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RESUMO 

O ENSINO DE ÓPTICA PARA CEGOS NA PERSPECTIVA DE COMPREENDER A 
LUZ A PARTIR DO SOM   

 

Adriano do Rego Pires 

Orientadora: 
Dra. Fernanda Carla Lima Ferreira 

 

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

O presente trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma Sequência 
Didática (SD) que auxilie o professor no atendimento de alunos cegos minimizando 
suas dificuldades no processo de construção de conhecimentos sobre óptica, 
através de leitura, debate e interpretações de estímulos auditivos produzidos por 
atividades experimentais. Trata-se de uma proposta de intervenção instrutiva 
inclusiva para o Ensino de Física, visando quebrar as barreiras impostas pelo atual 
sistema educacional, que tende a fomentar a visão como principal sentido na 
interpretação dos fenômenos físicos. Para tal, foi desenvolvido um caderno 
pedagógico, sistematizado em seis aulas ordenadas de acordo com a SD na 
perspectiva da aprendizagem significativa. A metodologia desenvolvida se deu a 
partir das etapas da SD: Etapa 1 (Pré-teste), Etapa 2 (Organizadores prévios), Etapa 
3 (Apresentação do conteúdo) e Etapa 4 (Verificação da aprendizagem), com 
levantamento de campo realizado através de entrevistas e debates gravados em 
áudio, tal como, resoluções em braile aos problemas apresentados. O estudo foi 
desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa exploratória a qual constitui-se no 
método mais adequado para alcançar resultados importantes sobre os atores 
delimitados. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois além de apreciarem 
positivamente as atividades desenvolvidas, os alunos com cegueira expressaram 
opiniões extremamente coerentes ao que se propôs, como a importância do sentido 
na construção dos significados e a magnitude do compartilhamento de ideias e 
pontos de vista, diante dos aspectos de acessibilidade, por exemplo. Portanto, esta 
experiência enriquecedora possibilitou a confirmação de que para a evolução da 
aprendizagem significativa de alunos cegos e videntes é essencial considerar suas 
experiências e as interações dialógicas entre os sujeitos do processo educativo e 
que o professor tem o papel de criar canais de acesso aos conteúdos, a partir de 
estruturas de linguagem adequadas (como esquemas auditivos e tátil-auditivos) e 
modelos mentais cientificamente coerentes.      
 

Palavras-chave: Ensino de Óptica; Alunos com cegueira; Sequência Didática.  

 
 

Marabá-Pará 
Janeiro-2019 



ABSTRACT 

TEACHING OPTICAL FOR BLIND IN PERSPECTIVE TO UNDERSTAND THE 
LIGHT FROM THE SOUND 

 
Adriano do Rego Pires 

Supervisor(s): 
Dra. Fernanda Carla Lima Ferreira 

 

Abstract of master’s thesis submitted to Programa de Pós-Graduação of the 
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará no Curso de Mestrado Profissional 
de Ensino de Física (MNPEF), in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Mestre em Ensino de Física. 

The present work has as main objective to develop a Didactic Sequence (DS) that 

helps the teacher in the attendance of students to minimize the difficulties in the 

learning process of knowledge about the optics, through the reading, debate, and 

interpretation of auditory stimuli by experimental activities. It is a proposition of 

inclusive instructive intervention for Physics Teaching, aiming to break the barriers 

imposed by the current educational system, which tends to foster vision as the main 

meaning in the interpretation of physical phenomena. For that, a pedagogical book 

was developed, systematized in six classes ordered according to DS in the 

perspective of meaningful learning. The methodology developed was based on the 

stages of DS: Step 1 (Pre-test), Step 2 (Previous Organizers), Step 3 (Content 

Presentation) and Step 4 (Learning Verification), with field survey conducted through 

interviews and debates recorded in audio, as well as resolutions in Braille to the 

presented problems. The study was developed from exploratory qualitative research 

which is the most appropriate method to obtain important results on the delimited 

actors. The results obtained were satisfactory since, in addition to positively 

appreciating the activities developed, students with blindness expressed opinions 

extremely coherent to what was proposed, such as the importance of meanings and 

the magnitude of the sharing of ideas and points of view, aspects of accessibility, for 

example. Therefore, this enriching experience enabled the confirmation that for the 

evolution of meaningful learning of blind and sighted students it is essential to 

consider their experiences and the dialogical interactions between the subjects of the 

educational process and that the teacher has the role of creating channels of access 

to the contents, from appropriate language structures (such as auditory and tactile-

auditory schemes) and scientifically coherent mental models.    

    

Keywords: optical teaching; students with blindness; teaching sequence. 
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Capítulo 1  

Introdução  

Este trabalho tem como temática o desenvolvimento e a aplicação de uma Sequência 

Didática (SD), configurando-se enquanto produto de intervenção pedagógico-inclusiva no 

ensino de óptica para cegos na perspectiva de construção de conhecimentos sobre a luz a 

partir do som. 

A inclusão educacional no Brasil é um processo recente que caminha lentamente 

diante das perspectivas e objetivos desejados. Nos últimos anos, debates acerca do tema, 

tornaram-se constantes em encontros, conferências e meios de comunicação, no intuito de 

levantar problemas e articular soluções. Nesse contexto, professores, psicólogos, pedagogos e 

outros, precisaram somar esforços, a fim de propor estratégias metodológicas coerentes ao 

atendimento do aluno com deficiência e sua efetiva inclusão no sistema regular de ensino. 

A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), estabelece que a educação seja compreendida como direito de 

todo cidadão brasileiro, desde a creche até o nível superior e que a acessibilidade é uma 

questão de justiça, uma marca de política pública de sociedades democráticas. Nesse sentido, 

enfatiza no Art. 59, que crianças e jovens portadores de necessidades educacionais especiais 

devem ser matriculadas preferencialmente em escolas regulares, respeitando suas habilidades 

e individualidades. Além disso, os incisos apontam aspectos relevantes ao atendimento das 

necessidades desses estudantes, a partir da discussão do currículo, de recursos educacionais e 

principalmente da capacitação dos docentes (BRASIL, 1996).  

O atendimento da educação especial na perspectiva da inclusão escolar, corresponde 

num imenso desafio encarado pelo sistema regular de ensino. A verdadeira inclusão se dá por 

meio de uma adequação das escolas as necessidades de seus participantes, mediante o 

fornecimento de condições ao aluno com deficiência e não somente a sua presença na escola 

(SASSAKI, 1999). 

É importante que as escolas superem obstáculos e barreiras que dificultam a formação 

escolar de alunos com necessidades educacionais especiais, planejando recursos pedagógicos 

acessíveis, no intuito de desenvolver suas potencialidades. Todavia o sistema educacional 

brasileiro ainda caminha no sentido contrário, instituições de ensino despreparadas e 

professores desqualificados, são alguns exemplos de uma série de problemas que inviabiliza 

ou torna ineficiente o processo de inclusão.  
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Como professor de Física do ensino fundamental e médio de escolas públicas, tive a 

grata oportunidade nos últimos anos de trabalhar com alunos cegos, desafio que me despertou 

à uma reflexão acerca do processo de ensino-aprendizagem e a confirmação da necessidade 

do desenvolvimento de estratégias didáticas coerentes a busca de um ensino de Física 

inclusivo. 

Os alunos com cegueira encaram enormes obstáculos, haja vista que a visão é utilizada 

como o principal sentido no processo de interpretação dos fenômenos físicos. A Física não é 

uma ciência baseada exclusivamente na percepção visual, existem conceitos que não são 

construídos a partir da visão, mas à medida que são abordados em sala, transformam-se 

visuais quando representados através de seus significados. Nessa perspectiva, o ensino de 

Física acaba preconizando uma cultura didática concentrada na visão, como ressalta Camargo 

e Silva, “[...] é compreensível que os estudantes com deficiência visual tenham grandes 

dificuldades com a sistemática do Ensino de Física atual visto que o mesmo invariavelmente 

fundamenta-se em referenciais funcionais visuais” (CAMARGO; SILVA, 2003, p.121). 

Nesse sentido, debater o processo de formação de professores é fundamental, dada a 

importância investigativa inerente à compreensão da influência da percepção sensorial para o 

significado de fenômenos físicos. Contudo, este trabalho busca ultrapassar as barreiras 

impostas pelo atual sistema educacional, justificando-se, na necessidade de uma proposta 

didática instrutiva e inclusiva pautada na construção de conhecimento, através dos sentidos 

remanescentes, explorando em especial a utilização de referenciais observacionais auditivos.   

O ensino de óptica, assim como de outros assuntos trabalhados em Física no nível 

médio, reforça uma proposta tradicional e desestimulante para alunos e professores. Assuntos 

como: Reflexão, Refração e Interferência, por exemplo, são abordados geralmente em sala 

através de fórmulas matemáticas e representações geométricas. Isto é, numa linguagem 

puramente visual, inacessível para alunos cegos e inconsistente para videntes no que se refere 

à construção de determinados modelos.  Há uma predominância na apresentação da óptica 

com seu aspecto geométrico, os fenômenos e procedimentos baseados no conceito de raio de 

luz, em entes abstratos e estáticos (PACCA; GIRCOREANO, 2001). 

Para o ensino de óptica ou qualquer assunto é importante que o professor conheça o 

grau de deficiência de seu aluno, sendo assim é necessária uma avaliação médica a fim de 

identificar suas necessidades especificas para poder intervir diante de suas peculiaridades. 

Como destaca Coll et al, “quando o educador está diante de uma criança cega ou deficiente 
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visual, terá de adaptar seus conhecimentos e sua ação educacional às características 

particulares dessa criança” (COLL et al. 2004, p.162).  

De acordo com o Decreto de nº 5.296 é considerada cega toda pessoa cuja acuidade 

visual, no melhor olho, e com a melhor correção óptica, seja menor que 20/400 (0,05), ou 

seja, que vê a 20 metros de distância aquilo que uma pessoa de visão comum veria a 400 

metros de distância e com baixa visão, toda pessoa cuja acuidade visual, no melhor olho, e 

com a melhor correção óptica, seja menor que 20/70 (0,3) e maior que 20/400 (0,05), ou 

ainda, os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 

ou menor que 60°, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 

(BRASIL, 2004).  

Com ênfase à cegueira, destaca-se que há alterações graves nas funções elementares da 

visão, que prejudica de maneira irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, 

distância, forma, posição ou movimento. A ausência da visão durante os primeiros anos de 

vida é considerada cegueira congênita, e uma de suas principais consequências é a ausência de 

imagens visuais. Uma pessoa com cegueira congênita constrói suas representações mentais 

nas interações com o mundo que o cerca via os sentidos remanescentes e a ativação das 

funções psicológicas superiores. Enquanto a perda da visão de forma imprevista é conhecida 

como cegueira adventícia ou adquirida, geralmente ocasionada por causas orgânicas ou 

acidentais, dessa forma uma pessoa com cegueira adquirida, possui experiências visuais 

anteriores a perda da visão (SÁ; SIMÃO, 2010). 

Nesse sentido, compreende-se que há um grupo bastante heterogêneo e por isso não é 

correto fazer generalizações a toda população que apresenta deficiência visual e sim avaliar 

quais as reais possibilidades que eles possuem e aproveitar ao máximo suas potencialidades.  

Ao longo de inúmeras pesquisas para o desenvolvimento deste trabalho, constatou-se 

que a demanda de recursos e estratégias de ensino que contemplem os alunos com deficiência 

visual ainda é muito escassa, apesar de um leve crescimento nos últimos anos.  

Acerca do ensino de óptica destacam-se:  

Camargo e colaboradores (Camargo, 2008), em seu artigo “Como ensinar óptica para 

alunos cegos e com baixa visão?” apresenta sete artefatos tátil-visuais como sugestão para o 

ensino de fenômenos como reflexão, refração e dispersão da luz para alunos cegos ou com 

baixa visão. No mesmo ano, em parceria com Nardi, Camargo (Camargo e Nardi, 2008) no 

artigo “O emprego de linguagens acessíveis para alunos com deficiência visual em aulas de 

Óptica”, buscam entender as principais alternativas para inclusão de alunos com deficiência 
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visual no contexto do ensino de Física. Enfatizando as aulas de óptica destaca as estruturas 

empírica e semântico-sensorial da linguagem, contemplando os significados veiculados e as 

potencialidades comunicacionais.     

Azevedo (Azevedo, 2012) apresenta uma dissertação que instiga os alunos com 

deficiência visual a construção de modelos para os fenômenos ópticos através da utilização da 

imaginação e raciocínio, propondo uma definição operacional para a luz baseada no tato. 

Além de frisar a carência de matérias didáticos específicos, como a falta de livros de Física 

em Braile, matérias didáticos adaptados etc.   

Nesse contexto, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver uma SD que auxilie o 

professor no atendimento de alunos cegos minimizando suas dificuldades no processo de 

construção de conhecimentos sobre óptica, através de leitura, debate e interpretações de 

estímulos auditivos produzidos por atividades experimentais.   

Sendo assim, os próximos capítulos desse trabalho estão estruturados da seguinte 

forma: 

No Capítulo 2, faz-se a abordagem do referencial teórico. Este capítulo divide-se em 

cinco seções, na primeira enfatiza-se um panorama das políticas de inclusão escolar. A 

segunda seção trata das diretrizes e parâmetros curriculares nacionais para o ensino de Física. 

A terceira é destinada ao conteúdo específico trabalhado nessa proposta didática (Óptica 

ondulatória). Na quarta ressalta-se o processo de aprendizagem de pessoas com cegueira, com 

ênfase as estruturas de linguagem frisadas por Éder Camargo e os modelos mentais de 

Jhonson Laird, e na última seção é discutida a teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel.  

No Capítulo 3, apresenta-se a metodologia: O tipo e sujeitos da pesquisa e o 

desenvolvimento do produto pedagógico (apresentação e estruturação). 

No Capítulo 4, discutem-se os resultados, e por fim, no Capítulo 5, presta-se a 

conclusão. 
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Capítulo 2  

Referencial teórico 

2.1 Panorama das Políticas de Inclusão 

As políticas de igualdade de acesso para todos a escola, começaram a ganhar corpo no 

Brasil com a constituição, a partir de 1988. Ações dessa magnitude, no entanto, já haviam 

sido propostas pela LDB de 1961, que estabelecia para as crianças com deficiência o direito à 

educação preferencialmente em escolas regulares, mas o que se viu nesse período, apesar do 

apontamento à inclusão, foi o fortalecimento das escolas especiais. 

Na década de 90, os anseios por uma educação inclusiva, tornaram-se evidentes com a 

Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), 

que passaram a estruturar as ações em educação especial e a consolidação de seus princípios 

inclusivos. A Declaração de Salamanca, reafirma o compromisso que os estados devem 

assumir com a educação de crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais 

especiais. Nesse sentido, ela estabelece, que:   

 

 Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade 

de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

 Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas; 

 Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 

regular que deve acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança capaz 

de satisfazer a tais necessidades (BRASIL, 1994); 

    

E demanda aos governos que: 

 

 Atribuam a mais alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus 

sistemas educacionais no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais; 

 Estabeleçam mecanismos participatórios e descentralizados para planejamento, 

revisão e avaliação de provisão educacional para crianças e adultos com 

necessidades educacionais especiais; 

 Garantam que, no contexto de uma mudança sistêmica, programas de 

treinamento de professores, tanto em serviço como durante a formação, incluam a 

provisão de educação especial dentro das escolas inclusivas (BRASIL, 1994).    
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Nesse sentido, a escola deve oferecer serviços adequados, reconhecendo a diversidade 

e estimulando as potencialidades individuais desses estudantes. As políticas precisam atender 

de fato a organização educacional e principalmente o processo de aprendizagem e de 

desenvolvimento, como direito de todo cidadão. Nesse contexto, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei n°9394/96, garante, no art.58, que: 

 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular[...] (BRASIL, 1996). 

 

Além disso, o Art.59, preconiza que as escolas devem assegurar aos alunos com 

necessidades educacionais especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização, específicos, para atender às suas necessidades; [...] (BRASIL, 1996). 

  Dessa forma, os artigos afirmam o dever do estado em fornecer serviços de apoio 

especializado a escola regular, dada a efetivação do processo inclusivo e as características dos 

alunos da educação especial.  

