se sobrepõe para obstruir a passagem da luz 
para o interior da câmera. Fonte: https://goo.gl/Nbk3YV, Acesso: 05/01/2017. 

 

 
Figura 33 - Exemplos da mesma foto feita com diferentes aberturas do diafragma. 

Fonte: https://goo.gl/Nbk3YV Acesso: 05/01/2017. 

A determinação da abertura do diafragma é feita por meio de uma nomenclatura 

própria, denominada ESCALA DE NÚMEROS F/STOP. Quanto maior for o número, 

menor será a quantidade de luz transmitida pela objetiva (e seu diafragma), e menos 

luminosa será a imagem formada. Essa escala se apresenta da seguinte forma: f/1, f/1.4, 

f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/64. 

Nessa escala, reduz-se sempre à metade a luz do número anterior, ou seja, a 

abertura f/2 é a metade em relação à f/1.4, mas representa o dobro em relação à f/2.8. À 
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medida que se fecha o diafragma, a sua área é reduzida pela metade, e à medida que se 

abre, esta área é dobrada. Na Figura 34, podemos observar algumas dessas aberturas em 

uma lente f/1.4. Observação: as lentes são classificadas apenas pela maior abertura 

focal. 

 
Figura 34 - Imagem com algumas aberturas de diafragma em uma lente. 

Fonte: https://goo.gl/Nbk3YV, Acesso: 05/01/2017. 

Outra função importante do Diafragma é controlar a profundidade de campo 

como mostra a Figura 35. O diâmetro de abertura do diafragma também determina a 

profundidade de campo, que é a quantidade de planos focados em uma fotografia. Na 

Figura 35, a profundidade de campo da foto à esquerda, com f/5.6 (maior intensidade 

luminosa), é menor que a da direita, com f/16 (menor intensidade luminosa). Assim, o 

tamanho da abertura do diafragma também definirá a intensidade do desfoque do 

segundo plano, ou a profundidade de campo. 

 
Figura 35 - Influência do diafragma. 

Estas duas fotografias mostram a influência da abertura do diafragma na profundidade de campo da 
imagem. Maior abertura causa menor profundidade de campo e o fundo fica mais desfocado. Fonte: 

https://goo.gl/Nbk3YV, Acesso: 05/01/2017. 

Fotografar com grandes aberturas, como 1.4 ou 1.8, proporciona maior 

luminosidade, o que permite fotografar com menor exposição, mas dificulta o foco, pois 

é muito fácil desfocar o assunto principal da imagem. Observe as duas fotos da Figura 

36. Na primeira (à esquerda), o foco ficou na bola de basquete, e como a profundidade 

de campo é baixa, a outra criança, que está num plano pouco atrás, já sai desfocada. Já 
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na segunda foto (à direita), com o foco corretamente no menino, a bola sai levemente 

desfocada. 

 
Figura 36 - Foco no tema. 

O foco do tema principal é muito importante para uma fotografia de qualidade e pode ser obtido mais 
facilmente com penas aberturas no diafragma. Na imagem à esquerda, o foco está na bola e na da direita 

na criança. Fonte: https://goo.gl/Nbk3YV, Acesso: 05/01/2017. 
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Apêndice 1 – Para Saber Mais 

Alguns sites interessantes para visitar e aprender mais: 

• História da Fotografia: 
https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/60982-175-anos-fotografia-

conheca-historia-dessa-forma-arte.htm 

• Luz: 
http://museudaluz.blogspot.com.br/2013/03/luz.html 

• Aplicação da radiação na medicina: 
• https://radiacaoblog.wordpress.com/category/radiacao-nao-ionizante/page/2/ 
• Como funciona o filme fotográfico: 
• http://ciencia.hsw.uol.com.br/filme-fotografico.htm 
• Tipos de câmeras fotográficas: 
• http://viagem.hsw.uol.com.br/cameras-fotograficas.htm 
• História do cinema: 
• http://www.mnemocine.com.br/ 
• Fotografando o céu estrelado: 
• http://www.dicasdefotografia.com.br/fotografia-noturna-como-fazer-fotos-do-ceu-

estrelado/ 
• Como funciona o cinema: 
• http://ambiente.educacao.ba.gov.br/fisicaecotidiano/conteudos/view/cinema_view.ht

ml 

 

Alguns Vídeos interessantes para assistir: 

• Projetor de celular: 
https://www.youtube.com/watch?v=eVhLQBPZqUI 

• Fazendo espelho esférico de “sal e açúcar”: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZIAegFuXLw 

• Capturando a Luz: 
https://www.youtube.com/watch?v=GyNa1OdJJcg 

• As estações do ano: 
https://youtu.be/HB9-Eol7CGI 
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Mais experimentos: 

• Abrindo o Olho - Dissecando um olho de boi para entender a óptica do olho 
humano: 
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol2/Num2/a05.pdf  

• Consegues espreitar sem ser visto? 
http://mecdb3.c3sl.ufpr.br:8080/xmlui/handle/123456789/3666  

• Fotografando com a câmera escura de orifício: 
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/atividades_experimentais/sugestoes_

atividades/fotograf_cam_esc.pdf  

• Fotogravando o que não se vê: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/fisica/arti

gos/fotografando.pdf  

• Manual Prático de Fotografia Pinhole: 
https://eba.ufmg.br/cfalieri/  
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Anexo 1 – Projetor de Câmera escura 

 
Figura 37 - Modelo de Câmara Escura 

Fonte: Manual do Mundo. 

Utilizamos, na oficina de construção da câmera escura, o do Grupo de Reelaboração do 
ensino de Física (GREF): Leituras em Física, volume Óptica 1, Cap. 4 - A Câmara 
Escura, que pode ser acessado em: http://www.if.usp.br/gref/optica/optica1.pdf. 
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Apêndice D - APRESENTAÇÃO MULTIMÍDIA 
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Apêndice E - PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

 
Questões: 

1. Quem inventou a fotografia? 

2. Como a inserção das lentes convergentes na câmera escura mudaram suas 

imagens? 

3. “A ideia básica da fotografia é criar uma imagem real e registrar essa imagem de 

alguma forma”. Explique por que a imagem tem que ser real. 

4. Que relação existe entre o ângulo de incidência e o de reflexão? 

5. A imagem desta questão mostra dois raios de luz incidindo em um espelho 

plano. Em que direção e sentido você acha que eles seguirão após a reflexão? 

Complete o desenho para responder. 

 
6. Ainda com relação à questão anterior. Imagine que os dois raios de luz 

representados partiram de um objeto (o ponto desenhado, por exemplo). 

Desenhe, na própria figura, a localização aproximada da imagem do ponto. 

7. Lembrando que a luz se propaga em linha reta, resolva o seguinte problema: 

uma pessoa de 1,80 m de altura encontra-se a 2,4 m do orifício de uma câmara 

escura de 0,2 m de comprimento. Qual é a altura da imagem formada? Deixe seu 

raciocínio registrado. 

 
8. A figura desta questão mostra algumas lentes, convergentes e divergentes, com 

seus traçados de raios. Qual delas apresenta um traçado incorreto? Explique. 
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9. (UFMS 2006). Um raio de luz monocromática passa de um meio 1 para um 

meio 2 e desce para um meio 3, conforme 

indicado na figura. 

Com relação à velocidade de propagação da luz 

nesses três meios, assinale a alternativa correta. 

a) V1 > V2 > V3 

b) V 3 > V 1 > V2 

c) V2 > V3 > V1 

d) V1 > V3 > V2 

e) V3 > V2 > V1 
 

10. (PUCPR 2005). A figura mostra um arranjo experimental. No fundo do vaso, 

uma fonte puntual emite um raio que se desloca 

na água e atinge a superfície dióptrica. 

Considerando o ângulo Θ como ângulo limite, o 

raio emergente é o raio: 

a) IV. 

b) V  

c) I  

d) II  

e) III 
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Apêndice F - ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR 
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Introdução 

Prezad@ colega: 

Obrigado por utilizar este material para suas aulas. Ele foi desenvolvido para 
tentar mudar a realidade do ensino do nosso país, a partir da abordagem CTS do 
conteúdo e dos princípios epistemológicos da Aprendizagem Significativa de David 
Ausubel. Assim, nosso foco encontra-se na observação, interpretação e compreensão 
dos fenômenos, podendo melhorar as várias conexões do assunto abordado. A 
quantificação dos fenômenos foi deixada em segundo plano, assim como aplicações 
específicas das leis. 