No art. 3° da Resolução n°2/2001, a educação especial passa a ser definida, como 

uma:  

 

Modalidade da educação escolar, entende-se um processo educacional definido por 

uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 

alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a  garantir a 

educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos 

que apresentam necessidades educacionais especiais em todas as etapas e 

modalidades da educação básica (BRASIL, 2001). 

 

Com a atuação complementar da educação especial como uma modalidade escolar, as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial no sistema regular, resolução CNE/CEB nº 

2/2001, no artigo 2º, determinam que:  

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 
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especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos (MEC/SEESP, 2001).  

 

Ao estabelecer objetivos e metas para a construção de uma escola inclusiva, o Plano 

Nacional de Educação ressalta déficits referente à oferta de matrículas para estudantes com 

deficiência nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e 

o atendimento educacional especializado. Diante desse contexto, as universidades a partir de 

2002, passaram a formar professores para atender os alunos com necessidades especiais, 

segundo a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece: 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, define que as instituições de ensino superior devem prever, em sua 

organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e que 

contemple conhecimentos sobre as especificidades dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 

2002).   

 

 Dessa forma, ressalta-se também, as diretrizes nacionais para a educação especial, 

Resolução CNE/CEB nº 4/2009, para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, que em seu 

art. 1º, designa que: 

 

Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 

ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em 

salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional 

Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos (BRASIL, 2008).  

 

O AEE tem a função de complementar ou suplementar a formação do aluno 

disponibilizando os recursos que eliminem as barreiras de acessibilidade e de 

desenvolvimento de sua aprendizagem. A legislação, dessa forma garante junto a matricula no 

ensino regular o Atendimento Educacional Especializado aos alunos com necessidades.   

De acordo com Mantoan: 

 

É inegável que as ferramentas estão aí para que as mudanças aconteçam e para que 

reinventemos a escola, desconstruindo a máquina obsoleta que a dirige, assim como 
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os conceitos sobre os quais ela se fundamenta, os pilares teórico-metodológicos em 

que ela se sustenta (MANTOAN, 2006, p. 35). 

 

Outro passo significativo, a fim de promover políticas públicas de inclusão social, 

dentre as quais, aquelas que efetivam um sistema educacional inclusivo, instituiu-se, a Lei 

Brasileira de Inclusão nº 13.146/15, melhorias significativas para a inserção da pessoa com 

deficiência no mercado de trabalho e na educação. Uma mudança positiva na Lei foi a 

alteração no conceito de pessoa com deficiência, assim com o Art. 2º: 

 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015). 

 

Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem e de desenvolvimento das pessoas com 

deficiência estão condicionadas as barreiras que lhes são atribuídas. Destacando os alunos 

com deficiência visual, podemos frisar: as barreiras de acessibilidade, comunicação e acesso a 

informação, como destacado na lei, que expressa no art. 3°, termos importantes, como: 

 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem 

como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados 

de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida; 

III- tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos dispositivos 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover 

funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência 

ou como modalidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade 

de vida e inclusão social; 

V- comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, 

as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, 

o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, 

os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os 

sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos 
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aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação 

e das comunicações (BRASIL, 2015). 

 

Diante do abordado, entende-se que as políticas de educação inclusiva pressupõe a 

transformação do ensino regular e da educação especial a partir de diretrizes e ações de 

atendimento educacional especializado oferecido aos alunos com deficiência, visando a 

complementação de sua formação. Nessa conjuntura os sistemas de ensino devem garantir 

condições de acessibilidade aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação 

favorecendo a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender 

as necessidades educacionais de todos os estudantes.  

 

2.2 Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de 

Física 

O ensino de Física, de maneira geral, tem reforçado a visão da ciência como algo 

estático, um conjunto de verdades imutáveis congeladas no tempo. Tradicionalmente é tida 

como uma disciplina difícil de ser ensinada e nesse contexto vários são os relatos de 

dificuldades de aprendizagem que na prática reflete as precárias condições de trabalho e a má 

formação básica dos professores. Questões e aspectos relativos às condições de trabalho 

embora bastante conhecidas por todos, são negligenciadas muitas vezes pela sociedade, nesse 

âmbito, há a desvalorização do professor, o aumento da carga horária de trabalho e 

consequentemente a diminuição da qualidade de sua atuação, sem contar a precariedade dos 

espaços escolares ou a própria inexistência de ambientes de aprendizagem adequados, como 

laboratórios, por exemplo.  

Agora suponhamos por hipótese, que as debilidades deixassem de existir e que o 

professor teria um salário digno e condições satisfatórias de trabalho. Haveria, ainda, desafios 

a serem enfrentados? A resposta é “sim”! Isso porque, não basta, somente condições e 

materiais adequados, mas qualificação profissional, ela é imprescindível nesse processo. As 

necessidades formativas dos professores de Física impõem-se, portanto, como um imenso 

desafio e problema a ser encarado pelas instituições de ensino. 

A fim de responder a estas e outras circunstâncias foram necessárias mudanças 

estruturais significativas na educação brasileira, que viessem atender de fato suas atuais 

exigências. Nesse sentido, com a reformulação do ensino médio estabelecida na LDB, temos 

que: 
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Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, terá como finalidades: 

I- A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II- A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III- O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

IV- A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos lógicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina;  

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste capítulo 

e as seguintes diretrizes: 

I- Destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 

da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento em exercício da cidadania; 

II- Adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 

dos estudantes; 

§ 1° os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal 

forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

I- Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

II- Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (BRASIL, 2000). 

 

Em síntese a LDB propõe ao Ensino Médio a formação geral, o desenvolvimento das 

capacidades, de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; de aprender, criar, 

formular, em vez do simples ato de memorização. Uma educação básica de qualidade se dá 

através da formação de cidadãos capazes de inferir criticamente na realidade para modificá-la 

(LIBÂNEO, 2007). 
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Nesse sentido, espera-se que o ensino de Física seja voltado à formação integral do 

aluno, abrangendo os mais variados aspectos (formação cidadã, cultural, científica e 

profissional). Dessa forma é essencial que o conhecimento científico seja compreendido como 

um processo histórico em contínua transformação, estando associado a outras formas de 

conhecimento e não um conjunto de saberes absolutos, isolados, pronto e acabado.  

Nessa perspectiva, Pozo e Crespo ressaltam que: 

 

A ciência deve ser ensinada como um saber histórico e provisório, tentando fazer 

com que os alunos participem, de algum modo, no processo de elaboração do 

conhecimento científico, com suas dúvidas e incertezas, e isso também requer deles 

uma forma de abordar o aprendizado como um processo construtivo, de busca de 

significados e de interpretação, em vez de reduzir a aprendizagem a um processo 

repetitivo ou de reprodução de conhecimentos pré-cozidos, prontos para o consumo 

(POZO; CRESPO, 2009, p. 21). 

       

Educar é mais do que ensinar conhecimentos e debater informações, trata-se de 

viabilizar o desenvolvimento das pessoas possibilitando a construção de valores em que 

acreditam. As autoras Kawamura e Hosoume explanam que “[...] O objetivo da escola média 

deve, nos dias de hoje, estar voltado para a formação de jovens independente de sua 

escolaridade futura” (KAWAMURA; HOSOUME, 2003, p.11). 

Nessa perspectiva, a escola assume o papel de espaço e agente de definição e 

articulação do que aprender e ensinar. Assim, para o estabelecimento de condições favoráveis 

à uma ação mais integrada, o conhecimento foi organizado em três grandes áreas: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias, reunindo saberes que compartilham dos mesmos 

objetos de estudo. E os objetivos educacionais que caracterizam o aprendizado nas escolas são 

propostos em termos de conjuntos de competências, que são: Representação e comunicação; 

investigação e compreensão; contextualização sociocultural. Isto é, Biologia, Física, Química 

e Matemática que integram uma mesma área de conhecimento devem comungar das mesmas 

competências (KAWAMURA; HOSOUME, 2003). 

A principal consequência dessas mudanças, é que teremos de concentrar nossa atenção 

nas competências que queremos promover e não mais a lista dos tópicos a serem ensinados 

em Física. O que se pretende em um ensino por competências é principalmente articular as 

práticas pedagógicas exigindo uma nova transposição didática. Ao proporem novas 

orientações para o ensino por meio de temas estruturadores, os PCN+ ressaltam que 
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competências e conhecimentos devam ser desenvolvidos em conjunto pois se reforçam 

reciprocamente (RICARDO, 2003). 

No entanto, vale salientar que competências não são ensinadas, mas desenvolvidas a 

partir de condições adequadas. Conexões de conceitos com a tecnologia e o desenvolvimento 

de atitudes, são exemplos de atividades que demandam habilidades dos alunos e que não 

deveriam ser compreendidas como um simples saber-fazer procedimental, mas um domínio 

integral articulado as competências. É importante que os novos conhecimentos se apresentem 

como desafios que envolve mobilização de recursos cognitivos. (KAWAMURA; 

HOSOUME, 2003).  

Os PCNS+ apontam certas propostas nessa direção, fomentam a necessidade de tomar 

o mundo vivencial do aluno reconhecendo suas suposições, forma de pensar e conhecimentos 

prévios, assim como, o sentido da experimentação e sua importância central na formação em 

Física (RICARDO, 2003).  

A Física é uma ciência experimental que possibilita à humanidade construir 

conhecimentos acerca da natureza e ainda controlar alguns de seus aspectos. No entanto, os 

fenômenos nem sempre são observados com facilidade, para compreender as leis que regem o 

universo são necessárias condições e métodos adequados. Nesse contexto, é importante 

ressaltar que a aprendizagem de conteúdos científicos exige precisão na forma como as 

informações são adquiridas, já que a capacidade de abstração e pensamento depende de tal 

processo.  

Nessa perspectiva, as DCNEM propõe uma reformulação no currículo do ensino 

médio visando tornar essa aprendizagem mais acessível: 

 

 Art. 5º Para cumprir as finalidades do ensino médio previstas pela lei, as escolas 

organizarão seus currículos de modo a: 

I- Ter presente que os conteúdos curriculares não são fins em si mesmos, mas 

meios básicos para constituir competências cognitivas ou sociais, priorizando-as 

sobre as informações; 

II- Ter presente que as linguagens são indispensáveis para a constituição de 

conhecimentos e competências; 

III- Adotar metodologias de ensino diversificadas, que estimulem a reconstrução 

do conhecimento e mobilizem o raciocínio, a experimentação, a solução de 

problemas e outras competências cognitivas superiores (BRASIL, 2002). 
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As escolas nos dias de hoje, não conseguem mais dar conta das informações 

necessárias aos alunos, a internet e os meios de comunicação em geral, são muito mais 

dinâmicas ao acesso das mesmas. Dessa forma, o que as instituições de ensino podem e 

devem fazer é trabalhar a formação de cidadãos capazes de dar sentido e significado ao 

conteúdo adquirido, não só de conhecimentos ou saberes específicos, mas dotando-os da 

capacidade de aprender a aprender, essa deve ser a essência da escolas atualmente. 

 

2.3 Óptica ondulatória 

2.3.1 A Natureza da Luz 

Especulações 

Especulações sobre a natureza da luz apareceram muito cedo na história da 

humanidade. Demócrito, filósofo grego que viveu entre cerca de (ca.) 460/470 a 370/380 a.C., 

propôs que tudo que existe se compõe apenas de duas coisas, átomos e vácuo. Em particular, a 

luz, que era associada ao fogo, seria constituída de átomos pontiagudos, de forma a provocar 

queimaduras. Contudo, Aristóteles (ca. 384 a 322 a.C.), introduziu o princípio das sensações, 

baseando-se nos órgãos sensoriais, Aristóteles propôs para a luz, uma explicação similar que 

ele havia dado às vibrações sonoras. Segundo ele, um objeto luminoso vibra e, desta forma, 

coloca em vibração um meio indefinido, que ele chamou de “diáfano”, o qual por sua vez 

provoca o movimento de “humores”, que faria parte da composição do olho (BARTHEM, 

2005). 

Os Primeiros Indícios sobre a Natureza da Luz  

Christian Huygens (1629 a 1695) propôs, em 1678, uma teoria ondulatória para a luz. 

Como a natureza da luz era desconhecida nesta época, Huygens interpretava a luz em termos 

de ondas longitudinais, como o som. No modelo de Huygens, cada ponto em uma frente de 

onda é tratado como uma fonte de uma “ondícula secundária”. Uma onda é caracterizada pelo 

seu comprimento de onda λ e pela frequência f de oscilação (BARTHEM, 2005). Estas duas 

grandezas são relacionadas através da velocidade v  de propagação da onda na forma: 

fv .  (1) 

Isaac Newton (1642 a 1727) também havia se interessado pelo fenômeno da luz, tendo 

realizado surpreendentes experimentos no campo da óptica, como o da dispersão da luz 

branca através de um prisma. Contudo, sua abordagem demonstravam as ideias contidas em 
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seu trabalho sobre gravitação desenvolvido neste mesmo período. Newton defendia o modelo 

corpuscular da luz o qual explicava de forma satisfatória a óptica geométrica (BARTHEM, 

2005).  

A disputa entre Newton, com sua teoria corpuscular, e o onipresente Robert Hooke 

(1635 a 1703), que apoiava a teoria ondulatória de Huygens, não tinha como ser solucionada 

na época. As duas teorias apresentavam previsões distintas quanto à velocidade da luz dentro 

da matéria, enquanto Newton explicava a refração pelo aumento da velocidade das partículas 

luminosas ao entrarem em um corpo, pela ação da força gravitacional, Huygens afirmava o 

contrário. Era a redução de velocidade da onda luminosa, dentro da matéria, que desviava a 

direção da frente de onda. Para se chegar a alguma conclusão era necessário, portanto, vencer 

algumas etapas, uma delas seria medir a velocidade da luz com a precisão necessária, um 

avanço tecnológico que propiciasse aos cientistas uma instrumentação adequada, e isso só 

veio a acontecer em 1850, quando finalmente Foucault (1819 a 1868) mediu a velocidade da 

luz no ar e na água, mostrando que a velocidade na água era menor que no ar (BARTHEM, 

2005). 

A Teoria Ondulatória 

  A natureza da luz foi demonstrada de maneira brilhante por Thomas Young (1773 a 

1829). Em 1803, retornando ao experimento de Grimaldi, ele demonstrou que as faixas 

luminosas que apareciam na região de sombra como consequência da difração, não podiam 

ser explicadas pela teoria corpuscular. Pois, sabia-se que dois sons de alturas diferentes 

produziam períodos nos quais o som era mais forte, separados por períodos de menor 

intensidade, esse fenômeno é conhecido como “batimento”. Dessa forma, Young estabeleceu, 

um paralelismo entre a interferência do som e da luz. Poderiam duas ondas luminosas 

adicionar-se para produzir a escuridão? Se fossem compostas de partículas a resposta seria 

não. Por outro lado, se tivesse uma natureza ondulatória, a resposta seria sim (BARTHEM, 

2005). 

A Natureza Eletromagnética 

  Apesar de quase todos os conceitos do eletromagnetismo já serem conhecidos em 

meados do século XIX, foi preciso aguardar a formulação matemática apresentada por James 

Clerk Maxwell (1831 a 1879) em 1864, e publicada no ano seguinte. Maxwell identificou a 

luz como “uma perturbação eletromagnética na forma de ondas se propagando por meio do 

campo eletromagnético de acordo com as leis do eletromagnetismo”. Com as equações de 
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Maxwell foi possível determinar a velocidade da luz diretamente a partir dos valores das 

constantes do eletromagnetismo (BARTHEM, 2005). 

  Em 1887, Hertz (1857 a 1894) realizou a primeira observação experimental de ondas 

eletromagnéticas, sem ser a luz, atestando a validade das equações de Maxwell. Contudo 

curiosamente, ao trabalhar com a geração de faíscas entre os eletrodos, de forma a observar as 

ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell, Hertz deparou-se com aquilo que viria a ser a 

retomada da teoria corpuscular. Notou que, quando a luz ultravioleta iluminava o terminal 

negativo, as faíscas surgiam facilmente. Esta foi à primeira observação do efeito fotoelétrico, 

que Einstein (1879 a 1955) iria explicar mais tarde (BARTHEM, 2005). 

  A descoberta inesperada do efeito fotoelétrico incomodou Hertz porque interferia em 

sua pesquisa principal, mas reconheceu que se tratava de um fenômeno muito importante e 

resolveu estudá-lo mais de perto. Seus resultados, publicados naquele mesmo ano, foram 

complementados por outros pesquisadores, descobriu-se que partículas negativas eram 

emitidas quando uma superfície limpa era exposta à luz. O mais irônico é que a história do 

efeito fotoelétrico começou justamente quando Hertz comprovou a existência de ondas 

eletromagnéticas e a ideia de que a luz seria uma delas (BARTHEM, 2005). 

A Teoria Quântica da Luz 

A explicação para o efeito fotoelétrico veio em 1905, quando um certo empregado 

administrativo suíço de patentes, fez uma declaração audaciosa que daria vida nova a 

descoberta já moribunda de Planck (1858 a 1947). Segundo Planck, a energia na matéria 

deveria estar sob a forma de pacotes, mas fora dela, onde aparecia, sob a forma de radiação. 

Einstein mostrou que as duas ideias não eram compatíveis e que a harmonia seria estabelecida 

se a radiação, ela mesma, fosse formada por quanta discretos, de energia hf. Isto é, em vez de 

estar distribuída uniformemente no espaço no qual se propaga, a luz é constituída por pacotes 

de energia (posteriormente denominados de fótons) (BARTHEM, 2005). 

fhE .  (2) 

2.3.2 Reflexão da Luz 

  Em relação ao nosso mundo cotidiano, a reflexão é a causa mais comum da emissão de 

luz. Grande parte dos corpos que enxergamos refletem a luz que recebem, mas há muitas 

outras causas: por exemplo, qualquer corpo aquecido a partir de certa temperatura torna-se 

luminoso. Reações químicas podem gerar luz, tanto na chama de uma fogueira como no 
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bucólico pisca-pisca dos vaga-lumes, enquanto reações nucleares geram a fantástica luz do 

Sol e das estrelas (GASPAR, 2010). 

  Os “corpos que têm luz própria” são definidos como luminosos, como as Estrelas, por 

exemplo, e os que não “têm luz própria”, mas emitem luz, como a Lua, são definidos como 

iluminados. Com destaca, Gaspar, 2010, “Na verdade, luz não é algo que possa estar contido 

em um corpo, por tanto essa definição é fisicamente incorreta”.  O nosso corpo, emite 

radiação infravermelha, com frequência até 1000 vezes menor do que a luz visível, radiação 

suficiente para ser detectada por equipamentos apropriados. Em outras palavras, se a nossa 

retina fosse sensível a essa radiação, o corpo humano poderia ser considerado luminoso. 

Assim, embora de pouca serventia, pode-se definir corretamente um corpo luminoso como 

“aquele que emite radiação visível” (GASPAR, 2010). 

  Nesse sentido, uma das características mais importantes da reflexão da luz é tornar 

qualquer corpo iluminado. Em virtude da irregularidade dos corpos, essa reflexão é quase 

sempre “difusa”. Uma “reflexão difusa” ocorre, quando os raios de luz se espalham na 

reflexão em vários ângulos. É o que acontece quando acionamos uma fonte sonora num 

recipiente fechado, por exemplo, o som se propaga até as paredes onde sofre reflexão, que se 

dá em todas as direções, daí o som se espalha, havendo uma combinação das ondas sonoras 

diretas com as ondas refletidas, quando se encontram (SILVA; BARRETO, 2010).  

  Uma superfície polida, como um espelho por exemplo, produz “reflexão regular”, 

quando os raios de luz são refletidos em apenas um ângulo. As leis da reflexão da luz são 

válidas para a reflexão regular em qualquer superfície e são as mesmas de qualquer 

propagação ondulatória (GASPAR, 2010). 

   Dessa forma, o processo de reflexão da luz será efetuada com base no comportamento 

das frentes de onda, nessa discussão, a direção de propagação da onda luminosa, ou seja, o 

raio de onda será denominado raio de luz. Uma frente de onda pode incidir paralelamente 

sobre uma superfície refletora ou formar certo ângulo com ela. Com a incidência paralela, a 

frente de onda atinge todos os pontos da superfície ao mesmo tempo, refletindo de tal forma 

que a nova frente será também paralela à superfície. Desse modo, os raios de luz incidentes 

coincidem com os refletidos (GREF, 2015).  

  Quando a frente de onda incidente forma certo ângulo sobre determinada superfície 

refletora, cada ponto será atingido em instantes diferentes e passará a reemitir o mesmo pulso 

também em tempos distintos. Como a onda refletida e a onda incidente se propagam no 

mesmo meio, o desdobramento da onda reemitida pelo primeiro ponto coincide com o 
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desdobramento efetuado pelo último ponto da frente de onda. Assim, os ângulos de incidência 

e de reflexão do raio de luz, em relação à normal à superfície refletora, têm a mesma medida. 

Isso corresponde uma das leis da óptica geométrica, além da igualdade entre os ângulos de 

incidência e reflexão, há mais uma lei, que estabelece que a normal e os raios de luz, incidente 

e refletido, estão no mesmo plano (GREF, 2015).   

2.3.3 Refração da Luz 

A refração ocorre quando a onda passa de um meio para outro, durante a propagação. 

Como a velocidade de propagação das ondas depende do meio, sua velocidade se modifica ao 

mudar de meio. Nesse sentido, vale destacar que quando uma frente de onda incide 

paralelamente à superfície de separação de dois meios distintos, a velocidade de propagação 

muda, contudo a nova frente de onda continuará paralela à superfície de incidência. Portanto, 

a refração de incidência normal ocorre sem mudança de direção do raio de luz (GREF, 2015).  

  Mas quando a frente de onda incide com certo ângulo em relação à superfície de 

separação, de início somente parte dela passa a se propagar no outro meio. Dessa forma, à 

medida que a frente de onda vai entrando no outro meio sua velocidade muda enquanto que a 

parte da frente de onda que ainda se encontra no primeiro, mantém a velocidade inicial de 

propagação. Isso provoca uma alteração na direção da frente de onda à medida que ela penetra 

no segundo meio de propagação (GREF, 2015). 

  Como a velocidade da luz depende do meio de propagação, podemos caracterizá-lo 

opticamente e recebe o nome de índice de refração absoluto. No vácuo, a velocidade de 

propagação da luz é constante e a maior possível, valendo aproximadamente 3.108 m/s 

(representada por c ). O índice de refração absoluto de um meio (representado por n ) é obtido 

através da relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio 

(representado por v ) (GREF, 2015).  

  Matematicamente é expresso por: 

v

c
n                                                                (3) 

  Já o desvio da luz é uma propriedade característica de um par de meios. Para um 

mesmo par de meios, o desvio efetuado pelo raio de luz dependerá ainda do ângulo em que 

ocorre a incidência. Tais dependências são descritas pela lei de Snell-Descartes, cuja 
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expressão matemática pode ser obtida por meio do comportamento das frentes de onda e 

algumas substituições. Temos portanto (GREF, 2015):   

2

1

v

v

sen

sen





                                                       (4) 

  Sendo   o ângulo entre o raio incidente e a normal,   o ângulo entre o raio refratado 

e a normal e 1v  e 2v , as velocidades da luz nos meios 1 e 2, respectivamente.    

 Como: 
1

1
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c
n   e 

2
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n  , podemos escrever: 
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 Ou seja: 

1

2

n

n
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sen





                                                       (5)        

                                                                               

A luz tem o comportamento contrário ao do som, como a velocidade de propagação do 

som na água é maior que no ar, isso quer dizer que para o som o ar é mais refringente que a 

água. Dessa forma quando o som se desloca do ar pra água, do meio mais refringente para o 

menos refringente ele se afasta da normal.  Já no caso da luz ao se propagar do ar (meio 

menos refringente) para a água (meio mais refringente), ela se aproxima da normal (SILVA; 

BARRETO, 2010).    

2.3.4 Dispersão da Luz Branca 

  Denominamos de luz branca a mistura ou o resultado da presença concomitante de luz 

nas cores que variam do vermelho ao violeta, passando de forma continua pelo laranja, 

amarelo, verde, azul e anil. A decomposição dessa luz pode ser observada quando ela incide 

sobre um prisma por exemplo (GREF, 2015).  

  Um dos efeitos mais conhecido dos prismas, provavelmente, é o da dispersão da luz, 

que é o fenômeno de separação da luz branca em suas cores componentes. O fenômeno 
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estudado por Newton na segunda metade do século XVII, mostra que ao atravessar um prisma 

à luz branca do Sol se dispersa em uma faixa colorida, também conhecida como espectro da 

luz branca. Uma das causas da dispersão da luz branca é o fato do índice de refração de um 

meio depender da frequência da radiação luminosa que o atravessa. Como a manifestação 

visível da frequência é a cor da radiação luminosa, cada frequência ao atravessar o prisma, 

sofre um desvio diferente, a luz de cor vermelha é a que sofre menor desvio e a violeta maior 

desvio. É importante lembrar, que no prisma há duas refrações, quando o raio de luz incide e 

emerge do prisma, dessa forma o desvio se acentua e o fenômeno é observado mais 

facilmente (GASPAR, 2010). 

As cores com que enxergamos um objeto iluminado, correspondem às cores de luz que 

são refletidas de forma difusa por eles, trata-se da sensação que as frequências da luz por ele 

refletidas provocam na retina. Pois quando iluminamos um objeto com luz branca e o 

enxergamos vermelho, significa que ele está refletindo a frequência correspondente ao 

vermelho e absorvendo as demais (GREF, 2015).  

Dessa forma, vale ressaltar que assim como os nossos ouvidos só conseguem detectar 

uma pequena faixa do espectro das ondas sonoras. Os nossos olhos também detectam como 

luz apenas uma estreita faixa do espectro eletromagnético, denominado espectro da luz 

visível, um conjunto de uma infinidade de cores distintas de luz, que somadas resultam na luz 

branca (GASPAR, 2010).  

2.3.5 Interferência da Luz 

  Para obtenção de interferência entre ondas luminosas geradas por duas fontes, é 

necessário duas fontes coerentes, como os lasers. Fontes coerentes são aquelas em que a 

diferença de fase entre as ondas por elas geradas é constante no espaço e no tempo (ondas 

geradas por fontes coerentes têm sempre a mesma frequência e o mesmo comprimento de 

onda) (GASPAR, 2010).  

  Entretanto, até meados do século XX, não havia laser, e a obtenção experimental da 

interferência de dois feixes de luz, utilizava a engenhosa montagem experimental de Young, 

também conhecida como experimento da dupla fenda. As figuras de interferência obtidas, 

compostas de faixas claras e escuras, conhecidas como franjas de interferência, passaram a 

ser um valioso instrumento para a determinação das características da radiação luminosa 

originária da fonte (SILVA; BARRETO, 2010).  
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  Lembrando-se do paralelismo de Young entre a interferência de ondas sonoras e a luz. 

Destaca-se que dois sons de frequências diferentes produzem períodos nos quais o som é mais 

forte, separados por períodos de menor intensidade, é o que denominamos de batimento de 

duas ondas de alturas diferentes.  

  Contudo, o fenômeno da interferência não é gerado apenas por fendas duplas. 

Aparece, em diferentes configurações, também com fendas múltiplas, em películas de 

diferentes espessuras, como nas bolhas de sabão. Nesses casos é importante desenvolver a 

regra para a relação de fases entre a onda incidente e a onda refletida, quando um feixe luz 

atravessa uma película de um líquido ocorrem duas reflexões: a primeira na face anterior e a 

segunda na face posterior. Se a luz incidente for branca, a luz do Sol, por exemplo, que 

contém todo o espectro de frequências visíveis, essas interferências causam o aparecimento de 

regiões de diferentes cores. Esse efeito varia e as cores “se movem” dependendo da 

disposição do observador e da espessura da película que, nas bolhas de sabão, tendem a se 

tornar passo a passo mais finas (GASPAR, 2010). 

2.3.6 O Efeito Doppler   

  Na luz, como no som, o efeito Doppler é causado pelo movimento relativo entre a 

fonte e o receptor, o que muda são apenas as expressões do desvio de frequência, já que a 

velocidade da luz não depende do movimento. Se a distância entre a fonte e o observador 

estiver diminuindo, a frequência observada é maior que a frequência da fonte. No caso da luz 

visível, isto corresponde a um desvio em direção à parte azul do espectro, esse fenômeno é 

conhecido como “desvio para o azul”. Quando a distância entre a fonte e o observador está 

aumentando, a frequência observada é menor que a frequência da fonte. Isto corresponde a 

um desvio em direção à parte vermelha do espectro e o fenômeno é conhecido como “desvio 

para o vermelho” (TIPLER; LLEWELLYN, 2014).  

  Em 1929, o astrônomo americano E. P. Hubble lançou a teoria de que o universo está 

se expandindo. Hubble propôs uma equação simples para descrever essa expansão com base 

nas medidas do efeito Doppler sobre a luz das galáxias. As frequências presentes na luz das 

galáxias distintas são menores do que as frequências presentes na luz emitida por fontes 

semelhantes situadas nas nossas vizinhanças. Como já vimos, a cor vermelha está na 

extremidade do espectro da luz visível, dessa forma, o “desvio para o vermelho” é observado 

quando a distância entre a fonte e o observador está aumentando. Analogamente, o termo 

“desvio para o azul” é usado para descrever o desvio experimentado pela luz de algumas 
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estrelas, quase todas situadas em nossa galáxia, na direção de frequências mais altas, como 

uma indicação de que a estrela está se aproximando da Terra (TIPLER; LLEWELLYN, 

2014). 

  Embora Hubble tenha publicado seus dados sobre a expansão das galáxias em 1929, 

previsões teóricas que propunham um cenário desse tipo já tinham sido levantadas anos antes 

por gente, como o físico russo Alexander Friedmann, numa publicação de 1922, e o 

astrofísico belga Georges Lemaître, numa pesquisa publicada em 1927. Lemaître, aliás, previa 

um tipo de expansão que casava totalmente com as observações posteriores de Hubble. Esse 

enfim, era o Big Bang. 

  Vale destacar que estudos posteriores identificaram que o desvio para o vermelho para 

a maioria dos objetos celestes se deve à expansão geral do espaço, e não, como supunha 

Hubble, ao efeito Doppler (TIPLER; LLEWELLYN, 2014). 

 

2.4 A aprendizagem de alunos com cegueira 

A aprendizagem é um fenômeno cognitivo que depende de um conjunto de fatores, o 

ser humano constrói significados a partir das interações com o mundo, captando e 

interpretando os estímulos através de seus sentidos. 

O desenvolvimento e, sobretudo, a aprendizagem ocorre como consequência de 

interações na qual intervêm os sentidos, o sistema motor e os sentimentos com as pessoas e os 

objetos que a rodeiam, possibilitando a construção dos processos cognitivos e a ativação da 

aprendizagem (MARTIN; BUENO, 2003). 

Dessa forma, qualquer comprometimento de natureza sensorial, deve ser avaliada. 

Para uma pessoa com deficiência visual há uma perda considerável de estímulos, haja vista, 

que boa parte das informações que recebemos no dia a dia provem da visão, principalmente 

nas escolas, que tendem a adotar uma perspectiva visual, como já foi frisado.  

Contudo, é importante também salientar, o quão é necessário associar conhecimento e 

conteúdo às experiências de vida. Para uma pessoa cega a falta de experiências 

enriquecedoras são muito mais relevantes a construção de modelos e conceitos do que a 

própria falta da visão.  

O analista de sistemas Sérgio Faria, cego congênito, explana o desenvolvimento desse 

processo: 
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(...) Para nós deficientes visuais, a visão encontra-se muito longe de estar 

circunscrita ao sentido exteriorizado pelos olhos. Na verdade, ela é construída na 

mente, assim como o é para aqueles que possuem o sentido da visão. O grande 

diferencial encontra-se no meio pelo qual a mente recebe a informação. Para alguns, 

a informação chega por meio dos olhos; para outros chega por meio dos ouvidos, do 

tato, do olfato e do paladar. Além, é claro de toda bagagem que cada um de nós 

arrebanhou ao longo da vida e que é utilizada para interpretar a informação recebida, 

seja qual for o meio pelo qual ela foi captada. Daí, duas pessoas veem a mesma foto, 

mas cada uma delas tem a sua visão particular da mesma (FARIA 2009 apud SÁ; 

SIMÃO, 2010, p. 33). 