Esta Sequência Didática (SD) foi desenvolvida com o objetivo de desenvolver 
competências e habilidades nos alunos para melhorar a transposição do conhecimento 
para a prática, ampliando sua capacidade de interpretar e de relacionar fenômenos e suas 
relações com outros conhecimentos e outros campos. Isto prepara melhor o cidadão para 
atuar na sociedade moderna, amentando seu senso crítico, sua capacidade de 
observação, sua argumentação, suas percepções dos fenômenos e suas relações. 

Durante a construção deste material, procurei utilizar organizadores prévios para 
que o novo conhecimento pudesse ser relacionado com sua vida cotidiana, aumentando 
a significação do aprendizado e demostrando uma aplicação. Uma aprendizagem mais 
significativa propicia maior fixação do conteúdo e maior aplicabilidade, já que o 
processo apresentado leva em consideração os conhecimentos anteriores (prévios) dos 
alunos em relação ao conteúdo, tornando a aprendizagem mais prazerosa. 

Esta Sequência Didática é composta de três partes: 
• Apostila do Aluno; 
• Apresentação Multimídia; 
• Orientações ao Professor (este documento). 

A apostila do aluno tem a intenção de fornecer explicações dos fenômenos da 
óptica geométrica com uma fundamentação científica mais conceitual, promovendo 
certa alfabetização científica dos indivíduos por meio do desenvolvimento conceitual da 
ciência e do aumento de vocabulário. O estilo de escrita foi baseado nas explicações 
encontradas em apostilas de cursos de fotografia básica, porém com maior rigor 
científico e pedagógico. Tem a função de orientar os alunos na aquisição de conceitos e 
do vocabulário científico. 

A Apresentação Multimídia tem a intenção de guiar a abordagem científica e é a 
“alma” do nosso curso. É por meio da SD que percebemos a ação dos organizadores 
prévios no desenvolvimento cognitivo dos alunos, alterando a estruturação do 
conhecimento prévio e fornecendo estruturas de fixação para os conhecimentos 
adquiridos. Nela procuramos estabelecer várias conexões com outras áreas, favorecendo 
o desenvolvimento de competências de transposição do conhecimento teórico para a 
prática, promovendo a habilidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo 
de toda sua vida. 

Estas Orientações ao Professor tem a intenção de guiar o professor em relação ao 
uso da sequência didática, propondo elementos que podem maximizar a utilização deste 
material. Nas orientações, também ressalto pontos do conteúdo que acredito que o 
professor deve ter maior atenção ao abordar, assim como uma sugestão de abordagem 
utilizada. 

No que se refere às relações multidisciplinares, este curso, desde o início, foi 
pensado de forma a permitir o desenvolvimento de um tipo de relação a partir de um 
tema transversal, o que permite tanto a interdisciplinaridade, quanto a 
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transdisciplinaridade. No formato apresentado, ele se encontra transdisciplinar porque 
pode ser desenvolvido de maneira independente e faz relações com outros campos (que 
podem ou não estar desenvolvendo o mesmo tema), mas acredito que facilmente o curso 
pode ser adaptado à interdisciplinaridade ou outro formato a critério do usuário. 
Algumas interações possíveis: 

• Biologia: microscópios ópticos, funcionamento do cristalino; 
• Astronomia: lunetas, telescópios ópticos de refração e reflexão; 
• Tecnologia: máquinas fotográficas, leitores de CD/DVD/Blu-ray, projetores; 
• Medicina: Raios X, Tomografia, funcionamento do olho; 
• Química: compostos sensíveis à luz, reações, soluções; 
• História: renascimento, revolução industrial, história moderna; 
• Artes: perspectivas, teatro de sombras, câmeras artesanais; 
 
A SD é multimetodológica, tenta exemplificar, demonstrar e explorar as 

aplicações da ciência em nosso cotidiano através de aplicativos do BIOE, vídeos, filmes 
e atividade prática. Para isso, ela faz uso de algumas demonstrações de conceitos e 
experimentos virtuais, tornando possível explorar outras dimensões cognitivas do 
aprendiz, mesmo em uma situação onde não há um laboratório de Física 
suficientemente equipado. 

Os assuntos abordados durante a Apresentação Multimídia não estão 
necessariamente abordados da mesma maneira na Apostila do Aluno e na Apresentação 
Multimídia (com a mesma importância ou na mesma ordem). Isso é proposital e visa 
incentivar o aluno a buscar uma cópia digital do material, permitindo-o usufruir de sua 
interatividade. Na Apresentação Multimídia, o maior esforço se encontra na 
compreensão dos conceitos científicos e nas suas aplicações e relações. Já na Apostila 
do Aluno é a compreensão do processo de formação de imagens em uma câmera escura 
de orifício. 

As Orientações ao Professor também foram elaboradas a partir da aplicação da 
SD, contendo os comentários e sugestões geradas a partir daquela situação. 
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O contexto CTS 

O movimento Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) teve início na década de 70 
em diversos países, em diversas áreas do conhecimento, tendo destaque seu papel nas 
teorias educacionais, em que vem recebendo cada vez mais adeptos. O movimento CTS 
visa que a população tenha acesso aos conhecimentos científico-tecnológicos, assim 
como condições de avaliar e participar da sociedade e meio onde vivem. Nesse sentido, 
é preciso que o educando perceba as relações implícitas entre a ciência e a sociedade, 
compreendendo o desenvolvimento científico como um produto social, das 
necessidades criadas pelos fatores econômicos e políticos da nossa sociedade. 

No relatório da “Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura” (UNESCO) sobre as práticas educativas para o século XXI, é perceptível o 
destaque dado às bases da educação, que segundo ele são os pilares dos “aprenderes” 
(aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser), de forma que 
o sujeito tenha uma aprendizagem a partir de uma postura ativa, uma educação que 
permita ao discente desenvolver sua autonomia de estudos e estar sempre aprendendo 
aquilo que tenha interesse. 

Nos documentos oficiais (PCN’s, LDB, CBC e similares), podemos perceber a 
expectativa de que o estudante desenvolva competências cognitivas para interpretar a 
realidade, para lidar com os avanços científicos e tecnológicos, para compreender e 
explicar os fenômenos naturais, para aplicar os conteúdos curriculares em situações do 
cotidiano e também para relacionar a Física com outras disciplinas, como momentos 
históricos e culturais do desenvolvimento humano, com transformações sociais, para 
que assim o estudante reconheça o caráter interdisciplinar e social das ciências naturais. 

Para uma abordagem CTS relevante é preciso lembrar que neste tipo de 
abordagem temos como objetivo a aplicação do conhecimento e sua relação com a 
sociedade, devendo-se evitar casos muito particulares, com aplicações mais restritas, 
bem como generalizações muito amplas, em que o conhecimento é apenas superficial. 
Neste tipo de abordagem, em ciências privilegia-se a percepção das relações entre os 
conhecimentos, promovendo a alfabetização científica dos envolvidos, em que, além de 
ampliar o vocabulário específico da física, há também uma possibilidade de melhor 
compreensão das relações de causa e consequência. 

Assim, as estratégias de ensino a serem desenvolvidas nos trabalhos com temas de 
relevância social na linha CTS têm papel fundamental para o desenvolvimento do senso 
crítico, capacidade de análise, estabelecimento de hipóteses e etc., formando um 
cidadão mais atuante e capaz socialmente. Segundo Santos e Mortimer (2000), para que 
os trabalhos sejam pedagogicamente relevantes, devemos atentar ao seguinte roteiro: 

1. Introdução de um problema social; 
2. Análise da tecnologia relacionada ao tema social; 
3. Estudo do conteúdo científico definido em função do tema social e da 

tecnologia introduzida; 
4. Estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo apresentado; 
5. Retomada da discussão da questão social original. 

Dessa maneira, o estudo do conteúdo é o meio para atender um objetivo, que no 
nosso caso é compreender a óptica geométrica envolvida em uma fotografia. 
Recomendo fortemente que durante a aplicação deste material seja feita uma introdução 
ao tema e aos problemas da câmera escura, que serão retomados no fechamento da SD, 
momentos antes da oficina de construção da câmera escura. 