 

Dessa forma, a formação de conceitos e modelos por alunos com cegueira em especial 

os congênitos deve ser bem compreendida pelos professores, porque difere dos alunos 

videntes. Pois, como ressaltado por Sá e Simão, “[...] os conceitos formados por pessoas com 

cegueira congênita diferem qualitativamente dos conceitos construídos com base em 

experiências visuais [...]” (SÁ; SIMÃO, 2010, p.33).  

O ensino deve ser planejado compreendendo essas diferenças individuais, caso 

contrário, crianças e adolescentes cegos não conseguirão atribuir sentido e significado aos 

conceitos. Recorrendo ao exemplo de Ferrel, Batista mostra como uma criança identifica um 

gato.  

 

Ao explorar o animal, a criança toca em sua cabeça, no corpo, nas pernas, sente suas 

garras, percebe a maciez do pelo, ouve seus miados, sente o cheiro e, ao mesmo 

tempo, visualiza a imagem do gato todo a qualquer momento. Isso é diferente do 

caso da criança com cegueira, que pode passar por várias experiências isoladas 

(ouvir um miado, tocar uma parte do corpo do gato, levar um arranhão, entre outras) 

sem ter a facilidade de integrar todas essas experiências como provenientes de um 

gato (BATISTA, 2005 apud SÁ; SIMÃO, 2010, p. 36). 

 

Temos que a concepção de gato, construída pela criança não se limita ao ver o gato, 

mas por uma integração dos dados sensoriais e pelo seu modelo de pensamento. Nesse 

sentido, fica evidente o quanto é significativo para a criança cega, sua vivencia e 

conhecimentos anteriores (suas experiências cotidianas) para formação dos conceitos, como 

destacado no relato de Sérgio Faria. 

 

[...] Eu me sento na varanda de minha casa, que fica a cerca de 50 Km de São Paulo, 

e diante de meus olhos mentais, o relevo brota exuberante. Os vales e as montanhas 
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se formam ricos de detalhes, decorados por grandes árvores com suas copas imensas 

e pássaros multicores. De que forma essa imagem se formou na minha mente? É 

porque sei que a região é cheia de montanhas. Você poderia perguntar como eu sei 

isso? Fácil! Quando estou dentro do carro, circulando pela região, percebo que o 

carro sobe e desce grandes ladeiras, faz muitas curvas, etc. Além disso, as pessoas 

que estiveram comigo, mesmo que eu não peça, sempre descrevem o que vêm. Por 

exemplo, quando chegamos a um determinado local próximo à minha casa, as 

pessoas dizem: “Nossa! Aqui é tão alto que no pôr-do-Sol parece que estamos acima 

do Sol”. E assim por diante, seguem descrevendo sua imagem do Sol, das matas, etc. 

Também percebo o cheiro das matas, o frescor da brisa por entre as árvores, etc. 

Você consegue perceber que com todas essas informações fica fácil montar a 

imagem. É como um livro. O autor descreve as imagens, e você viaja junto com ele 

(FARIA 2009 apud SÁ; SIMÃO, 2010, p. 34). 

 

Sabe-se, que os sentidos ocupam um papel de destaque no desenvolvimento do ser 

humano. Para uma pessoa com cegueira a estimulação e integração dos sentidos 

remanescentes é essencial ao aprendizado, se adequarmos o processo para que o aluno com 

deficiência visual utilize de forma eficiente seus outros sentidos na interpretação de estímulos 

próprios ou externo-receptivos, possivelmente o mesmo terá um desenvolvimento integral 

dentro de suas limitações visuais (MARTÍN; BUENO 2003). 

A criança com cegueira, da mesma maneira que a vidente, possui a capacidade de ler, 

escrever, formar conceitos, construir conhecimento. Assim como, têm dificuldades de 

compreensão e assimilação, contudo tais problemas de aprendizagem não podem ser 

confundidos como déficit intelectual ou incapacidades frutos da ausência da visão, fato que se 

observa entre os professores, que tendem a estabelecer uma relação de causa e efeito entre a 

ausência da visão e os atrasos no processo de aprendizagem. Sem a visão a pessoa recebe a 

informação de forma descontínua e fragmentária, mas as informações tátil, auditiva, 

sinestésica e olfativa são mais desenvolvidas pelas pessoas cegas, já que elas recorrem a esses 

sentidos com mais frequência. Portanto, o desenvolvimento aguçado da audição, do tato, do 

olfato e do paladar, deve-se a ativação desses sentidos por força da necessidade e não um 

fenômeno extraordinário ou um efeito compensatório (SÁ; SIMÃO, 2010).  

A pessoa cega tem que ter acesso para explorar e tocar os objetos. O tato fornece 

informações sobre tamanho, forma, textura, dentre outras, e possui propriedades importantes e 

diferentes da visão, enquanto o tato analisa as partes para configurar o todo, a visão é imediata 

e simultânea.  
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O tato corresponde a uma via alternativa de acesso e processamento de informações 

que não deve ser negligenciada na educação. O desenvolvimento de habilidades táteis, 

sobretudo com crianças cegas congênitas, desempenha um fator significativo na construção de 

conhecimento, experiências com exploração tátil e principalmente o contato com a escrita 

Braille, contribuem de forma decisiva na aprendizagem (SÁ; SIMÃO, 2010).   

Outro sentido muito importante para criança com cegueira é a audição, ela 

desempenha um papel fundamental na seleção dos sons que são significativos e úteis, na 

comunicação, aquisição de conhecimento e participação social. A audição é denominada o 

sentido de apoio das pessoas cegas, pois a aquisição de estímulos auditivos auxilia a 

decodificação do ambiente a orientação no espaço e atuação independente. É o segundo 

sentido em importância para o deficiente visual, a linguagem chega por meio dela e o cego 

pode diferenciar pessoas, animais, objetos etc. (MEC, BRASIL 2002).  

O tato, a audição e a linguagem são as principais vias de aprendizagem da criança com 

cegueira. Portanto, é fundamental criar canais de percepção que leve aos alunos cegos 

interagir e discutir sobre o que está sendo abordado em sala, dessa forma é necessário 

compreender as estruturas de linguagem, pois elas traduzem a forma como se dá o acesso à 

informação.  

 

2.5 Estruturas de linguagem  

Os órgãos dos sentidos possibilitam observações fundamentais necessárias à 

construção de conhecimento, a aprendizagem não é alcançada se o estudante não capta a 

informação do meio externo.  

A maior dificuldade dos alunos cegos decorre exatamente de tal processo, tendo em 

vista que os estímulos, os quais por sua vez são muito diversificados, são pouco explorados 

diante das concepções reais do ensino de Física. Discutir novos paradigmas para o ensino, 

como: esquemas auditivo e tátil-auditivo, requer um detalhamento das estruturas empíricas da 

linguagem. 

Como frisa Camargo:  

 

As formas pelas quais as informações são materializadas, armazenadas e percebidas, 

refere-se à identificação do suporte material da linguagem. As estruturas 

fundamentais são constituídas pelos códigos visual, auditivo e tátil, articulados de 

forma autônoma ou independente uns dos outros. As estruturas mistas surgem 
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quando os códigos fundamentais se combinam de forma interdependente, ou seja, 

estruturas audiovisual, tátil-visual, tátil-auditiva etc. (CAMARGO, 2012, p.45). 

 

O desenvolvimento de experimentos e a construção de maquetes são exemplos de 

mecanismos que podem ser usados na reestruturação do ensino de Física condicionado a uma 

nova proposta de linguagem. Tais recursos são fundamentais para proporcionar ao aluno com 

e sem deficiência visual, alternativas que despertem diferentes estímulos e observações 

importantes ao desenvolvimento da percepção para compreensão dos fenômenos Físicos. 

Tratando-se de fenômenos ópticos, é importante ressaltar também a estrutura semântico-

sensorial da linguagem, assim como, diferenciar seus significados, Camargo et al, discursa 

que: 

 

Existem fenômenos ópticos que somente podem ser observados e compreendidos 

por meio da visão e de ideias visuais. Denominamos esses significados de 

indissociáveis da visão. São os casos das cores, da ideia de transparente, translúcido 

e opaco, da concepção de visão, do entendimento de imagem em um espelho plano 

ou esférico, do significado visual da refração, etc. Esses significados nunca poderão 

ser comunicados aos alunos cegos de nascimento. Entretanto, se o aluno enxergou 

por um tempo ou possui baixa visão, esses significados podem ser comunicados a 

eles. Existem também os significados cuja compreensão não é dependente da visão. 

Denominamos tais significados de vinculados a ideias visuais. São os casos dos 

registros e descrições geométricas de fenômenos ópticos como raio de luz, reflexão, 

refração, formação de imagem em espelhos e lentes, etc. (CAMARGO et al, 2008, 

p.20). 

 

Considerando a estrutura semântico-sensorial de percepção dos significados, vale 

salientar pelo grau de complexidade do processo analisado as interpretações feitas por 

Camargo: 

 

Os significados indissociáveis são aqueles cuja representação mental é dependente 

de determinada percepção sensorial. Esses significados nunca poderão ser 

representados internamente por meio de percepções sensoriais distintas das que os 

constituem. Ou seja, significados indissociáveis de representações visuais somente 

podem ser registrados e internamente representados por meio de códigos e 

representações visuais. E os Significados vinculados às representações visuais 

sempre poderão ser registrados e internamente representados por meios de códigos e 

representações não visuais [...] (CAMARGO, 2012, p. 47). 
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Conhecendo as estruturas, empírica e semântico-sensorial da linguagem, identificamos 

que os órgãos dos sentidos são ajustados para perceber diferentes estímulos apesar de 

naturezas distintas. Estudos acerca de fenômenos ópticos necessitam de tais estruturas a fim 

de criar representações internas que possibilitem aos alunos construir determinados 

significados. Para os cegos de nascimento, entretanto os níveis de representação mental 

adotados, não são suficientes para esclarecer fenômenos que só podem ser observados 

exclusivamente pela visão. A teoria de Vigotski, salienta que: 

 

Os significados indissociáveis de representações visuais são inacessíveis às pessoas 

cegas de nascimento. Essa teoria afirma que essas pessoas não compreendem o 

fenômeno luminoso em âmbito visual, mas a partir de significados sociais a tal 

fenômeno relacionados (VIGOTSKI 1997 apud CAMARGO, 2012, p. 48). 

 

Dessa forma, compreende-se que para alunos cegos, a análise das estruturas de 

linguagem é fundamental, porém não satisfatória quando considerados alguns fenômenos que 

dependem obrigatoriamente da visão, e que a aprendizagem precisa tanto da linguagem 

quanto de representações internas apropriadas. Porque a medida que a informação é 

possibilitada ao aluno cego, torna-se imprescindível entender a forma como os mesmos 

racionam para o entendimento dos significados, nesse sentido é importante analisar os 

processos mentais e sua relação com as estruturas cognitivas, a fim de experimentar uma 

proposta de ensino pautada no aprimoramento das representações mentais e dos fundamentos 

necessários a construção de um saber significativo. 

 

2.6 Modelos mentais  

As imagens para as pessoas cegas chegam ao cérebro explorando formas, texturas, 

sons, cheiros etc. Com o tato, a audição, o olfato e até mesmo o paladar elas descobrem um 

mundo que nunca enxergaram. “O fato de terem acesso a uma boa parcela das informações 

pelo tato faz com que seja mais difícil para elas realizarem tarefas de conteúdo figurativo e 

espacial do que aquelas baseada na lógica verbal” (COLL et al., 2004, p.162)  

Estudos apontam para operações que dependem de imagens mentais, o fato de ter de 

tomar a informação pelo tato supõe que tenham de ser resolvidas por vias alternativas 

complexas. Isso faz com que as crianças cegas tenham um atraso considerável, podendo ser 

reduzido na adolescência.  
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Tomando como referência a teoria de Piaget e a escola de Genebra, pode-se afirmar, 

em termos gerais que o desenvolvimento intelectual das crianças cegas, não 

apresenta problemas sérios, embora tenha peculiaridades. Na adolescência, 

conseguem remediar, graças à linguagem, os problemas figurativos resultantes de 

suas dificuldades visuais (COLL et al., 2004, p. 160).   

 

As imagens mentais surgem da necessidade de compreensão de problemas figurativos, 

diante disso volta-se a discussão ao aprimoramento da representação mental, considerando os 

níveis de informação e imaginação dos alunos cegos na perspectiva da formação de modelos 

mentais que atendam o ímpeto da aprendizagem de fenômenos ópticos que exigem de tal 

representação.  

Johnson Laird sugere que: 

 

As pessoas raciocinam com modelos mentais, os quais seriam como blocos de 

construção cognitivos que podem ser combinados e recombinados conforme 

necessário. A compreensão significativa de um conceito, evento ou objeto implica a 

construção de um modelo mental de trabalho deste conceito, evento ou objeto 

(MOREIRA e KREY, 2006, p. 357). 

 

A aprendizagem de coisas novas depende do que já se conhece, criamos explicações a 

partir de situações análogas daquilo que nos é familiar. Nesse contexto, as analogias são 

mecanismos usados para estabelecer comparações condicionadas à imaginação e percepção as 

quais resultam em imagens e modelos mentais, que são as estruturas cognitivas fundamentais 

ao processo de aprendizagem (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa conceitual para aprendizagem significativa segundo os modelos mentais.   

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 

 

Um modelo inicial surge a partir de ideias e conhecimentos prévios, à medida que 

informações são adquiridas e inferências são feitas, novos modelos são produzidos. Como 

discursa Borges: 

 

Tais modelos iniciais podem vir a ser depurados com o tempo, em maior ou menor 

grau dependendo do envolvimento e interesse do sujeito por mais conhecimentos 

naquele domínio. Por exemplo, na escola, o conhecimento assimilado interage com 

os modelos existentes para produzir novos modelos. Estes apresentam um sistema 

mais rico e empregam propriedades novas para descrever e explicar eventos no 

domínio em questão. Para que o sujeito venha a adquirir modelos mentais próximos 

dos modelos científicos é necessário bastante tempo e esforço de sua parte 

(BORGES, 1998, p. 25). 

 

Dessa forma, torna-se evidente que a utilização de modelos mentais como canal 

alternativo de linguagem possibilita contribuições importantes ao ensino de Óptica para 

alunos cegos, no intuito de fomentar a formação de imagens e representações mentais 

coerentes ao desenvolvimento da aprendizagem. 

Segundo Moreira: 

 

Modelos mentais são representações analógicas, um tanto quanto abstraídas, de 

conceitos, objetos ou eventos que dependem das impressões sensoriais, mas que 

podem ser vistos de qualquer ângulo (Imagens) e que em geral, não retêm aspectos 

distintos de uma dada instância de um objeto ou evento (MOREIRA,1999, p.184).  

 

Essa analogia pode ser total ou parcial, ou seja, há modelos analógicos ou analógico-

proposicionais. Quer dizer, um modelo mental pode conter proposições, mas estas podem 
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existir como representação mental, sem fazer parte de um modelo. Contudo, para Laird, as 

representações proposicionais são interpretadas em relação a modelos mentais: uma 

proposição é verdadeira ou falsa em relação a um modelo mental de um estado de coisas do 

mundo e as imagens, correspondem às vistas dos modelos (LAIRD, apud MOREIRA, 1996). 

Nesse contexto, destacam-se as diferentes formas de representações mentais, que são 

as maneiras de representar internamente o mundo externo. As pessoas não captam o mundo 

exterior diretamente, elas constroem representações internas dele, as representações 

analógicas, por exemplo, são não discretas, representam entidades concretas do mundo 

exterior e específicas da modalidade através da qual a informação foi originalmente 

encontrada (EISENCK; KEANE, 1994).  

A imagem visual é o exemplo típico de representação analógica, mas há outras como 

as imagens auditivas, as olfativas, as tácteis, e os modelos mentais. 

 

As imagens visuais podem ser efetivamente visíveis, que são aquelas produzidas 

pela luz refletida de objetos do mundo externo e que são recebidas pelos órgãos dos 

sentidos (olho), e imagens visuais visualizáveis que são as mentais experimentadas 

na ausência da estimulação exteroceptiva visual. Tais imagens mentais são apenas 

visualizadas (imaginadas visualmente), e projetadas na visual-spatial sketchboard 

(BRANDIMONTE; HITCH e BISHOP, 1992, apud TREVISAN; MOSQUERA; 

PEREIRA, 2011, p. 110). 

 

Na perspectiva de Johnson Laird, “representações proposicionais são cadeias de 

símbolos que correspondem à linguagem natural, modelos mentais são análogos estruturais do 

mundo e imagens são modelos vistos de um determinado ponto de vista” (LAIRD, apud 

MOREIRA, 1996, p.19).  

Portanto, há uma relação entre imagens e modelos mentais. As imagens surgem como 

resultado das estruturas de linguagem, e os modelos mentais em geral, não retêm aspectos 

distintos de um objeto ou evento podem ser vistos a partir de qualquer imagem. Como ressalta 

Moreira: 

 

A percepção é fonte primária de modelos mentais do mundo. Contudo, seres 

humanos podem, evidentemente, construir modelos mentais também por atos de 

imaginação. Isso significa que as proposições podem também ser referidas a mundos 

hipotéticos ou imaginários. Reside aí uma suposição básica da teoria de Laird: 

representações proposicionais são interpretadas em relação a modelos mentais 

(1983, p.156). Isso quer dizer que, para ele, a semântica, i.e., a parte do significado, 
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da linguagem mental, remete representações proposicionais a modelos mentais de 

mundos reais ou imaginários (MOREIRA, 1999, p. 187). 

 

A resolução de situações problema ou a compreensão de conceitos exige a formação 

de modelos mentais, nesse sentido, salientar as particularidades do estudo de fenômenos 

ópticos para alunos cegos é imprescindível para a construção de modelos consistentes dentro 

das perspectivas apresentadas.  

 

2.7 A aprendizagem significativa 

Inúmeras pesquisas mostram que a maioria dos alunos não aprendem a ciência que 

lhes é ensinada. O termo energia, por exemplo, é interpretado como algo “quase” material, 

como combustível armazenado que pode ser consumido e desaparecer (HIERREZUELO; 

MONTERO, apud POZO; CRESPO, 2009).  

No entanto, essas dificuldades transcendem os domínios conceituais, abrangendo 

problemas também na aprendizagem de procedimentos, que tornam-se evidentes na medida 

em que os alunos tendem a enfrentar as questões de um modo repetitivo, em vez de encará-los 

como tarefas que exigem reflexão. Não há dúvida de que essas adversidades sejam 

consequências das próprias práticas escolares, que tendem a estar mais centradas em tarefas 

rotineiras, com escasso significado científico, como por exemplo (“qual será a velocidade 

alcançada aos 43 segundos por um projétil que, partindo do repouso, está submetido a uma 

aceleração constante de 2m/s2?”), do que em verdadeiros problemas com conteúdo científico 

(“por que os dias são mais longos no verão do que no inverno?”) (POZO; CRESPO, 2009). 

Para, Pozo e Crespo “essa perda de sentido do conhecimento cientifico não só limita sua 

utilidade ou aplicabilidade por parte dos alunos, mas também seu interesse ou relevância” 

(POZO; CRESPO, 2009, p.17). 

Embora os conteúdos procedimentais e atitudinais estarem adquirindo um peso 

crescente no currículo, é importante ressaltar que a adoção dessas medidas é eficaz somente 

quando se dispõe de conhecimentos conceituais adequados. Um dos principais problemas que 

essa compreensão enfrenta segundo, Pozo e Crespo: “[...] é a presença entre os alunos das 

fortes concepções alternativas aos conceitos científicos que lhes são ensinados, as quais são 

muito difíceis de modificar e, em alguns casos, sobrevivem a longos anos de instrução 

cientifica” (POZO; CRESPO, 2009, p.78). 
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A aprendizagem de conceitos científicos é uma tarefa extremamente complexa, requer 

estratégias específicas de ensino. Pois os alunos em geral apresentam dificuldades em 

abandonar os indícios perceptivos, isso os leva a confundir a realidade com os modelos 

científicos ou simplesmente abrir mão deles. Um dos problemas mais comum nas salas de 

aula é que os “conceitos” são explicados através de dados memorizados, e a compreensão 

nesse sentido exige dos alunos uma simples repetição do que foi abordado, um processo 

meramente mecânico. Dessa forma, faz-se necessário diferenciar aprendizagem de fatos e de 

conceitos, ou, dito de outra forma, aprendizagem de informação verbal repetitiva (mecânica) e 

a aprendizagem significativa. Como ressaltam Pozo e Crespo, no trecho a seguir: 

 

[...] Os fatos e os dados são aprendidos de modo literal, consistem em uma 

reprodução exata, na qual o aprendizado não contribui com nada além do esforço de 

repetir, enquanto os conceitos são aprendidos estabelecendo relações com os 

conhecimentos prévios que se possui (POZO; CRESPO, 2009, p. 83).    

  

Uma coisa é ter um dado, conhecer algo como um fato, e outra é dar sentido ou 

significado. As pessoas sabem que os objetos soltos caem. Mas outra coisa é saber interpretar 

esse fato, responder a uma pregunta do tipo: Por que a massa não tem influência na 

velocidade com que os objetos caem? Requer conhecer outros fatos e, sobretudo, outros 

conceitos, o que faz com que interpretar ou compreender um dado seja mais difícil do que 

conhecer (POZO; CRESPO, 2009). 

 Como apontam, Pozo e Crespo: 

 

 [...] Uma pessoa adquire um conceito quando é capaz de dotar de significado um 

material ou uma informação que lhe é apresentada, ou seja, quando compreende esse 

material; e compreender seria equivalente, mais ou menos, a traduzir algo para as 

suas palavras. O aluno que tenta compreender a explicação de seu professor tanto 

quanto o leitor que tenta compreender o sentido deste parágrafo está realmente 

construindo seu próprio livro ou seu próprio paragrafo sua própria compreensão de 

explicação que em algum sentido, por mínimo que seja será diferente de qualquer 

outra compreensão alcançada por outra pessoa, inclusive pelo próprio aluno em 

outro momento, porque toda tentativa de dar significado apoia-se não apenas nos 

materiais de aprendizagem mas nos conhecimentos prévios ativados para dar sentido 

a esses materiais (POZO; CRESPO, 2009, p. 82).     
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Os alunos em sala constroem seus próprios modelos de representação da realidade, sua 

própria Física. Entretanto a compreensão só ocorre de fato, quando relacionam suas ideias 

prévias aos conceitos estudados adotando sua própria forma de pensar e de expor, o 

aprendizado de fatos somente admite diferenças quantitativas e o aprendizado de conceitos é 

caracterizado pelas matizes qualitativos (não se trata tanto de saber se o aluno compreende ou 

não mas de “como” compreende). Dessa forma, ensinar conceitos é muito mais difícil que 

ensinar dados, porém a aprendizagem é mais duradoura e eficaz. Como mostrou Ausubel, em 

sua teoria sobre a aprendizagem significativa (POZO; CRESPO, 2009).  

De acordo com Moreira aprendizagem significativa:  

 

É aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva 

e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não literal, 

e não arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia prévia, mas sim 

com algum conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 2011, p. 13).     

 

Para compreendermos algo, portanto, é necessária uma ideia prévia, uma “espécie de 

imagem mental”, que funcione como organizador da situação. A este conhecimento, 

especificamente relevante à nova aprendizagem, o qual pode ser, por exemplo, um símbolo já 

significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental, uma imagem, David Ausubel 

(1918-2008) chamava de subsunçor ou ideia-ancora. É importante, no entanto, não atribuir um 

caráter estático, de mero ancoradouro, aos subsunçores, pois o processo é dinâmico e nele o 

subsunçor se modifica (MOREIRA, 2011).  

Segundo Moreira, “[...] Em termos simples, subsunçor é o nome que se dá a um 

conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que permite 

dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado [...]” (MOREIRA, 2011, 

p.14). 

À medida que as interações com os materiais de aprendizagem vão acontecendo, surge 

um novo conhecimento que deve substituir o anterior, e não o contrário como ocorre com 

muitos alunos. Nesse contexto, vale salientar novamente a resistência dos conhecimentos 

prévios em modificar-se como consequência da instrução e a tendência a assimilar os 

aprendizados escolares às próprias intuições. Segundo Moreira, “[...] as conhecidas 

concepções alternativas, tão pesquisadas na área de ensino de ciências, geralmente são 
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aprendizagens significativas e por isso, são tão resistentes à mudança conceitual [...]” 

(MOREIRA, 2011, p. 24).   

Para que ocorra a aprendizagem significativa, devem ser cumpridas certas condições, 

por exemplo, o material de ensino deve ser potencialmente significativo, tem que ter uma 

organização conceitual interna, ou seja, uma conexão teórica com outros elementos, 

apresentar um vocabulário acessível à aprendizagem. Contudo, as especificidades desse 

processo vão além do material, envolvem aspectos relativos ao aprendiz, sua predisposição 

para aprender, requer uma prática mais contínua, mais esforço do que simplesmente repassar 

o material (POZO; CRESPO, 2009). 

A fim de identificar tais condições toma-se o texto retirado de uma obra de 

“divulgação científica”, a História do tempo, de Stephen Hawking: 

 

Em torno de 100 segundos depois do big-bang, a temperatura teria caído para mil 

milhões de graus, que é a temperatura no interior das estrelas mais quentes. Nesta 

temperatura, prótons e nêutrons já não teriam energia suficiente para vencer a 

atração da interação nuclear forte, e teriam começado a combinar-se, juntando-se, 

para produzir os núcleos de átomos de deutério, que contém um próton e um 

nêutron. Os núcleos de deutério teriam se combinado, então, com mais prótons e 

nêutrons para formar núcleos de hélio, que contêm dois prótons e nêutrons e também 

pequenas quantidades de dois elementos mais pesados, lítio e berílio (HAWKING, 

apud POZO; CRESPO, 2009, p. 86). 

 

A compreensão de um texto como este, não depende somente do autor ou da 

organização interna impecável, mas essencialmente do leitor, do aluno, pois o significado está 

nas pessoas e não nos materiais, nesse sentido o aluno deve se predispor a aprender. De 

acordo com Moreira, isso quer dizer, “que o aprendiz deve querer relacionar os novos 

conhecimentos interativamente a sua estrutura cognitiva prévia, modificando-a, enriquecendo-

a, e dando significados a esses conhecimentos” (MOREIRA, 2011, p. 25). 

Mas o que fazer quando o aprendiz não dispõe de subsunçores adequados que lhe 

permita atribuir significado aos novos conhecimentos? A solução proposta por Ausubel são os 

chamados organizadores prévios. Moreira ressalta que:  

 

Trata-se de um recurso instrucional, Apresentado em um nível mais alto de 

abstração, generalidade e inclusividade em relação ao material de aprendizagem. 

Pode ser um enunciado, uma pergunta, uma situação-problema, uma demonstração, 

um filme, uma leitura introdutória, uma simulação. Há dois tipos de organizadores 
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prévios: quando o material de aprendizagem é não familiar e o aprendiz não tem 

subsunçores, recomenda-se o uso de um organizador expositivo que faz a ponte 

entre o que o aluno sabe e o que deveria saber para que o material fosse 

potencialmente significativo. Quando o novo material é relativamente familiar, o 

recomendado é o uso de um organizador comparativo que ajudará o aprendiz a 

integrar novos conhecimentos à estrutura cognitiva e ao mesmo tempo, a discriminá-

los de outros conhecimentos já existentes nessa estrutura que são essencialmente 

diferentes, mas que podem ser confundidos (MOREIRA, 2011, p. 30). 

 

Diante disso, é importante frisar que é praticamente impossível conseguir uma 

compreensão significativa, diante de um problema encarado pela primeira vez. O processo de 

compreensão é gradual, e a chamada mudança conceitual necessária para que o aluno progrida 

dos seus conhecimentos intuitivos aos científicos, requer construir modelos capazes de 

fornecer o subsidio necessário para interpretar a realidade. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

3.1 Tipo de Pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória, cujo os instrumentos de 

coleta de dados utilizados nas análises deste trabalho foram as etapas da SD, com 

levantamento feito através de entrevistas, debates e comentários gravados em áudio, tal como, 

das resoluções em braile aos problemas apresentados. É preciso desencadear um processo de 

investigação que identifique a natureza do fenômeno e aponte as características essenciais das 

variáveis que se pretende estudar (KÖCHE, 2011). 

Uma pesquisa exploratória possibilita que questões relevantes sobre o tema fiquem 

mais explícitas e possam ser usadas na instrução de ações posteriores.  O autor Daniel Gil 

enfatiza que esse tipo de estudo “tem como finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de ideias e hipóteses pesquisáveis” (GIL, 

1999, p.43).  

3.2 Sujeitos da Pesquisa 

Este trabalho foi desenvolvido no Colégio Estadual Anunciada Chaves, situado na Av. 

Juscelino Kubitscheck, Bairro Floresta, do município de Goianésia do Pará/ Pará. As 

intervenções aconteceram no período de 16 de março a 27 de abril de 2018, com autorização 

da direção e coordenação pedagógica da escola. Os sujeitos da pesquisa foram vinte e sete 

alunos (dois cegos), do 3° ano do Ensino Médio, sendo, respeitada a disponibilidade e 

aceitação em participar da pesquisa.  

A presença dos alunos videntes foi de grande relevância para o direcionamento das 

atividades e contextualização do assunto. Entretanto, diante das perspectivas do trabalho, 

buscou-se investigar detalhadamente a participação dos alunos cegos, suas respostas, 

embasamentos adotados e principalmente a construção de conceitos e modelos. Dessa forma, 

procurou-se inicialmente conhecê-los a fundo, a fim de direcionar o processo de ensino e 

aprendizagem segundo as suas peculiaridades. Por razões éticas os mesmos serão 

identificados por: Aluno A1 e Aluno A2.   

Descrição do Aluno A1: É do sexo masculino, têm 27 anos, estuda o terceiro ano do 

Ensino Médio, mora com os pais e um irmão. Nasceu cego, com catarata com glaucoma 

congênito, é alfabetizado em braile.   
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Descrição do Aluno A2: É do sexo masculino, têm 28 anos, estuda o terceiro ano do 

Ensino Médio, mora com os pais e um irmão. Nasceu cego, com glaucoma congênito, é 

alfabetizado em braile.  

Vale frisar, que em entrevista, ambos demonstraram, categoricamente, preferências de 

textos em braile a conteúdos em áudio. 

 

3.3 Desenvolvimento do Produto Educacional 

3.3.1 Apresentação 

O caderno pedagógico: O ensino de óptica para cegos na perspectiva de compreender a 

luz a partir do som, constitui-se em uma proposta de intervenção instrutiva inclusiva para o 

Ensino de Física, que tem como objetivo, viabilizar o processo de ensino e aprendizagem de 

cegos para o conteúdo de óptica, a partir de uma SD fundamentada em interações dialógicas e 

estímulos auditivos e tátil-auditivos produzidos por atividades experimentais.  

Considerando a atual conjuntura educacional, é fundamental compreender as 

diferenças dos alunos, com ênfase aos portadores de deficiência visual, para planejar ações 

educativas conforme suas necessidades individuais. O ser humano atribui sentido e 

significado às coisas através das interações com o mundo que o cerca, porém, nem tudo que 

se aprende, torna-se significativo, é necessário que o aluno com e sem deficiência visual, 

relacione os novos conhecimentos às suas experiências e/ou coisas que já aprendeu 

anteriormente.  

Nesse sentido, é importante frisar que as possíveis dificuldades encontradas por alunos 

cegos no âmbito da construção de conhecimento e formação de conceitos, devem ser 

compreendidas pelos professores como semelhantes às apresentadas pelos alunos videntes. A 

cegueira não compromete o cognitivo do aluno, porém as barreiras de acessibilidade e 

experiências de vida, estas sim, dificultam o processo de aprendizagem e a aquisição ao 

significado dos conceitos (SÁ; SIMÃO, 2010).   