Na SD desenvolvida aqui, a introdução do problema acontece juntamente com a 
contextualização histórica do surgimento da fotografia, os problemas inicialmente 
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encontrados e as diversas descobertas, independentes, que permitiram o registro de 
imagens. Em seguida, fazemos uma observação dos procedimentos adotados para a 
solução dos problemas, relacionando distintas áreas do conhecimento e iniciando o 
estudo dos conceitos básicos da óptica geométrica, apresentando também as aplicações 
tecnológicas dos assuntos. Ao final, retomamos a discussão dos problemas iniciais e das 
soluções apresentadas, aprofundando ainda mais nos conceitos da fotografia básica. 

Caso seja do seu interesse aumentar ainda mais o conteúdo CTS neste curso, 
pode-se, alternativamente, começar a introdução ao tema pedindo que os alunos 
fotografem situações ambientais e/ou sociais que observam no seu cotidiano e 
classificando-as como adequadas ou inadequadas. Isso permite partir das situações 
apresentadas e da qualidade das imagens registradas para introduzir o tema, mostrando a 
importância de registro de imagens na atualidade e seus fins sociais, começando a 
discussão sobre como ocorreu a invenção da fotografia. Ao final da aplicação da SD, 
solicite aos alunos novas fotografias dessas situações, relacionando-as com os conceitos 
e assuntos abordados. 

 

A Aprendizagem Significativa 

A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida inicialmente por David 
Ausubel, e se baseia no princípio de que “o fato mais importante na aquisição de novos 
conhecimentos é aquilo que o aluno já sabe”, que inclusive é a frase mais famosa de 
Ausubel (PENICHE, 2000). Segundo Ausubel, a aprendizagem é mais significativa à 
medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento que o aluno 
já possui. A aprendizagem significativa envolve uma incorporação substantiva do 
conhecimento, não apenas a memorização de um novo conhecimento numa estrutura 
cognitiva prévia, denominada aprendizagem mecânica, rotineira ou automática. 

É importante ressaltar que a oposição entre as aprendizagens significativa e 
mecânica não significam dicotomia, pois Ausubel realça, toda a aprendizagem em sala 
de aula pode localizar-se ao longo de duas dimensões independentes e contínuas, o 
contínuo aprendizagem mecânica - aprendizagem significativa e o contínuo 
aprendizagem por recepção - aprendizagem por descoberta. Tanto a aprendizagem por 
recepção quanto a aprendizagem por descoberta podem ser mecânicas ou significativas, 
dependendo da postura e empenho dos estudantes. 

Para que a aprendizagem resultante de uma tarefa de um aluno seja significativa, 
existem duas condições: 1) que a tarefa de aprendizagem seja potencialmente 
significativa; e 2) que ele se empenhe psicologicamente de modo ativo, relacionando as 
novas ideias às ideias que já possui na sua estrutura de conhecimento prévia. 
(PENICHE, 2000, p. 4) 

Gostaríamos de destacar então que não há livro, problema ou aula significativa, 
mas sim potencialmente significativa, pois seu significado é atribuído no momento de 
aprendizagem, junto com todos os fatores físicos e psicológicos envolvidos nessa 
experiência epistemológica. Despertar a curiosidade e a vontade de compreender algo é 
um dos caminhos para satisfazer a segunda condição, o empenho ativo do aprendiz em 
relacionar os conhecimentos adquiridos com os conhecimentos prévios de forma 
organizada e não literal, que seria a disposição para aprender. 

As atividades potencialmente significativas são aquelas que causam um 
desequilíbrio cognitivo, um certo conflito entre as ideias, forçando o aluno a reconstruir 
seus modelos mentais de forma a evoluir sua percepção, como indica o construtivismo 
de Jean Piaget. A atividade é potencialmente significativa porque criou um significado 
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lógico e psicológico no indivíduo, conceitos ligados aos conhecimentos prévios e às 
memórias do aprendiz. 

Ausubel denominou essa estrutura de ancoramento dos novos conhecimentos de 
‘subsunçor’ (ou ‘subsumer’ em inglês), que Moreira (2010) também denomina ideia-
âncora. Essas ideias-âncora são as estruturas responsáveis por permitir ao aprendiz 
filtrar os conteúdos que ele considera significativos para determinada situação, criando 
uma disposição para aprender alguns conteúdos enquanto outros são memorizados. 
Essas estruturas não estão associadas somente ao conhecimento adquirido, mas também 
sofrem influência do psíquico, associado à sua experiência vivenciada com a aquisição 
destes conhecimentos. (PELIZZARI, KRIEGL, et al., 2002). 

Ausubel também propõe uma forma de se evitar o conhecimento mecânico e 
privilegiar o conhecimento significativo desenvolvendo o conceito de organizadores 
prévios. Quando o aluno não possui determinados subsunçores para ancorar o novo 
conhecimento, esses podem ser desenvolvidos a partir dos organizadores prévios. Tais 
organizadores são materiais introdutórios ao tema, mais amplos, apresentados ao 
aprendiz antes do conteúdo a ser ensinado, tendo como função estabelecer a ligação 
entre aquilo que o aprendiz já sabe e o novo conceito a ser ancorado e aprendido nessa 
estrutura, destacando a importância também do conhecimento vivencial do indivíduo. 

Os organizadores prévios não são meros esquemas introdutórios. São informações 
com maior nível de generalidade, estabelecendo conexões mais amplas, mais abstratas e 
flexíveis, como as propostas com grande nível de CTS embarcado. A utilização desses 
organizadores estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas analíticas, no 
sentido de que o aprendiz é levado a perceber algumas ligações abstratas entre os temas 
e começa a fazer suposições a respeito de outras para serem verificadas e investigadas, 
aprofundando o conhecimento e favorecendo a sua transposição para o campo das 
aplicações (MACHADO, 2015). As conexões estabelecidas entre o conhecimento 
prévio e os organizadores prévios passam a ser utilizadas pelas novas informações 
aprendidas, funcionando como uma espécie de conhecimento prévio (já que a estrutura 
se “auto modifica” constantemente), pois estabelece ligações dinâmicas e significativas 
com o conhecimento prévio. 

O raciocínio indutivo (do particular para o geral) também deve ser desenvolvido e 
não somente o raciocínio dedutivo, como geralmente acontece nas aulas tradicionais. 
Consequentemente, o estudante participa ativamente no processo de abstração e 
generalização, desenvolvendo competências e habilidades nos discentes para que 
possam aprender princípios e leis juntamente com a capacidade de aplicá-los em 
situações similares. 

Portanto, organizar as situações de aprendizagem de maneira que as atividades se 
relacionem com a “investigação científica” permite aos alunos uma aprendizagem com 
perspectivas melhores para o desenvolvimento de competências de raciocínio e do senso 
crítico, porque eles: se envolvem com perguntas científicas, priorizam as evidências ao 
responder questões, formulam explicações e hipóteses e reavaliam suas explicações à 
luz de outras alternativas estabelecendo novas conexões. Apesar dos benefícios de cada 
um desses elementos, é natural que nem todos os elementos precisem ser incorporados à 
sequência de aulas (MUNFORD e LIMA, 2007). Partindo dessa ideia, verificamos que 
é necessário apresentar um elenco variado de aulas para trabalhar o ensino de ciências, 
com temas através da investigação, o que tentamos contornar com o uso de OE’s 
durante a SD e defendemos que, quando a prática experimental é possível de ser 
realizada, ela deve ter maior nível de preferência, visto que geralmente esse tipo de 
intervenção possui um menor quantitativo nos currículos escolares brasileiros. 
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Acreditamos que o caminho para o planejamento e desenvolvimento do conteúdo 
a partir dos Organizadores Prévios passa também pelo desenvolvimento de concepções 
espontâneas desejáveis nos alunos. Nesse sentido, buscamos junto às memórias de 
vivências anteriores dos alunos, de forma a organiza-los e possibilitar amentar a 
significação dos novos conceitos, através de situações e fenômenos cotidianos que 
grande parte dos jovens já observou, como eclipses ou a “distorção” de uma imagem 
através de um vidro ou lente. 