Planejado, portanto, para auxiliar o professor a partir de atividades que despertem o 

interesse de alunos com e sem deficiência visual e estabeleçam relações entre eles e entre 

professor e aluno, no intuito de confrontar hipóteses, conclusões e construir conhecimento. 

Este produto procurou através da SD, atender as dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais dos conteúdos assim como organizá-los de forma estruturada na perspectiva da 

aprendizagem significativa.   
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Uma SD é uma série ordenada de atividades, que permite desenvolver no estudante a 

dimensão conceitual, ou seja, os conceitos e princípios que ele deve aprender; a dimensão 

procedimental que é o saber fazer (aplicar regras e métodos) e a dimensão atitudinal, a mais 

complexa, pois trata “o que o aluno é”, ou seja, está direcionada ao desenvolvimento de 

atitudes, valores e ética (ZABALA, 1998).      

A SD proposta foi dividida em quatro etapas:  

Etapa 1: Pré-teste 

  Na primeira etapa, fase de caráter diagnóstica, solicitou-se que os alunos 

respondessem individualmente uma pergunta de natureza conceitual, a fim de investigar e 

analisar seus conhecimentos prévios, isto é, suas ideias e experiências presentes em sua 

estrutura cognitiva em relação ao conteúdo a ser abordado.  

Etapa 2: Organizadores Prévios 

Na segunda etapa, foram apresentados os organizadores prévios, com a função de 

estabelecer a ligação entre o que o aluno já sabia e o que deveria saber para que o novo 

conteúdo pudesse ser aprendido de forma significativa. De acordo com Moreira: 

 

“Os organizadores prévios podem tanto fornecer “ideias-âncora” quanto estabelecer 

relações entre ideias, proposições e conceitos já existentes na estrutura cognitiva e 

contidos no material de aprendizagem, ou seja para explicitar a relacionabilidade 

entre os novos conhecimentos e aqueles que o aprendiz já tem, mas não percebe que 

que são relacionáveis aos novos” (MOREIRA, 2011, p.105).  

 

  Dessa forma, considerando a importância de elementos organizacionais inclusivos, 

aponta-se como ponto chave deste produto pedagógico, a utilização de experimentos baseados 

em estruturas observacionais auditivas como organizadores prévios.  

Etapa 3: Apresentação do Conteúdo 

  Na terceira etapa, buscou-se averiguar as sínteses produzidas pelos grupos acerca das 

perguntas do pré-teste, como mecanismo de pesquisa e tomada de decisão, dado o caráter 

dialógico desse momento. 

Com a perspectiva de construção de conhecimentos, os conteúdos foram apresentados 

por meio de textos (aos alunos com cegueira, textos em braile) e audição de vídeos, sem, no 
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entanto, apontar conceitos prontos, mas fornecendo um embasamento teórico satisfatório. O 

papel do professor nessa etapa foi de acompanhar e assessorar os alunos na transição dos 

sentidos para os significados.  

Os estudos de Camargo, enfatizam que a deficiência visual apresenta-se como um 

fator benéfico para a compreensão de alguns fenômenos físicos.  

 

Sabe-se que a mecânica quântica trabalha com fenômenos que ocorrem no nível das 

dimensões atômicas e das velocidades próximas à da luz. Esses fenômenos não 

podem ser vistos, já que a visão somente é capaz de observar eventos 

macroscópicos. [...] Sabe-se também que muitos fenômenos concernentes à luz não 

são observáveis visualmente. [...] Superar a relação entre conhecer e ver e 

reconhecer que a visão não pode ser utilizada como pré-requisito para o 

conhecimento de alguns fenômenos como os de física moderna, pode indicar 

alternativas ao ensino de física, as quais enfocarão a deficiência visual não como 

uma limitação ou necessidade educacional especial, mas como perspectiva 

auxiliadora para a construção do conhecimento de física por parte de todos os alunos 

(CAMARGO, 2008, p.25). 

 

Ao final dessa etapa, aplicou-se os diagramas instrutivos. Para a primeira aula, mapa 

conceitual.  Os mapas conceituais são diagramas de conceitos explicitando suas inter-relações, 

de relações significativas, de hierarquias conceituais (MOREIRA, 2011). 

Para as aulas seguintes o diagrama V. O diagrama V é um instrumento heurístico 

proposto, para a análise do processo de produção de conhecimento ou para desempacotar 

conhecimentos documentados em artigos e ensaios (MOREIRA, 2011).       

Etapa 4: Verificação da Aprendizagem 

Na última etapa da SD foram propostos aos alunos desafios com cenários 

contextualizados de valor sócio cultural a fim de verificar se a SD dentro da perspectiva 

construtivista conseguiu alcançar os objetivos desejados. Isto é, se a proposta de ensino 

possibilitou a construção de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e 

competências pelos alunos cegos e videntes. 

 É importante ressaltar, que a avaliação acontece de forma contínua durante o 

desenvolvimento da SD. Sendo que o primeiro momento se dá de maneira diagnóstica, 

cabendo ao professor investigar os conhecimentos prévios dos estudantes, suas experiências 

cotidianas, suposições etc. E no decorrer das etapas de acordo com a participação dos alunos, 
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os parâmetros formativo e somativo aparecem inevitavelmente (desempenho nas suas 

expressões orais e/ou escritas durante as aulas através dos recursos disponíveis, exercícios 

avaliativos e prova).  

3.3.2 ESTRUTURAÇÃO DO CADERNO PEDAGÓGICO 

  O material didático foi sistematizado em seis aulas, totalizando 13 horas e 30 minutos, 

(Quadro 1):  

Quadro 1: Sistematização das aulas. 

 

AULAS 

 

TEMAS 

 

TEMPO ESTIMADO 

AULA 1 A Natureza da Luz 2h e 15min (3 hora/aula)  

AULA 2 Reflexão da Luz 2h e 15min (3 hora/aula)  

AULA 3 Refração da Luz 2h e 15 min (3 hora/aula) 

AULA 4 Dispersão da Luz 2h e 15min (3 hora/aula) 

AULA 5 Interferência da Luz 2h e 15min (3 hora/aula) 

AULA 6 O Efeito Doppler 2h e 15min (3 hora/aula) 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Capítulo 4  

Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão expostos os resultados acerca das etapas desenvolvidas em cada 

aula: Pré-teste; Organizadores Prévios; Apresentação do Conteúdo e Verificação da 

Aprendizagem.   

4.1 Pré-teste 

A SD tinha enquanto proposta preliminar a utilização de respostas escritas (método 

adotado exclusivamente na segunda aula). Contudo, a entrevista mostrou-se mais eficiente no 

processo de investigação, consolidando-se nas demais aulas.       

Aula 1:  A Natureza da Luz  

 Em decorrência de uma programação ocorrida neste dia na escola, a pergunta do pré-

teste foi realizada por meio de entrevista, gravada em áudio, a fim de otimizar o tempo. Dessa 

forma, segue a entrevista:       

1- Professor: O que é a luz? 

Aluno A1: É uma forma de energia pelo simples fato de que ela não tem como ser 

totalmente destruída ou perdida por isso que eu vejo a luz como energia, por que é o mesmo 

conceito que se tem de energia, ela se conserva e também se transforma. Eu vejo a luz como 

algo que começa puro e depois ela vai mudando, vai se dividindo, vai se repartindo, por isso 

que eu vejo a luz como uma fonte de energia. Vamos imaginar o seguinte, um cartucho, que o 

senhor coloca em uma espingarda, quando o senhor atira acontece que os chumbos eles se 

espalham no corpo todo, aquele corpo que é acertado, a parte maior daquele chumbo vai 

ficar num determinado local, a outra parte se espalha é como a luz, por isso que existe pontos 

em que ela fica mais frequente, existe pontos em que ela fica mais ausente quando ela atinge 

um determinado corpo longo vamos supor. E por isso que ela ganha cores, assim como o Sol 

ganha cor, as vezes avermelhada em alguns pontos na Terra em alguns momentos, as vezes 

amarelada.     

Aluno A2: É um tipo de energia, por que até os 10anos eu percebia a claridade, 

quando faltava luz a noite eu percebia, por isso que eu acho que a luz tem a ver com a 

claridade, tem a ver com energia.    
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2- Professor: Quanto a natureza da luz, do ponto de vista físico, você recorda de 

alguma abordagem feita em séries anteriores?  

Aluno A1: Do ponto vista físico eu me lembro que a luz é uma onda eletromagnética, 

que percorre trezentos mil quilômetros por segundo, ela é considerada onda eletromagnética 

por que ela se propaga no vácuo, se não estou enganado.    

Aluno A2: Não recordo. 

Para a primeira pergunta, o fato de ter sido por meio de entrevista contribuiu de forma 

satisfatória para que os alunos pudessem se expressar, com mais naturalidade. Verifica-se que 

tanto o aluno A1 quanto o aluno A2 compreendem a luz com uma forma de energia, contudo 

são identificados fundamentos distintos em relação a argumentação da resposta dada. 

Observa-se que o aluno A1, adotou um embasamento teórico científico relacionado ao 

princípio de conservação da energia, em sua resposta, algo previamente estudado. Já o aluno 

A2, fundamentou-se principalmente na percepção, acontecimento comum entre a maioria dos 

alunos, que adotam a percepção em detrimento aos princípios e teorias científicas. Quanto à 

segunda pergunta, percebe-se, que o aluno A1 apresentou uma compreensão relativamente 

significativa quanto ao modelo de natureza da luz, enquanto aluno A2, não.   

Aula 2: Reflexão da Luz   

 Qual é a diferença entre a luz refletida por um espelho e a luz refletida por uma 

parede?  

  Aluno A1: A diferença é que a parede é opaca a luz bate e volta. Já o espelho é 

transparente (o espelho de vidro é considerado líquido).  

  Aluno A2: A diferença é que a luz refletida pelo espelho é transparente e a luz 

refletida pela parede é opaca. 

  Essa pergunta, expôs as dúvidas tanto dos alunos cegos quanto dos videntes. O Aluno 

B (aluno de visão normal), por exemplo, questionou: “Como assim professor? A parede 

reflete luz?”. Nesse aspecto, é importante ressaltar, que em geral, na abordagem do tema 

reflexão da luz, emprega-se exclusivamente o uso dos espelhos, como exemplo de objeto que 

caracteriza tal fenômeno óptico, sendo assim, a reflexão difusa acaba não sendo abordada 

como deveria. 

  Para as respostas dos alunos A1 e A2, alguns fatos são relevantes, como o uso do termo 

opaco, associado corretamente pelo aluno A1 à parede e de maneira incorreta pelo aluno A2 à 

luz. Diante da utilização desse termo, houve a necessidade de investigar mais a fundo, o que 
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realmente os alunos entendem sobre “algo opaco”, tendo em vista que a ideia visual de opaco 

corresponde a um exemplo de significado indissociável de representação visual, tais 

significados são inacessíveis as pessoas cegas de nascimento. 

  Ainda convém lembrar dos equívocos apresentados, como no caso da afirmação do 

aluno A1 em considerar o espelho transparente ou de que a luz refletida pelo espelho é 

transparente, como apresentado pelo aluno A2.      

 Com as respostas em braile, a identificação do termo opaco no pré-teste, só aconteceu 

após a transcrição da mesma. Nesse sentido, a investigação destacada anteriormente, foi 

realizada somente na aula seguinte, através da entrevista a seguir:          

1- Professor: O que vocês entendem por opaco, translucido e transparente?         

 Aluno A1: A parede é opaca pois é a ideia de que a luz ela é absorvida a ponto de 

quem tá do outro lado da parede não ver, existe o translucido que você ainda ver alguma 

coisinha. Bom isso acontece com os vidros de remédio que na verdade não são vidros são 

frascos. 

 Aluno A2: Justamente eu tive fazendo um tratamento, tomando alguns comprimidos, 

aí eu acabei colocando eles perto da televisão, e eles acabaram se desmanchando todos. 

 Aluno A1: Pois é esses que ficam em frascos grossos, você pode colocar em qualquer 

lugar, esses fracos não permitem a entrada de luz, embalagens grossas. 

 Aluno A2: Pois é nesse caso a luz não afeta o comprimido. 

  Aluno A1: Remédio da malária, por exemplo, eles vem em frascos grossos e esses 

frascos você pode colocar em qualquer lugar, tanto é que eu acho, por ter o entendimento de 

que a maioria das pessoas utilizam a luz pra tomar esse medicamento, e por eles pegarem 

esse medicamento em locais, como a zona rural. Então eles vão pegar uma lanterna e essa 

lanterna você vai emitir a luz, então você vai tomar esse comprimido com a lanterna, então  

essa luz poderia passar diretamente pra dentro do vidro, então esse é o meu conceito de 

opaco. 

2- Professor: Então vocês entendem, que há diferença entre uma superfície opaca e 

uma superfície transparente? 

 Aluno A1: Sim  

Aluno A2: Sim 

3- Professor: E que numa superfície transparente, vocês têm a ideia, de que é possível 

enxergar um objeto que está do outro lado dessa superfície? Como no caso da questão da 

janela. 
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Aluno A1: Sim, lembro que durante o dia ela transparente. 

Aluno A2: Durante o dia você consegue enxergar do lado de fora, por causa do Sol.  

Aluno A1: Até uma situação engraçada, quem nunca tinha ido numa cidade grande, e 

tem aquelas paredes de vidro, mete a cara na parede, imagina que não tem porta. Isso com 

uma pessoa cega não aconteceria, meteria a cara mesmo.              

 Verifica-se a partir desse dialogo que os alunos A1 e A2, com uma abordagem 

contextualizada expuseram ideias coerentes acerca dos significados, demonstrando, portanto, 

um entendimento parcial sobre os aspectos inerentes a percepção visual.         

Aula 3: Refração da Luz 

1- Professor: O que acontece com a luz quando ela passa do ar para a água? 

  Aluno A1: quando ela passa do ar pra água ela tem uma diminuição na velocidade 

pelo fato das moléculas de água serem mais pesadas, isso faz com que a luz fique mais 

visível, por isso que em algumas casas se utilizam os famosos espelhos d’água, é exatamente 

uma alusão a essa ideia de que a luz na água por ela ter uma velocidade mais lenta você 

consegue ter uma reflexão maior uma visibilidade melhor da luz. Ela é benéfica quando se 

trata de uma questão paisagística e maléfica porque ela produz a famosa ilusão de ótica, 

você passa a ver coisas que realmente não existe, por exemplo o caso daquele ministro, que 

caiu de avião Teori Zavascki, a perícia comprovou que como estava chovendo, o avião caiu 

no mar, o que é que acontece o piloto ele teve a ilusão de que poderia pousar num 

determinado local, lógico que como estava chovendo por isso ele estava com o campo 

limitado e ele confundiu a água com o meio sólido.          

  Aluno A2: acontece a dispersão não lembro se é a dispersão ou refração. 

2- Professor: Em termos de característica da luz. O que muda? 

  Aluno A2: Não lembro professor. 

  De acordo com as respostas, percebe-se que a ideia envolvida na pergunta, já havia 

sido trabalhada com os alunos, nesse sentido, há uma gama de informações a ser analisada. 

Constata-se, a diminuição de velocidade ressaltada pelo aluno A1 de maneira correta, todavia 

o mesmo apropriou-se incoerentemente desse aspecto na tentativa de explicar a reflexão na 

superfície da água, demonstrando inconsistência em diferenciar reflexão de refração. Destaca-

se, ainda desta resposta, diante de sua ampla contextualização, o ponto em que trata da ilusão 

de ótica, pois a mudança de meio de propagação da luz, pode de fato ocasionar tal fenômeno.  

Em relação ao aluno A2, nota-se em sua resposta, dúvidas e a falta de conhecimento e 
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conexão entre os assuntos, lembrando que o fenômeno da dispersão acontece como 

consequência da refração da luz.                                  

Aula 4: Dispersão da Luz 

1- Professor: Como se forma o arco-íris? 

  Aluno A1: É uma ideia de que tem uma luz primária antes, que é a luz branca, essa 

luz vai se dividindo em várias cores, quanto mais ela se divide maior será o número de cores, 

assim como existe o arco-íris existe a redução quando todas as cores também voltam a luz 

branca. Então a questão do arco-íris é essa divisão de cores a partir do aumento visível da 

luz, aí a luz branca torna-se as sete cores.  

2- Professor: Aumento visível da luz! Como assim? 

  Aluno A1: Aumento do número de cores. 

  Aluno A2: O arco-íris é formado por um conjunto de várias cores que vão 

acontecendo de acordo com a dispersão dessas cores ou da luz. 

3- Professor: Essa dispersão que você mencionou, é das cores ou da luz? 

  Aluno A2: É da luz do Sol.      

  Nota-se, que para essa pergunta tanto o aluno A1 quanto o A2, dispõe de informações 

consideráveis, em relação ao fenômeno. Nesse sentido, ressalta-se a abordagem do Aluno A1, 

considerando também o processo inverso, com a obtenção da luz branca a partir de todas as 

cores. Bem como, da perspectiva apresentada acerca do aumento do número de cores, ao que 

seria esse “aumento visível da luz”, hipótese interessante, dada as peculiaridades do aluno. O 

aluno A2, de maneira direta destacou a ocorrência do fenômeno de dispersão, demonstrando já 

ter estudado tal processo, mas com dúvidas em indicar causa e consequência do processo.                    

Aula 5: Interferência da Luz 

1- Professor: A interferência da luz, foi um dos fenômenos responsáveis para indicar 

aos físicos sua natureza ondulatória. Como ela ocorre?     

  Aluno A1: A questão da interferência da luz ocorre quando a gente tem direcionado 

um foco de luz, isso ocorre por exemplo, com algumas lanternas, quando alguém diz que ela 

tem fogo espalhado. Na verdade ela tem vários focos de luz e um atrapalha o campo de visão 

do outro, devido ser focos de mesma velocidade que chamam a atenção de quem tá vendo da 

mesma forma, é isso que eu entendo por interferência. A gente chama essa questão de 

ofuscar, tem até uma música do Zé Ramalho, chamada galope soberano, que ele diz assim: 
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“como um cego fiquei tão ofuscado, pela luz do brilho que olhei”. Como um cego, por mais 

que ele tivesse a visão, mas há uma luz mais forte que impediu ele ver a luz ao qual ele estava 

seguindo, por exemplo a luz da cidade impede que a gente veja estrelas. 

   Aluno A2: Eu acredito que a interferência da luz ocorre de forma, como eu posso 

explicar através de raios, por exemplo os raios do sol, quando se encontram provoca a 

interferência.   

  Por envolver um fenômeno luminoso consideravelmente complexo. Processa-se que as 

respostas apresentadas pelos alunos implicam na falta de informação sobre o tema, e o desvio 

de ideias condicionado a necessidade de associar os fenômenos luminosos aos estímulos 

visuais. Entretanto tais ideias como foco de luz e ofuscado citadas pelo aluno A1, podem ser 

usadas para destacar outros aspectos relativos a óptica e não a interferência. De maneira 

intuitiva o aluno A2, propôs uma resposta considerando o encontro de raios de luz, o que de 

certa maneira é necessário ao fenômeno de interferência, entretanto não justificando ou 

acrescentando as circunstâncias propícias a explicação do fenômeno. 

Aula 6: O Efeito Doppler 

1- Professor: Nos fenômenos de refração e interferência, a luz é observada com a 

mesma frequência em todos os momentos. Contudo o que ocorre na observação do Efeito 

Doppler?    

Aluno A1: Não sei. 

Aluno A2: Não sei 

2- Professor: Você já ouviu falar de Efeito Doppler? 

Aluno A1: Não! É capaz que eu conheça o efeito mas nunca ouvir falar.      

Aluno A2: Nunca. 

Verifica-se nessa questão que os alunos desconhecem completamente tal assunto, e 

que como destacou, o aluno A1, trata-se de um fenômeno conhecido. Todavia, quase sempre 

não abordado em sala.     

Portanto, observa-se que mesmo dispondo de informações relativamente 

consideráveis, a ausência de elementos subsunçores, comprometeu significativamente na 

elaboração de algumas respostas. Dessa forma, pode-se destacar: a falta de conhecimento 

prévio do aluno A2, quanto ao modelo de representação da natureza da luz, descrição do 

fenômeno de reflexão e em identificar as diferentes características apresentadas pela luz ao 

mudar de meio de propagação. A imprecisão do aluno A1, quanto ao uso dos termos vidro e 
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espelho e a inconsistência em diferenciar reflexão de refração. Bem como a falta de 

conhecimento apresentado por ambos, acerca dos processos de interferência e o Efeito 

Doppler. 

 

4.2 Organizadores Prévios  

Com objetivo de possibilitar aos alunos cegos um contexto favorável ao aprendizado 

de óptica, propõe-se os organizadores prévios na perspectiva de estabelecer a relação das 

ondas sonoras, enquanto subsunçor, com o novo conteúdo, no caso: A natureza da luz, 

reflexão da luz, refração da luz, dispersão da luz, interferência da luz e o efeito Doppler-

Fizeau. Nesse sentido, coube ao professor nesta etapa, expor aos alunos curiosidades sobre o 

som e os fenômenos correlacionados, a partir de leitura e comentários de pequenos textos 

(curiosidades) e demonstrações de experimentos fundamentados principalmente em 

referenciais observacionais auditivos. 

Aula 1: A Natureza da Luz 

A Natureza da luz, tema da Aula 1, abrange os significados vinculados as 

representações não-visuais. Como ressaltam Camargo e Nardi, “são aqueles registrados por 

códigos não-visuais, e observados pelo tato, audição e sempre poderão ser registrados e 

internamente representados por meio de códigos diferentes das que os constituem” 

(CAMARGO; NARDI, 2008, p.412).  

Nesse sentido, buscou-se explanar a Natureza do Som, destacando através do texto 

curiosidade (presente no produto educacional), características especificas das ondas sonoras e 

da audição. Na sequência com a demonstração do experimento, procurou-se garantir aos 

alunos observações relevantes, a fim de investigar a diferença entre ondas mecânicas e ondas 

eletromagnéticas em face da observação do som e sinal do celular no vácuo. O experimento 

propôs na realidade uma simulação do vácuo, a partir de um aparato experimental (bomba de 

vácuo), que serviu para os alunos compararem as observações, do sinal disponível e do som 

emitido pelo aparelho de celular ao receber a ligação dentro do recipiente. Dessa forma, 

destacou-se que a diminuição da intensidade do som com a retirada de parte do ar de dentro 

do recipiente (Figura 2), deve-se a sua natureza mecânica. Fato que não interferiu na ligação, 

já que as ondas eletromagnéticas como a radiação emitida pelo celular e a luz não precisam de 

um meio para se propagar. 
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Garantindo ao aluno a conclusão de que as ondas sonoras, são ondas mecânicas e que 

essas ondas precisam de um meio material de propagação, portanto não se propagam no vácuo 

diferentemente da luz.  

Figura 2: Demonstração de retirada do ar do interior do recipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 

 

Aula 2: Reflexão da Luz 

Para a reflexão da luz, a forma como se dará a abordagem da temática, é determinante 

no processo. As características visuais do fenômeno de reflexão da luz, por exemplo, 

demonstram os significados indissociáveis de representações visuais, portanto inacessíveis as 

pessoas cegas congênitas, como frisado anteriormente. Por outro lado as leis da reflexão e 

suas implicações geométricas, indicam significados vinculados as representações não-visuais.  

Nessa perspectiva, explorou-se através do texto curiosidade (presente no produto 

educacional), a reflexão do som e a importância do eco aos morcegos. Em sequência, com os 

experimentos, buscou-se aprofundar na observação da reflexão do som a compreensão das leis 

da reflexão. Sendo assim, destacou-se que o som ao atingir um obstáculo sofre reflexão 

podendo ser: eco, reforço ou reverberação. Portanto, o aumento de intensidade notado quando 

usa-se um caderno, por exemplo, como obstáculo relativamente próximo a boca, deve-se ao 

fato do reforço, que ocorre quando o som direto e o som refletido chegam praticamente ao 

mesmo tempo, causando essa sensação.     

Com a finalidade de propiciar a todos os alunos observações inerentes ao fenômeno, 

houve a necessidade de confeccionar um transferidor fixando palitos de picolé aos arcos 
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equivalentes de 10 em 10 graus e quatro tiras de velcro fixadas nos arcos de 30°, 60°,120° e 

150°. Vale ressaltar, que quando apresentado o transferidor aos alunos cegos, os mesmos 

informaram, que ainda não conheciam tal instrumento (Figura 3). 

Figura 3: Apresentação do transferidor adaptado. 

Fonte: O autor do trabalho. 

 

  A primeira lei da Reflexão garante que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de 

reflexão. Desse modo, ao colocarmos um relógio de pulso em um tubo de papel e usarmos 

novamente caderno ou livro como obstáculo para o som, percebe-se que o melhor som se dá 

quando ajustamos os tubos conforme a medida dos ângulos, provando assim a primeira lei 

(Figura 4). 

Figura 4: Verificação da medida dos ângulos de incidência e reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Coube também, frisar o fenômeno de absorção que diante dos experimentos pôde ser 

observado dadas as circunstâncias em que foram desenvolvidos e também a partir de 

exemplos de situações do dia a dia, como: quando falamos em um quarto com e sem móveis, 

e percebe-se a diferença já que os móveis do quarto em geral são feitos de madeira, que 

corresponde em um material bom absorvedor de som, assim como no tratamento acústico de 

teatros, cinemas etc. 

Aula 3: Refração da Luz 

Da mesma maneira que a reflexão da luz, a refração tema da aula 3, também 

condiciona-se ao tipo de abordagem do tema. As características visuais da refração da luz, 

tratam dos significados indissociáveis de representações visuais, já os aspectos geométricos 

da refração, indicam significados vinculados as representações não-visuais. 

Dessa forma, procurou-se frisar através do texto curiosidade (presente no produto 

educacional) a propagação das ondas sonoras na água e a comunicação entre os golfinhos. Em 

seguida com um experimento muito simples, usando apenas dois balões, um com ar e outro 

com água, buscou-se investigar o comportamento das ondas sonoras em diferentes meios de 

propagação (Figuras 5 e 6). Nota-se que o melhor som se dá no balão cheio de água, pois 

como o som é uma vibração longitudinal que se propaga de uma partícula a outra, as 

partículas no ar estão mais distantes e as vibrações não viajam tão rápido, na água elas estão 

muito mais próximas. Por isso a velocidade do som na água é maior que no ar.  
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Figura 5: Verificação da propagação do som no balão com ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 

Figura 6: Verificação da propagação do som no balão com água. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Em decorrência de algumas observações, houve ainda a necessidade de comentar 

sobre o desvio do som ao mudar do ar pra água, nessa circunstância afastando-se da normal, 

fato que condiciona a interpretação de não ouvirmos um som a uma profundidade 

considerável. Por sinal, abordagem frisada no texto de apresentação do conteúdo (presente no 

produto educacional). 

Aula 4: Dispersão da Luz Branca  

Para aula 4 cujo tema foi a dispersão da luz a abordagem é igualmente imprescindível. 

Dado que a característica visual da cor corresponde a um significado indissociável de 

representação visual, contudo o fenômeno de dispersão em si, contempla características 

estritamente geométricas, isto é, significados vinculados as representações não-visuais, 

inclusive a relação entre cor e frequência.  

Nesse contexto, apresentou-se no texto curiosidade (presente no produto educacional) 

a relação entre afinação, frequência e notas musicais, destacando basicamente que cada nota 

musical corresponde a uma frequência.  

Na sequência, utilizando-se de um aparato experimental tátil-auditivo (Figura 7), 

buscou-se construir o significado das cores a partir do som, estabelecendo a relação de sons 

de alturas distintas com o espectro da radiação visível. Dessa forma, usou-se cordas de violão, 

com espessuras distintas para representar os raios de luz vermelho, alaranjado, amarelo, 

verde, azul, anil e violeta. Nesse sentido, ressaltou-se que cada corda tocada produz um som 

com altura diferente, portanto de frequência distinta dado que quanto maior a frequência mais 

agudo e quanto menor a frequência mais grave é o som, e que as notas musicais são 

classificadas da mais grave a mais aguda, do Dó ao Si, isto é, da de menor a de maior 

frequência, no espectro da luz visível, do vermelho ao violeta. 

 Bem como, acentuou-se que o ser humano só consegue ouvir uma pequena faixa do 

espectro de frequência das ondas sonoras. Os chamados infrassons (frequências abaixo de 20 

Hz) e ultrassons (frequências acima de 20.000Hz) não são detectados pelos nossos ouvidos. E 

que o infravermelho e o ultravioleta, por exemplo, não são detectados pelos nossos olhos. 
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Figura 7: Manipulando as cordas do instrumento didático-musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 

 

Aula 5: Interferência da Luz 

No fenômeno de interferência da luz tema da aula 5, a forma de abordagem também é 

indispensável. Observam-se os significados indissociáveis de representações visuais, 

justamente na interpretação visual da interferência. No entanto, a configuração típica do 

fenômeno, traz os significados vinculados as representações não-visuais.  

Nessa perspectiva, explorou-se no texto curiosidade (presente no produto educacional) 

sobre a diferença de intensidade do som percebida por observadores em posições distintas de 

uma fonte sonora em ambientes propícios a interferência.   

Em seguida com o experimento, buscou-se averiguar como se dá a interferência das 

ondas sonoras, a partir de uma atividade prática relativamente simples, que consistiu em 

colocar dois celulares sobre a mesa, produzindo sons de mesma frequência, e assim deslocar 

um microfone sobre eles (Figura 8). 
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Figura 8: Demonstração do fenômeno de interferência do som. 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

Notou-se que com a mudança de posição do microfone em relação a fonte sonora, o 

som ficou muito fraco em uma determinada posição, e mais forte em outra. Salientou-se que 

essa variação identificada no som emitido pela caixa amplificada, ocorre como consequência 

da superposição das ondas sonoras originadas pelas fontes, isto é, como configuração de 

interferências destrutivas e construtivas.  

Aula 6: O Efeito Doppler 

 Semelhante aos fenômenos de reflexão, refração, dispersão e interferência da luz, o 

Efeito Doppler da luz, tema da última aula, também subordina-se ao tratamento do tema. Os 

dados visuais do fenômeno do Efeito Doppler, indicam significados indissociáveis de 

representações visuais, contudo a relação do espectro com a frequência e o comprimento de 

onda, apontam para os significados vinculados as representações não-visuais. 

 Buscou-se a partir do texto curiosidade (presente no produto educacional) apresentar o 

fenômeno aos alunos, uma vez que ainda não haviam estudado acerca do assunto (informação 

dada pelos mesmos, quando perguntados no pré-teste). Nesse sentido, explorou-se o Efeito 

Doppler, a partir da descrição de uma situação comum no dia a dia, pois quando um carro de 

polícia passa por nós com a sirene ligada, percebe-se uma variação na altura do som. 
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Na sequência com o experimento, procurou-se explorar o porquê da ocorrência de tal 

fenômeno com o som. A ideia preliminar consistia em levar os alunos para uma rua pouco 

transitada e realizar o experimento usando uma moto com o objetivo de demonstrar a 

frequência aparente (o que ouvimos enquanto observador), conforme a aproximação ou 

afastamento da fonte sonora, no caso a buzina do veículo. Porém no momento da atividade 

chovia bastante, o que impossibilitou o desenvolvimento do experimento como se pretendia. 

O Efeito Doppler depende do movimento relativo entre a fonte sonora e o observador. 

Dessa forma para comprovação do fenômeno, utilizou-se um celular como fonte sonora em 

movimento e repouso em relação aos observadores. Nessas circunstâncias, na sala com os 

alunos sentados em suas carteiras coube ao professor aproximar-se dos alunos e apenas com o 

movimento do braço, deslocar o celular emitindo um som, produzido através do aplicativo 

gerador de frequência, o suficiente para a observação do efeito.  