A disposição adotada para os objetos educacionais nesta SD foi planejada a partir 
das ideais-âncora e dos organizadores prévios para possibilitar o desenvolvimento das 
seguintes concepções espontâneas desejáveis: 

 
Concepções que os Alunos Devem Desenvolver (Desejáveis) 

1 Emissão da luz a partir de uma fonte - a luz se propaga a partir de todos os pontos da fonte de 
luz, em todas as direções. 

2 Propagação retilínea - a luz se propaga em linha reta até atingir uma superfície. 

3 Reprodução de uma fonte - para reproduzir um padrão de luz que seja uma reprodução de sua 
fonte, a luz de cada ponto do padrão deve ser originada de apenas um ponto da fonte. 

4 
Reflexão da luz - a luz é refletida por uma superfície de acordo com a lei da reflexão: o ângulo 
de reflexão é igual ao ângulo de incidência 

5 

Refração - quando a luz passa de um meio transparente a outro, ela muda de direção. Esse 
processo é chamado de refração. Quando passa do ar a um meio material sólido ou líquido, a luz 
desvia (se aproximando da normal) de aproximadamente 1/3 do ângulo entre a incidência e a 
normal (ângulo de incidência). Quando a luz passa do sólido ou líquido para o ar, o feixe de luz 
se afasta da normal por aproximadamente 1/2 do ângulo entre a normal e a direção original. 

6 
Imagem Real - a imagem real de um ponto é formada quando: 1) a luz diverge a partir de um 
objeto e; 2) é redirecionada pelo dispositivo ótico de tal forma a convergir em outro ponto do 
espaço. A imagem real é a coleção de todos os pontos da imagem. 

7 
O olho como instrumento ótico - o olho é um instrumento ótico cujo objetivo é formar imagens 
nítidas de objetos externos em sua tela (a retina). As partes funcionais principais do olho são: 
córnea, íris, lente e retina. 

8 Enxergando um objeto - para que um objeto seja visto, a luz precisa divergir do objeto e entrar 
no olho do observador. 

9 
A retina contém regiões sensíveis à luz - a parte central da retina consiste de um grande número 
de pequenos sensores (regiões sensíveis). Quando a luz atinge uma destas regiões, um sinal 
elétrico é enviado ao cérebro. A magnitude desse sinal aumenta com a intensidade da luz. 

10 

Imagem Virtual - a imagem virtual de um ponto é formada quando a luz: 1) diverge de um ponto; 
2) é redirecionada por um dispositivo ótico de tal forma a parecer divergir de outro ponto no 
espaço e; 3) entrar no olho do observador, o qual percebe a imagem como localizada nesse outro 
ponto. 
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Instrumentos Avaliativos 
(Inspirado em Luckesi 2000, O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem?) 

Muitos professores restringem a avaliação quase apenas às provas, considerando-
as como o principal meio de se avaliar. Por outro lado, independentemente dos tipos de 
instrumentos utilizados, todos são meios para aquisição de informações sobre a 
cognição dos alunos. Evidentemente, todos os meios utilizados têm aspectos negativos e 
positivos, que podem ser potencializados ou não, dependo das circunstâncias do uso e 
adequação. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem precisam ser adequados para 
coletar os dados importantes, permitindo verificar o estágio de desenvolvimento 
cognitivo do aluno. Isso implica que os instrumentos sejam adequados: a) ao tipo de 
conduta e de habilidades que estamos avaliando (informação, compreensão, análise, 
síntese, aplicação...); b) aos conteúdos planejados e, de fato, realizados no processo de 
ensino; c) na linguagem, na clareza e objetivo da comunicação; d) ao processo de 
aprendizagem do educando (responder às questões significativas implica em questionar 
e aprofundar as aprendizagens já realizadas). 

Um instrumento de coleta de dados pode ser desastroso do ponto de vista da 
avaliação da aprendizagem, como em qualquer avaliação, na medida em que não coleta 
com qualidade os dados necessários ao processo de avaliação em curso. Um 
instrumento inadequado ou defeituoso pode distorcer completamente a realidade 
oferecendo uma base inadequada para a qualificação do objeto da avaliação e, 
consequentemente, conduzindo a observações também distorcidas.  

A diversidade de instrumentos de avaliação é a estratégia mais segura para obter 
informações a respeito dos processos de aprendizagem. É fundamental a utilização de 
diferentes códigos de significação, como o oral, o escrito, o gráfico, o pictórico e o 
numérico. 

Alguns critérios para a elaboração de instrumentos de avaliação: 
• Reflexivos: que levem a pensar, a estabelecer relações, superar a mera 

repetição de informação ("Faça conforme modelo"); respeitar a inteligência 
dos alunos; 

• Essenciais: ênfase naquilo que é fundamental, nos conteúdos realmente 
significativos e importantes, em consonância com a proposta de ensino; 

• Abrangentes: o conteúdo da avaliação deve ser uma amostra representativa 
do que está sendo trabalhado, a fim de que o professor possa ter indicadores 
da aprendizagem do aluno na sua globalidade; 

• Contextualizados: a contextualização (texto, gráfico, tabela, esquema, figura, 
etc.) é que permite a construção do sentido do que está sendo solicitado. 
Ouvimos muitas vezes a queixa de que “Os alunos não sabem ler 
enunciado”; será que se trata de problema de “leitura” (mera decodificação) 
ou de construção da significação? 

• Claros: dizendo bem o que quer. Quando se deseja realmente saber como o 
aluno está, a avaliação deverá ser a mais clara e objetiva possível; quando o 
professor se utiliza de subterfúgios, de pegadinhas (enunciados ambíguos ou 
capciosos, frases de duplo sentido), poderá estar testando outra coisa, mas 
não tendo elementos sobre a efetiva construção do conhecimento por parte 
do aluno; 
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• Compatíveis: no mesmo nível do dia-a-dia - nem mais fácil, nem mais 
difícil, procurando, inclusive, usar uma linguagem de aproximação em 
relação ao trabalho realizado em sala de aula; 

 
Algumas considerações sobre os instrumentos avaliativos: 

• Todo trabalho realizado com o aluno é potencialmente um instrumento 
avaliativo;  

• Provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em grupo), 
entre outros, devem avaliar os conteúdos e habilidades de forma clara e 
inteligível;  

• Os instrumentos devem avaliar o aluno “passo a passo”, de forma contínua.  
• A auto avaliação, por parte do aluno, é de suma importância para as 

mudanças nas estruturas cognitivas;  
• Toda proposta deve levar o aluno a estar em contato com a construção do 

conhecimento; 
• Sem dúvida, a avaliação mais completa é aquela que recorre a diversos 

instrumentos e critérios. Ao mesmo tempo, é fundamental que o aluno 
perceba que as atividades avaliativas como um exercício efetivo de 
aprendizagem adicional e, por isso, é necessário ficar bem demarcada à 
continuidade da aprendizagem por meio da avaliação. 

 

Objetivos da Sequência Didática 

Geral: 

• Melhorar a compreensão dos alunos a acerca de alguns fenômenos sobre 

fotografia e óptica geométrica, assim como a utilização destes fenômenos; 

Específicos: 

• Compreender a formação de imagens; 
• Compreender o funcionamento básico da câmera fotográfica; 
• Compreender que a luz, em um meio homogêneo isotrópico, se desloca em 

linha reta e com velocidade finita; 
• Compreender que o espectro eletromagnético inclui ondas de rádio, micro-

ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-X, e raios gama; 
• Compreender que a luz pode ser refratada e saber representar graficamente 

a refração da luz; 
• Identificar que a luz possui natureza dual: onda ou partícula; 
• Representar graficamente a reflexão da luz; 
• Saber explicar como as sombras são formadas; 
• Saber explicar como objetos não luminosos podem ser vistos; 
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Estrutura da Apresentação Multimídia 

A Apresentação Multimídia foi construída articulando o contexto CTS com os 
organizadores prévios para melhor fixação dos conhecimentos, mesmo quando o aluno 
não possui o conhecimento prévio desejado. Os assuntos abordados na Apostila do 
Aluno e na Apresentação Multimídia não estão abordados da mesma maneira porque o 
objetivo deles é diferente. Durante a explanação das aulas e da Apresentação 
Multimídia, o foco está no desenvolvimento de competências e habilidades de aplicação 
do conhecimento, favorecendo a transposição do saber e percepção de suas relações. A 
Apostila do Aluno tem o papel de servir como uma referência confiável dos conceitos, 
oferecendo o conhecimento necessário para o seu objetivo, esclarecer o funcionamento 
da óptica envolvida no funcionamento de uma máquina fotográfica, e, inclusive, 
ofertando outras fontes bibliográficas ao aluno. 

Outro fator que gostaríamos de ressaltar é que durante qualquer apresentação oral, 
como aulas e palestras, a maior importância é a do interlocutor, a Apresentação 
Multimídia serve apenas como guia de referência ao assunto momentâneo para os 
espectadores. A maior parcela de atenção dos envolvidos está em como você articula os 
conhecimentos, pensamentos e raciocínios, como interage com os espectadores. Os 
slides sempre devem ter pouco conteúdo escrito, evitando a “falta de atenção” do 
público enquanto lê o texto de referência. 

Nesse sentido, temos uma aparente dicotomia, pois a Sequência Didática foi 
desenvolvida com foco no aluno, sua organização do pensamento e em como 
aprofundar a significação do aprendizado, e o foco da apresentação é o palestrante, ou 
professor nesse caso. Na verdade, não há antagonismo nisto, pois o papel do professor é 
o de articulador: é ele quem garante a condução do processo até que os objetivos sejam 
atingidos, de forma que sua atuação de maneira condizente aos objetivos é fundamental 
para o sucesso dos alunos.  

Novamente gostaríamos de frisar a importância do aluno obter uma cópia digital 
deste material, já que o material impresso não apresenta os mesmos recursos. Ou seja, 
incentivar o acesso digital aos materiais desta Sequência Didática por meio de 
smartphones, tablets, computadores ou similares. Caso a apresentação do conteúdo seja 
em um laboratório de informática (ou recurso similar, como smatphones e etc.), pode-se 
preparar um recorte da Apresentação Multimídia, contendo todos os OE’s ou apenas 
alguns selecionados, para que os alunos possam acompanhar e interagir de forma ainda 
mais dinâmica ao longo da apresentação do conteúdo. 

A Apresentação Multimídia foi dívida em nove etapas: Introdução, Conceitos 
Iniciais, Aplicação dos Princípios Ópticos, Reflexão da Luz, Refração da Luz, Desvio 
da Luz, Lentes, A Câmera Escura e Oficina de construção. O objetivo e as 
considerações sobre cada etapa serão discutidos na próxima seção. Todo o material a 
seguir deve ser considerado como uma referência para uso desta Sequência 
Didática, e de forma alguma se propõe a ser a última panaceia para o ensino de 
Física. 

Lembre-se de que a utilização de Objetos Educacionais (OE’s) permite simular 
várias situações, permitindo a realização de práticas experimentais simuladas em 
situações onde não é possível realizar o experimento. A realização do experimento é 
sem dúvida um momento de maior aplicação dos conhecimentos, pois desenvolve mais 
habilidades e competências, como a preparação e a realização de outras tarefas. Assim, 
sempre que possível, prefira substituir os OE’s com essa função pela realização de um 
experimento ou demonstração in loco e ao vivo. 
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Apresentação Multimídia 

Introdução 

Slides 2 a 18 

O objetivo dessa seção da apresentação é fazer a introdução ao tema, fazer uma 
contextualização histórica dos fenômenos que levaram a invenção da fotografia e dos 
problemas que foram surgindo para sua utilização. O contexto é fundamental para a 
motivação do tema, justificando a necessidade de compreender também o conteúdo 
científico para conseguir “resolver” as dificuldades encontradas. 

A contextualização histórica oportuniza perceber as informações importantes, do 
ponto de vista científico, para a invenção da fotografia. Dentre estas informações, 
acreditamos que seja importante o aluno perceber que: 

• A descoberta da câmara escura possibilitou a projeção da luz sobre um 
anteparo; 

• Para se registrar a presença da luz, era necessário encontrar um material 
fotossensível, concretizando a fotografia; 

• A inserção da lente convergente torna a câmera escura efetivamente utilizável, 
devido às melhorias que ela proporcionou na imagem, permitindo seu uso em 
ambientes um pouco menos iluminados e com imagens mais intensas e nítidas. 

Essa etapa também é um bom momento para se discutir as soluções propostas 
para os problemas, como, por exemplo, a inversão da imagem na câmara escura. 
Discuta essa situação pedindo aos alunos para propor uma solução, explicitando que 
observar, pensar e procurar por novos conhecimentos é o que possibilita a superação. 
Dentre as respostas esperadas com este estimulo aparece o fato de que, em muitas 
ocasiões, o objeto pode ser colocado em outra posição, formando a imagem com a 
orientação pretendida. Destaque que, mesmo nas situações em que mudar a orientação 
do objeto, não é possível, a imagem é fiel, mesmo estando invertida. 

Com relação à qualidade de nitidez da imagem de uma câmara escura, esse 
problema está diretamente relacionado aos princípios ópticos, que serão apresentados na 
próxima etapa. A propagação retilínea da luz tem como consequência regiões de sombra 
e penumbra, e as fontes luminosas, puntual e extensa também influenciam nesse 
fenômeno. A continuidade das ações e de busca pelas causas do problema são as 
motivações para continuidade de estudos. 

Termine essa etapa demostrando que a aplicação do conhecimento deve ser feita 
para obtermos uma fotografia de boa qualidade, aumentando a motivação para aquisição 
dos conceitos científicos que começam a ser apresentados na próxima etapa. 

Conceitos Iniciais 

Slides 19 a 38 

Nessa etapa, pretendemos apresentar um vocabulário básico ao nosso aluno e 
alguns princípios científicos sobre a propagação da luz. Vamos recorrer às experiências 
pessoais para algumas das atividades propostas, de forma a organizar o pensamento e 
permitir uma melhor fixação dos conceitos e suas relações. Os princípios da óptica 
geométrica abordados são: Propagação retilínea, velocidade de propagação, espectro 
eletromagnético. 

Essa etapa começa definindo e questionando a respeito do que é “Luz”, 
apresentando a dualidade onda/partícula através de um vídeo do youtube. 
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Opcionalmente pode ser apresentado, em uma breve discussão, o princípio da incerteza 
de Heisenberg, explicitando que a ideia deste princípio é de que o “mundo quântico” 
impõe restrições com relação à precisão com que se pode medir simultaneamente uma 
classe de pares de observáveis, não sendo possível a certeza da medida de uma delas 
sem interferir na certeza de medida da outra. Isso também pode gerar uma motivação à 
continuidade autônoma de estudos. 

Nessa etapa também ampliamos a percepção do conceito de Luz, apresentando o 
espectro eletromagnético e possibilitando compreender a luz visível como um tipo de 
onda eletromagnética. Na demonstração, “a ‘Luz’ que não enxergamos” (slide 27), a 
intenção é demonstrar que muitas aplicações do conhecimento estão ao nosso redor e 
não percebemos, favorecendo a competência de estabelecer relações entre os 
conhecimentos. Preferencialmente, faça também a demonstração em sala de aula com o 
uso de um controle remoto e um celular dotado de câmera. 

Após a atividade, temos um momento propício para retomar a discussão a respeito 
da “tecnologia da quarta camada de cor” dos filmes fotográficos (slides 12 a 14), 
relacionando isso com a capacidade da visão humana, que é complexa. Esse 
experimento também demonstra que os sensores de captação de luz dos aparelhos 
fotográficos não são extremamente fiéis à nossa visão, pois também são sensíveis à luz 
não visível, e que as câmeras de infravermelho são uma evolução (aplicação) desse 
conhecimento. 

Outro fato interessante a se explorar é o comportamento da matéria para as 
diferentes frequências (“cor”) da radiação luminosa, que possibilita a um mesmo 
material permitir a passagem de algumas radiações e outras não, levando a 
questionamentos sobre os Raios-X ou os vidros de uma estufa, por exemplo. 
Opcionalmente, pode-se trabalhar com a influência da radiação sobre a matéria a partir 
de OE’s do PHET – Colorado como: “Moléculas e Luz”, “Micro-Ondas” ou “O Efeito 
Fotoelétrico”. Os links se encontram nas Sugestões de Materiais (apêndice 1 – seção: 
Sugestões de outros OE’s). 

Valorizando o conhecimento prévio do aluno, os slides 30 a 32 recorrem a um 
experimento que poderia ser realizado com, nas palavras de Einstein, “experimento 
mental”, pelo qual o aluno recorre à sua experiência cotidiana para prever o princípio 
científico, ou seja, externalizar os seus conhecimentos, gerando autoconfiança para a 
continuidade dos estudos de forma autônoma. 

Forme pequenos grupos e estipule um tempo para a atividade (sugerimos cerca de 
3 a 5 minutos), deixando as perguntas do slide 32 na tela durante esse período. Lembre-
se de que o posicionamento do professor deve ser de articulador, guia do 
desenvolvimento cognitivo, devendo interferir somente quando julgar necessário. 
Lembre-se que essa observação dos grupos lhe dará informações sobre o nível cognitivo 
e das situações que os educandos têm interesse para continuar o curso. 

Esse conjunto de slides (30 a 32) dá um ponto de partida para os “experimentos” 
deles, propondo algumas situações para serem observadas e discutidas, estimulando o 
desenvolvimento epistemológico. Assim, o aluno começa a estabelecer relações entre as 
situações em que ocorrem sombras e penumbras, propiciando melhores condições para a 
abordagem das sombras, mais à frente, e favorecendo a aquisição de habilidades para 
transpor o conhecimento entre situações diversas. 

Aplicação dos Princípios Ópticos 

Slides 39 a 60 
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Nos slides 39 a 42, o nosso objetivo é que o aluno comece a aplicar os princípios 
aprendidos na etapa anterior, estabelecendo hipóteses para compreender a formação de 
sombras com fontes puntuais e da penumbra a partir das fontes e extensas. Os slides 43 
a 45 demonstram um caso semelhante, permitindo a extrapolação e aplicação, como 
demonstrado no slide 46 e o no vídeo do slide 47. 

Nos slides 48 a 50 continuamos o aprofundamento da propagação retilínea da luz, 
estabelecendo as relações de semelhança de triângulos, que vão permitir calcular as 
razões entre algumas variáveis intuitivas (altura do objeto – ou da imagem – e sua 
distância até a fonte luminosa). 

Os eclipses são apresentados nos slides 51 a 57, induzindo os alunos a pensarem 
na relação entre os eclipses e as fases da lua, desenvolvendo competências de relacionar 
fenômenos aparentemente distintos, além de demonstrar a integração com outras áreas 
do conhecimento. 

No slide 58, tem-se a intenção de que o aluno comece a perceber, questionando-
se, como funciona o processo da visão, que a luz que enxergamos é absorvida pelos 
olhos. Caso tenha tempo disponível, sugiro aplicar a atividade “A sala do nada” (pg. 
32/33) do artigo “O ensino da óptica na perspectiva de compreender a luz e a visão” do 
Cad. Cat. Ens. Fís., v. 18, n.1: p. 26-40, abr. 2001; que se encontra também nas 
Sugestões de Materiais (apêndice 1 – seção: materiais de aprofundamento). 

No slide 59 continua o aprofundamento da visão com a intenção de ressaltar que 
apenas a luz absorvida pela nossa retina, no fundo do globo ocular, é luz a que 
percebemos, pois causa o estímulo das células denominadas cones e bastonetes. 
Opcionalmente, pode-se trabalhar a física envolvida na visão e a composição de cores a 
partir do OE do PHET – Colorado “Visão de Cor”, que se encontra também nas 
Sugestões de Materiais (apêndice 1 – seção: Sugestões de outros OE’s). 

Terminamos essa etapa apresentando o modelo de raios que a ciência usa para 
estudar a luz e como é representada sua propagação. Enfatize para os alunos que essa 
representação é apenas um modelo, que não conseguimos observar a propagação da luz 
no espaço, somente a que foi desviada em direção aos nossos olhos. A câmera escura de 
orifício poderia ser explicada apenas com os conhecimentos adquiridos até aqui, porém, 
devido ao assunto principal da Sequência Didática, ela será explicada somente no final. 

Os assuntos abordados até aqui são, de certa forma, um pouco mais espontâneos, 
observáveis no cotidiano e estabeleceram uma situação propícia para a introdução de 
conceitos mais abstratos. Nas próximas etapas, vamos continuar o aprofundamento 
gradual do conteúdo, pois o aprendiz já possui condições de tentar compreender a 
formação de imagens em espelhos ou perceber e “estranhar” os desvios de caminho da 
luz em esquema de refração. 

Reflexão da Luz 

Slides 61 a 79 

Essa etapa conceitua a reflexão da luz e tem a intenção de permitir ao aluno 
compreender a formação de imagens, porém sem muita ênfase ao traçado de raios, que 
pode ser incluído em sua escolha. 

Os slides de 61 a 67 apresentam as leis da reflexão. A intenção aqui é que o aluno 
perceba, intuitivamente, baseado em seu conhecimento prévio, como ocorre a reflexão 
especular (ou regular), que nem sempre a imagem de um objeto frente a um espelho é 
visível de todos os lugares e introduzir a ideia de campo visual, que pode ser 
desenvolvido opcionalmente. 
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No slide 64 voltamos a comentar sobre a inteiração entre luz e matéria para 
lembrar que quando a luz incide em um meio temos muitas possibilidades (reflexão 
especular e difusa, refração e absorção), o que explica o reflexo ser menos intenso que a 
“fonte” (objeto) e o aquecimento das águas do lago. 

Para que os alunos possam concluir e “deduzir” as leis da reflexão baseados em 
sua vivência, foram montados os slides 65 e 66, definindo as leis da reflexão no slide 
67. Inicie esse processo com o slide 65, questionando os alunos se um raio luminoso 
qualquer que parte do ponto “A” pode refletir no espelho e chegar ao ponto “B”. A 
partir daí e, também, da discussão anterior sobre campo visual, induza o raciocínio com 
elaboração de hipóteses ou comentários de forma a concluir as leis da reflexão, 
apresentadas no próximo slide 67. Acredito ser pertinente ressaltar que o aluno deve 
saber por que traçamos a reta normal à superfície, a normal deve ser apresentada como a 
referência para as medidas de ângulos na óptica, introduzindo significado para este 
conceito. 

Dois OE’s foram utilizados para demonstrar as leis da reflexão. O primeiro (slide 
68) é autoria do LIMC da UFRJ, onde a ênfase é em mostrar os ângulos de incidência e 
reflexão, fortalecendo as estruturas cognitivas ancoradas, e o segundo (slide 69) é de 
autoria de David Harrison, que demonstra uma situação comum em questões sobre o 
assunto, gerando memórias associativas entre as situações e favorecendo as 
competências envolvidas. 

A formação de imagens nos espelhos planos surge nos slides 70 a 72, onde 
exemplificamos com alguns casos. Os espelhos curvos aparecem dos slides 73 a 77 
mostrando aplicações e traçados de raios de uma situação do espelho côncavo, a título 
de demonstração. Os raios notáveis nos espelhos esféricos não foram abordados devido 
à escolha da aprendizagem significativa, sendo discutido o argumento de que um 
espelho curvo pode ser interpretado como muitos (infinitos...) pequeninos espelhos 
planos, cujas leis de reflexão já sabemos. Essa lacuna será parcialmente preenchida na 
abordagem das lentes esféricas, mas pode ser desenvolvida opcionalmente. 

O OE do slide 78 é apresenta várias possibilidades de utilização. Nesse OE, nossa 
intenção é que o aluno se familiarize com a formação de imagens nos espelhos (planos e 
esféricos). Sugiro a utilização de uma atividade experimental virtual, que seja 
desenvolvida com base nesse aplicativo computacional. Deixe que os alunos trabalhem 
livremente por um tempo previamente determinado com o “Simulador de Imagens”, 
permitindo que eles verifiquem as posições dos objetos e 
suas respectivas imagens, de acordo com seus próprios 
questionamentos. Peça a eles que naveguem também na 
aba “introdução ao conteúdo”, que verifiquem as 
características possíveis para as imagens (real/virtual, 
direta/invertida, maior/igual/menor) e em que situação 
elas acontecem. A atividade 1, a seguir, é uma sugestão 
de prática desse tipo. 
Atividade 1 – (Tempo sugerido: 10-15 minutos) 

Clique no Simulador. 
Na imagem aparece um objeto em frente a um espelho plano e sua respectiva imagem. 

Esta simulação possui, na parte superior, três abas (Espelho Plano, Espelho Côncavo e Espelho 
Convexo) e quatro “botões” (Trocar Objeto, Régua, Conteúdo e Fechar). Clique nos botões e 
veja o que acontece, ambiente-se com o aplicativo.  

Clique na aba conteúdo e verifique seus conhecimentos fazendo uma breve leitura. 
Agora faça o que se pede: 
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A) Clique na aba Espelho Plano. Nessa aba você pode mover o objeto. Coloque o relógio 
como objeto. Responda: Qual é a hora que o relógio está marcando? E sua imagem, indica qual 
hora? Por que isso aconteceu? 

B) Clique na aba Espelho Côncavo. Nessa aba você também pode mover o objeto. O 
ponto “C” é o centro de curvatura dos espelhos esférico, o ponto “F” é o seu foco (ponto de 
convergência da luz), e o ponto “V” é o vértice da calota (é o centro da “tampinha da laranja”). 

Coloque o objeto na posição indicada e descreva como é a imagem formada (quais suas 
características – real/virtual; direta/invertida; maior/menor/igual). 

B.1) Muito distante do espelho (a esquerda do ponto “C”).  
B.2) Sobre o ponto “C”. 
B.3) Entre os pontos “C” e “F”. 
B.4) Sobre o ponto “F”.   
Desafio: Você viu a imagem? Tente explicar o por quê. 
B.5) Entre os pontos “F” e “V”. 
B.6) Quais dessas imagens podem ser projetadas? Explique. 
C) Clique na aba Espelho Convexo. Observe que ele tem os mesmos pontos (“C”, “F” e 

“V”) do espelho côncavo, mas agora eles estão “atrás” do espelho. Varie a distância do objeto 
ao espelho. E responda: 

C.1) Quais são as características da imagem? Elas dependem da distância que o objeto 
está do espelho? Explique. 

C.2) Essa imagem pode ser projetada? Explique. 
Para encerrar essa etapa e retomar a explanação, mostre o vídeo do slide 79, 

enfatizando junto aos alunos a importância da aplicação prática do conhecimento, que 
essa não é uma tarefa simples e fácil, alertando-os para a necessidade de cidadãos mais 
críticos e capazes de perceber os problemas e soluções. Ao final do vídeo, desafie os 
conhecimentos dos alunos questionando-os sobre as possíveis soluções desse problema, 
motivando novas conexões. 

Refração da Luz 

Slides 80 a 95 

Os slides de 80 a 84 fazem a definição conceitual da refração, alertando que 
sempre há também a reflexão da luz, mas que representaremos somente a refração, pois 
a reflexão acaba de vista. O OE do slide 84 apresenta duas simulações, uma de reflexão 
da luz, que pode ser utilizada a título de revisão dos conceitos, e outra a respeito da 
refração da luz. Observe que o aplicativo de refração só é habilitado após a escolha dos 
meios. Essa demonstração prepara o aluno para perceber as imagens formadas devido à 
refração da luz, visando à compreensão de lentes delgadas mais à frente. A formação de 
imagens por refração começa a ser discutida e exemplificada nos slides 85 a 87. 

O índice de refração e a velocidade da luz em um meio são apresentados e 
explorados nos slides 88 a 94, de maneira que o discente é levado a perceber a relação 
entre o índice de refração, a velocidade da luz no meio e o desvio do raio luminoso. Isso 
serve de preparação para o entendimento da lei da refração (Snell-Descartes) que 
acontecerá na próxima etapa. 

A etapa se encerra com o OE do slide 84, que apresenta a refração da luz 
mudando do ar para o vidro. Nesse OE podemos variar o índice de refração do vidro, 
alterando o desvio da luz, e o ângulo de incidência do raio luminoso. Questione a turma 
sobre quais as situações que eles gostariam de testar e apresente também a reflexão 
total, ainda sem maiores explicações, reforçando o vínculo entre a mudança de 
velocidade e o desvio em relação à normal, preparando para sua explicação, que 
acontecerá na próxima etapa. 
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Desvio da Luz 

Slides 96 a 115 
 
O objetivo desta etapa é preparar o aluno para que compreenda as lentes delgadas 

que serão apresentadas na próxima etapa. Para isso é importante que ele perceba o 
desvio, angular e de caminho, que o raio luminoso sofre e como isso pode ser 
determinado. 

Iniciamos a etapa apresentando a lei da refração (Snell-Descartes) no slide 96, 
demonstrando, conceitualmente, que os desvios poderiam ser calculados a partir dessa 
equação matemática e evidenciando essas situações nos slides 97 e 98. Esse 
entendimento é importante para explicar a necessidade das lentes serem delgadas. É 
importante também contextualizar os limites de ampliação (lentes espessas produzem 
aberração cromática) devido à dispersão da luz branca. O slide 99 demonstra a aplicação 
da lei da refração da luz em um prisma triangular, permitindo verificar os desvios 
sofridos. Essa situação, refração em um prisma, também visa preparar a observação para 
a compreensão do desvio causado pelas lentes. 

Nos slides seguintes, temos algumas aplicações da refração da luz, passando por 
formação de imagens, reflexão total, miragens, fibras ópticas e a dispersão da luz 
branca. 

Ao final desta etapa, no slide 115, temos outro OE com várias possibilidades de 
utilização. Nossa intenção é fazer uma revisão prática dos conteúdos científicos com 
esse aplicativo, melhorando a fixação dos conteúdos abordados. Deixe que os alunos 
trabalhem livremente por um tempo previamente determinado com o “Desvio da Luz”, 
permitindo que eles verifiquem seus próprios questionamentos. Peça a eles que 
naveguem também nas abas “intro” e “prisma” verificando o que acontece em cada 
situação, e quais as ferramentas disponíveis elas acontecem. A atividade 2, a seguir, é 
uma sugestão de prática desse tipo. Sugiro a utilização de uma atividade experimental 
virtual, que seja desenvolvida com base nesse aplicativo computacional, como a 
atividade 2, a seguir. 

Atividade 2 – (Tempo sugerido: 15-20 minutos) 

Esta é uma simulação complexa, então vamos trabalhar em partes. 
I) Clique na aba “intro”. Observe e 

localize os controles. Clique no botão 
reiniciar e ligue o laser. Observe sua reflexão 
e sua refração (do ar para a água). 

a) O raio luminoso sofreu refração? 
Sofreu desvio?  

b) Meça em diferentes pontos e ângulos 
a intensidade do raio luminoso. Qual é o total 
da soma das intensidades dos raios? 

c) Em alguma posição (ângulo) o raio luminoso parou de refratar? Explique. 
d) Mude para o material “Mistério A” (o outro ainda é a água) e responda 

novamente à pergunta anterior.  
e) Qual é o ângulo limite entre “Mistério A” e “Mistério B”? Se invertermos a 

situação dos meios, o que acontece com o ângulo limite?  
Desafio: Sabendo-se que a velocidade da luz é cerca de 300.000 km/s, determine a 

velocidade da luz no material “Mistério A”. 
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II) Clique na aba “prisma”. Observe 
e localize os controles. Clique no botão 
reiniciar e selecione a normal para que ela 
seja mostrada.  

a) Coloque um prisma triangular e 
ligue o laser. Descreva o que aconteceu 
com a luz ao entrar e ao sair do prisma, 
em relação à normal. 

b) Ainda na situação anterior, varie o índice de refração do prisma (vidro). O que 
aconteceu com o desvio do raio? Explique. 

c) Clique no botão reiniciar e selecione o feixe colimado (paralelo). Coloque a 
lente convergente e verifique o que acontece com a luz. 

d) Ainda na situação anterior, varie o índice de refração do meio (ar). O que 
aconteceu? 

e) Repita os procedimentos “c)” e “d)”, porém para a lente divergente. 
Desafio: Nessa simulação você consegue configurar a dispersão da luz branca e 

“dividir” o espectro da luz branca? 
 

Lentes 

Slides 116 a 130 

As atividades desenvolvidas nas etapas anteriores voltam a aparecer nesta etapa, 
para introduzir o comportamento de lentes convergentes e divergentes a partir da ideia 
de sistemas ópticos, ou seja, um conjunto de prismas com formato aproximando de uma 
lente convergente (slides 116 e 117) ou divergente (slides 119 e 120). O slide 118 
contém um vídeo de como fazer uma lente convergente a partir de uma lâmpada 
incandescente e demonstra sua utilização para convergir raios de luz. 

No slide 121 temos outro OE que é utilizado para introduzir a formação de 
imagens em lentes convergentes e divergentes. Nesse OE, um dos controles pode alterar 
a distância focal da lente. Questione os alunos a fim de como isso pode ser feito, 
discutindo as variáveis que influenciam a distância focal de uma lente. Termine a 
discussão informando que existe uma equação (equação dos fabricantes de lentes – não 
abordada neste curso) que leva em consideração essas informações (formato e índice de 
refração) para calcular a convergência de uma lente, reforçando o papel dos índices de 
refração no desvio da luz. Os slides 122 a 124 exploram conceitualmente essas 
variáveis. 

Opcionalmente, foram inclusos os slides 125 e 126 com o objetivo de apresentar 
os raios notáveis para aqueles que desejam desenvolver atividades de traçados de raios e 
imagens em lentes. Os esquemas mostrados aqui podem facilmente ser adaptados para 
explicar a formação de imagens e o traçado de raios nos espelhos esféricos, tratados 
anteriormente sem essa abordagem. 

Os últimos quatro slides desta etapa (127 a 130) apresentam OE com objetivos e 
finalidades distintas. O slide 127 contém uma animação em que um objeto está fixo e 
uma lente convergente é movida na sua frente, mudando a posição onde a imagem é 
formada, permitindo estabelecer que existe uma relação matemática entre essas 
grandezas, mas que não será apresentada devido ao nosso objetivo do curso. 

O OE do slide 128 apresenta a mesma situação anterior aplicada a uma câmera 
fotográfica, em que podemos esclarecer que, nesse caso, a limitação aparece devido à 
distância entre a lente e o anteparo da máquina (filme ou sensor). 
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No slide 129 temos um OE que simula a formação de imagens nas lentes 
convergentes, sendo um bom momento para trabalhar o traçado de raios dessa lente, ou 
o traçado com muitos raios. Nesta aplicação, é possível escolher a grandeza ou ponto de 
realce da simulação enquanto se discute. 

Termino a etapa com um OE que permite fazer a revisão das aplicações de 
espelhos e lentes, assim como a formação de imagens neles. Além disso, podemos 
demonstrar os desvios da luz causados por espelhos e lentes. Essa revisão do conteúdo 
estudado tem o objetivo de sinalizar o início do encerramento da Sequência Didática e o 
retorno aos problemas inicialmente encontrados na câmara escura. 

 

A Câmera Escura 

Slides 131 a 146 

O retorno ao contexto da câmara escura e de seus problemas começa a ser 
novamente trabalhado com os slides 131 a 133, sendo que as perguntas do slide 133 têm 
por objetivo preparar o aluno para perceber a função do diafragma, controlar a 
quantidade de luz que penetra na câmara. 

O diafragma e seus efeitos sobre uma fotografia são apresentados nos slides 134 a 
141.  Também está relacionado a um efeito de fotografia denominado profundidade de 
campo, que pode ser entendido como a quantidade de planos focalizados ao mesmo 
tempo numa fotografia. No slide 137, o OE inserido tem por função exemplificar as 
condições de Gauss para a formação de imagens, no entanto nosso desejo é pela função 
do diafragma, logo utilizaremos como parte do curso apenas a parte “Alterando o 
ângulo de abertura do espelho”, que demonstra a “formação de imagens” quando pouca 
luz passa pelo diafragma, formando uma imagem com pouca intensidade luminosa, mas 
bem definida na medida em que aumentamos a abertura de maneira que mais luz passa a 
entrar, porém os raios acabam por não formarem a imagem no mesmo ponto, 
embaçando a imagem formada, embora seja mais intensa. 

Nos slides 138 a 142 o conceito de Profundidade de Campo é apresentado. 
Começamos por comparar duas imagens feitas da mesma situação com diferentes 
aberturas de diafragma. O vídeo do slide 140 apresenta o conceito de aberração 
cromática, explicitando o funcionamento do diafragma e sua influência para obtenção 
de uma foto nítida. Terminamos com duas imagens que são utilizadas para efeito de 
comparação, para a percepção da influência desse efeito sobre a fotografia, aplicando o 
conhecimento. 

O OE do slide 143 é um aplicativo interativo, onde o estudante é guiado através 
de uma situação aplicada a explicar a câmera escura. Esse OE poderia ser apresentado 
ao final da etapa “Aplicação dos Princípios Ópticos”, no momento em que os alunos já 
detém todo o conhecimento necessário à sua compreensão. Entretanto, optei por usá-la 
aqui devido à explicação da câmera fotográfica, que nada mais é que uma câmera escura 
onde foi adicionado um conjunto óptico convergente para que a imagem tenha maior 
intensidade luminosa, como apresentado no slide 144. 

A etapa termina com as comparações entre a máquina fotográfica e o olho 
humano, demonstrando aos alunos, novamente, que o desenvolvimento de competências 
de transposição do conhecimento é importante para termos uma habilidade cada vez 
maior de relacionar fenômenos e aplicar o conhecimento adquirido ao longo da nossa 
vida, caminhando para a atividade de oficina de construção da câmera escura de papel. 
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Oficina de construção da Câmera Escura 

Slides 147 a 149 

Iniciamos a etapa com o slide 147 apresentando as situações que temos interesse 
em observar com a câmera escura de papel, de maneira a criar as situações a serem 
verificadas com a câmera construída. Os slides 148 e 149 apresentam o “projeto” da 
câmera escura. Observe que o projeto é o mesmo, mas que devido a erros de medida na 
construção por parte dos alunos, o modelo do slide 148 frequentemente apresenta 
problemas de encaixe entre a parte interna e externa, adequando ao projeto do slide 149. 

A câmera construída pode ser facilmente adaptada para uma câmera de orifício 
com lente convergente, melhorando a qualidade da imagem, com o uso de uma pequena 
lupa, ficando a cargo dos alunos essa adaptação posterior. 

 

Créditos das Imagens e Referências Bibliográficas 

Slide 150 
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Apêndice 1 – Sugestões de materiais 

Um exemplo de trabalho de continuidade do tema, desenvolvido por alunos: 

• Trabalho de física - Fotografia 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgVzMAG/trabalhofisicafotografia# 

Sugestão de materiais de aprofundamento em aplicações da óptica geométrica: 

• CÂMARA ESCURA 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/7938/7304  

• O ensino da óptica na perspectiva de compreender a luz e a visão 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6687  

• Câmera escura estéreo: Construção e atividades experimentais: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2015v32n3p879  

• Convergência e divergência de raios de luz por lentes e espelhos: um equipamento para 
ambientes planejados de educação informal: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2013v30n2p427 

• Demonstrações em óptica geométrica: uma proposta de montagem para ambientes de 
educação não formal: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2012v29n3p1188 

• A refração atmosférica e os seus problemas nas observações astronômicas: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2014v31n2p410 

• Fotografando estrelas com uma câmera digital 
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v32n1/a02v32n1.pdf  

Sugestões de outros OE’s para aprofundamento e outras aplicações: 

• PHET – Colorado: Moléculas e Luz 
https://phet.colorado.edu/sims/html/molecules-and-light/latest/molecules-and-
light_pt_BR.html 

• PHET – Colorado: Visão de Cor 
https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_pt_BR.html 

• Micro-Ondas (download – Java) 
https://phet.colorado.edu/sims/microwaves/microwaves_pt_BR.jnlp  

• O Efeito Fotoelétrico (download – Java) 
https://phet.colorado.edu/sims/photoelectric/photoelectric_pt_BR.jnlp 

Algumas fontes de OE’s: 

• http://ambiente.educacao.ba.gov.br/fisicaecotidiano/ 
• http://www.casadasciencias.org/cc/redindex.php 
• https://faraday.physics.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/index.html 
• http://www.fisicavivencial.pro.br/ 
• http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
• https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new 
• http://walter-fendt.de/ 

 