Assim, explorou-se que ao passo que a fonte sonora se aproxima de um observador, o 

mesmo percebe o som cada vez mais agudo, isto é, com frequência maior que a da fonte e que 

quando a fonte sonora, afasta-se do observador percebe que o som tende para o grave ou seja 

a frequência diminui, e mais, para ambos em repouso um em relação ao outro, não se observa 

o fenômeno. 

 

4.3 Apresentação do conteúdo 

Esta etapa da SD, caracteriza-se por cinco ações: 

1ª-  Leitura em grupo de textos disponibilizados a todos os alunos; 

2ª- Audição de vídeos (desenvolvido apenas nas aulas 01 e 04); 

 3ª- Debate e produção em grupo de uma síntese escrita acerca da pergunta do pré-

teste.  

 Os grupos foram organizados por cinco alunos de visão normal e um aluno com 

cegueira. Sendo o Grupo 1 (Figura 9) com o aluno A1 e o Grupo 2 (Figura 10) com o aluno 

A2.  
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Figura 9: Grupo 1 fazendo a leitura do texto. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

 

Figura 10: Grupo 2 fazendo a leitura do texto. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

Aula 1: A Natureza da Luz 

 Para primeira aula a pergunta do pré-teste foi: O que é a luz?  

Grupo 1: Luz é uma onda, temos essa informação graças a teoria ondulatória de 

Christian Huygens. Teve a contribuição de Isaac Newton, com a teoria do prisma, ou seja, 

explicando sobre refração. A luz também é classificada como eletromagnética com a 

contribuição de Maxwell. A luz se classifica como partícula através da teoria quântica de 

Einstein e que a luz se propaga a 300.000km/s.   

Grupo 2: A luz é uma onda que se propaga também no vácuo por meio de partículas o 

contrário da onda sonora, a luz assume um comportamento diferente ela tem uma natureza 

ondulatória e além disso ela é partícula.  
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Percebe-se que o Grupo1, apropriou-se do texto como estrutura de organização da 

resposta, desenvolvendo historicamente o conceito de luz a partir das contribuições de 

Huygens, Newton, Maxwell e Einstein, contudo faltou a conclusão esperada.  Já o Grupo 2, 

embora não tenha se aprofundado conseguiu enfatizar a luz em sua natureza dual, apesar da 

redundância apresentada no início da resposta. Vale destacar, que o Grupo 2 usou a 

abordagem feita pelo experimento, como uma de suas bases para elaboração da síntese. 

Aula 2: Reflexão da Luz 

  Para a segunda aula a pergunta foi a seguinte: Qual é a diferença entre a luz refletida 

por um espelho e a luz refletida por uma parede?  

Grupo 1: A diferença é que a parede absorve a luz por ela ser opaca, já o espelho por 

apresentar características de líquido mesmo estando sólido, haverá uma intensidade de luz 

maior por conta da sua pouca absorção, parecido com o som pois dependendo da superfície 

de reflexão poderá haver mais ou menos reflexão.     

Grupo 2: A diferença é que a do espelho é regular pois reflete apenas em um ângulo, 

já a da parede é difusa, como quando o som reflete numa parede.     

 Por ser uma questão relativamente simples, esperava-se dos grupos respostas diretas, 

haja vista que o texto por si só contempla a diferença entre a reflexão regular e a reflexão 

difusa, como apresentado em partes pela síntese do Grupo 2. Entretanto os grupos 

apresentaram respostas mais amplas, ressaltando informações abordadas no experimento, 

como as características de absorção e reflexão do som. Ainda convém destacar, dos equívocos 

apresentados pelo Grupo 1, como a ideia de que a luz é absorvida pela parede por ela ser 

opaca, na verdade a absorção da luz ocorre por qualquer corpo, sendo ele opaco, translucido 

ou transparente e a utilização do termo espelho de forma confusa, pois há diferença entre 

vidro e espelho. Apesar disso, verifica-se na construção da ideia o fato de que os espelhos 

refletem mais luz que a parede, o que de certa forma está correto, já que os espelhos são 

capazes de refletir quase toda a luz que incide sobre eles. 

Aula 3: Refração da Luz 

  Para terceira aula a pergunta foi: O que acontece com a luz quando ela passa do ar para 

a água? 

Grupo 1: Quando a luz passa do ar para a água ocorre uma variação de velocidade, 

isso acontece por que a luz mudou de um meio para o outro. Podemos dizer que ao contrário 
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do som que tem o aumento de velocidade, na luz ocorre uma diminuição, isso porque ela é 

uma onda eletromagnética. 

Grupo 2: Parte dela sofre reflexão e parte dela sofre refração, apresentando as 

reações, de velocidade menor, aproximando–se da normal diferente do som que se afasta da 

normal.       

Nessa questão, observa-se que os grupos compreenderam que na mudança do ar para 

água a luz sofre uma variação de velocidade. Nesse contexto, verifica-se que O Grupo1 

ressaltou o paralelo apresentado pelo texto e as informações expostas durante a demonstração 

do experimento, em relação ao comportamento do som diante da mudança de meio, 

destacando a diferença entre o som e a luz. E o Grupo2, apesar da falha considerando a 

possibilidade de reflexão, sem no entanto desenvolver em que circunstâncias ela poderia 

ocorrer, frisou também, a diferença no desvio sofrido pelo som e pela luz ao mudarem do ar 

para a água.                   

Aula 4: Dispersão da Luz 

  Para a aula 4: Como se forma o arco-íris? 

  Grupo 1: A luz branca originaria do Sol quando encontra-se com as gotículas de 

água ocorre uma refração, pois a luz muda do ar para a água, também ocorre a reflexão 

assim começam a se dividir as cores indo do vermelho ao violeta, no caso são sete cores 

formando o arco-íris. Esse fenômeno é chamado de dispersão das cores da luz branca e a 

separação das sete cores mais definidas.    

            Grupo 2: A luz branca é composta por sete cores, ao encontrar o prisma sofre a 

dispersão e a refração das cores por conta da diferença de frequência entre elas. No caso da 

água, o arco-íris é percebido pela reflexão da luz branca sobre as gotas de água, pois a 

distância que há entre as gotas facilitam a percepção da dispersão das cores devido a 

distância entre uma gota e outra.  

  Nota-se nas sínteses que os grupos conseguiram relacionar a ideia da dispersão da luz 

branca ao atravessar um prisma, com a formação do arco-íris, justamente o que se esperava, 

dada as diversas interpretações que a pergunta poderia gerar. Nesse sentido, destaca-se a 

abordagem do fenômeno de refração mencionado pelo Grupo 1, considerando a mudança de 

meio, e a refração das cores dada as frequências diferentes, apontado pelo Grupo 2 de maneira 

correta, já que os desvios distintos deve a tal característica da onda luminosa. Outro fato 
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interessante ressaltado pelos grupos, deve-se a participação da reflexão no processo, já que 

que ela ocorre de fato, e é fundamental para que o fenômeno aconteça. 

Aula 5: Interferência da Luz 

Para a aula 5: A interferência da luz, foi um dos fenômenos responsáveis para indicar 

aos físicos sua natureza ondulatória. Como ela ocorre? 

Grupo 1: A descoberta da luz como fenômeno ondulatório foi feita utilizando o 

paralelismo de Young, no qual foi concluído que o encontro de ondas, causa a chamada 

interferência. Assim também temos um ideia de interferência construtiva e destrutiva, no 

encontro da crista de uma onda e o vale de uma outra formam interferência destrutiva 

(ocorre uma subtração das amplitudes). Já interferência construtiva é união de duas cristas 

de onda. Lembrando que o paralelismo de Young, vem sendo destacado desde o início dos 

estudos. 

Grupo 2: A interferência da luz ocorre no momento em que duas ondas luminosas que 

se encontram gerando uma interferência que pode ser construtiva e destrutiva dependendo do 

encontro, pois sendo o encontro de crista com crista será construtiva sendo diferente será 

destrutiva.    

Identifica-se, que os grupos direcionaram suas sínteses na ideia do princípio de 

superposição apresentado no experimento, focando as interferências construtiva e destrutiva 

como resultado de somas algébricas da amplitude, contudo não enfatizaram, que para a 

ocorrência da interferência luz, é indispensável a presença de duas fontes luminosas 

coerentes, isto é de mesma frequência. Convém notar a ênfase dada pelo Grupo 1 ao 

paralelismo de Young, indicando que tal concepção vem sendo usada desde a primeira aula. 

Tal ocorrência é justificada pela perspectiva deste trabalho.        

Aula 6: O Efeito Doppler 

  Para a aula 6: Nos fenômenos de refração e interferência, a luz é observada com a 

mesma frequência em todos os momentos. Contudo o que ocorre na observação do Efeito 

Doppler?    

         Grupo 1: O que ocorre é que no efeito Doppler uma ideia de que existe uma relação 

entre a fonte e o receptor, como característica diferente dos outros fenômenos, temos no 

efeito Doppler uma ideia de que há uma variação na frequência, como por exemplo do som, 

citando a grande corrida de fórmula 1 em Singapura, que ocorre nas ruas, as pessoas 
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percebem o som com uma variação, um desvio para o agudo quando os carros se aproximam 

e para o grave quando se afastam, comparado ao som a luz  tem um desvio para o vermelho 

ou para o azul.         

 Grupo 2: Ocorre uma mudança na frequência percebida, em decorrência do 

movimento da fonte luminosa ou do observador. 

 Percebe-se, que os grupos conseguiram captar a ideia central do Efeito Doppler, já que 

o fenômeno se dá pelo movimento relativo entre a fonte e o receptor, exatamente o que se 

esperava ao efetivar o paralelismo novamente. Sendo assim, observa-se na síntese do Grupo 

1, uma abordagem relativamente expressiva acerca do fenômeno exemplificando a variação 

de frequência do som percebida de acordo com o deslocamento dos carros de fórmula 1, no 

entanto, ao estabelecer a comparação da luz com o som houve um equívoco, pois no desvio 

para o vermelho a distância entre a fonte e o observador está aumentando e para o azul está 

diminuindo. Nota-se que o Grupo 2, de maneira direta e consistente destacou em sua síntese 

os aspectos essenciais a compreensão do fenômeno.                   

Tal ação, consolidou-se como um dos aspectos mais relevantes no desenvolvimento da 

SD. Pois através do debate e o conflito de ideias, os alunos puderam compartilhar 

experiências e informações, fatores extremamente significativos a construção do 

conhecimento. 

4ª- Leitura e discussão das sínteses em sala. 

A discussão das sínteses, veio para corroborar ainda mais no desenvolvimento da 

aprendizagem. Dado o caráter dialógico presente.  

Exploração de diferentes ideias, apresentação de pontos de vista, questões, dúvidas 

etc. Esse tipo de padrão discursivo tem por fundamentação uma argumentação do tipo 

dialógica, cujas características são as seguintes: Compartilhamento e confronto de ideias entre 

os participantes e a participação ativa dos alunos no processo de discussão por meio da 

explicação de ideias, conclusões e conflitos internos (MONTEIRO, 2002).   

5ª- Exposição dos “diagramas instrutivos” no caso: mapa conceitual e diagrama V 

(Figura 11). 
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Figura 11. Os alunos A1 e A2 realizando a leitura do diagrama V. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 

 

4.4 Verificação da aprendizagem 

Aula 1: A Natureza da Luz 

01- A porta automática de um Shopping Center, as calculadoras e relógios que funcionam 

com energia solar são recursos tecnológicos utilizados no dia a dia de uma cidade e que 

envolvem luz e cargas elétricas, constituindo o fenômeno físico conhecido como “efeito 

fotoelétrico”. Sobre esse tema, julgue as afirmativas. 

a) A luz constitui-se de pacotes discretos, denominados fótons, que podem ser considerados 

partículas. 
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  Aluno A1: Esta constatação de que a luz é constituída de pacotes discretos que podem 

ser considerados partículas foi um avanço significativo para física, pois graças a essa 

descoberta que teve início com Hertz e foi concluída por Einstein, é que hoje podemos ter 

uma ideia da natureza da luz como partícula. Assim, compreende-se que esse conhecimento 

ajudou a humanidade a aproveitar essa fonte de energia chamada luz. Vemos claramente 

esses aproveitamentos quando observamos as placas que funcionam com a luz do Sol, pois 

assim como as plantas as placas capitam os fótons.         

  Aluno A2: Isaac Newton foi o primeiro a tentar provar que a luz era formada por 

partículas, porém nesse aspecto ele não obteve resultado. Algum tempo depois Hertz 

conseguiria comprovar que a luz é mesmo uma partícula, ideia confirmada por Einstein, pois 

ele fez ressurgir uma teoria que parecia morta, porém era defendida por Planck.  

b) A luz tem natureza dual, sendo o efeito fotoelétrico uma manifestação do aspecto 

corpuscular. 

Aluno A1: A comprovação de que a luz é uma onda eletromagnética foi feita por 

Hertz. E esse importante físico também trouxe dois séculos depois de Newton a retomada da 

teoria corpuscular e foi afirmada mais tarde por Einstein. Dessa forma, conseguimos 

compreender que a luz tem o comportamento de onda e também se comporta como partícula. 

Por isso a explicação de que ela tem natureza dual.  

Aluno A2: Newton tinha em mente que a luz era corpuscular um dos aspectos da luz 

corpuscular é o efeito fotoelétrico, mas a luz também pode ser como uma onda transversal 

que se propaga no vácuo diferente do som, daí a natureza dual.        

Para o problema apresentado, constata-se que os alunos conseguiram, obviamente, 

tendo como suporte teórico fundamental o texto, construir um modelo de compreensão da 

natureza da luz, justamente o que se esperava. Nesse sentido, observa-se a apropriação de 

maneira coerente dos alunos quanto aos termos onda e partícula e os aspectos históricos nos 

quais estão inseridos, dessa forma, nota-se a evolução apresentada pelos mesmos, como na 

resposta do aluno A1 a primeira afirmativa, em que compara as placas solares com plantas já 

que elas captam os fótons, e do aluno A2 em estabelecer a diferença de forma coerente entre a 

luz e o som, na segunda afirmativa. Contudo o mais relevante aconteceu na conclusão 

estabelecida pelos alunos a segunda afirmativa, o que evidenciou a compreensão dos mesmos 

no que se refere ao aspecto dual da luz.      
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Aula 2: Reflexão da Luz 

01- Cite exemplos de corpos luminosos e corpos iluminados, explicando a diferença e a 

origem da luz responsável pela visão do corpo em cada caso. 

  Aluno A1: A diferença entre o corpo luminoso e o corpo iluminado é que o corpo 

luminoso produz radiações eletromagnéticas visíveis, como exemplo de corpo luminoso, o 

Sol. Já os corpos iluminados emitem a luz que eles recebem, como o espelho e a lua que 

refletem a luz de uma fonte primária.     

  Aluno A2: O objeto que produz luz como no caso de uma lâmpada são chamados de 

corpos luminosos, no caso o corpo iluminado é o espelho que apresenta luz transmitida de 

uma outra fonte de luz.       

02- Um feixe de raio laser incidiu em um espelho plano formando com ele um ângulo de 60°. 

Qual o ângulo que o feixe refletido forma com o espelho?  

  Aluno A1: Forma um ângulo de 60°, já que refere-se ao mesmo ângulo refletido de 

uma outra fonte. 

  Aluno A2: Esse feixe reflete e forma um ângulo de 60°. 

03- Ao olharmos através de uma janela de vidro, durante o dia, vemos o exterior com clareza. 

À noite, com o interior iluminado, o que vemos na mesma janela é a imagem do interior 

refletida. Como se explica esse fato? 

 Aluno A1: O que ocorre é que durante o dia a janela reflete diretamente a luz do sol, 

por isso durante o dia conseguimos ver o exterior já durante a noite quando interior 

consegue emitir a luz que recebe, assim a noite se tem uma visão do interior com mais 

clareza. 

 Aluno A2: Ao longo do dia, esse objeto está sendo diretamente iluminado no caso da 

noite ocorre uma repetição da reflexão da luz. 

      Temos aqui três problemas com diferentes graus de complexidade. No primeiro, 

verifica-se que os alunos não demonstraram dificuldades, apresentando distinções e citando 

exemplos de maneira concisa, acerca dos corpos luminosos e iluminados. Na segunda, idem, 

não houve problemas nem circunstancias adversas ao entendimento da questão o que 

possibilitou o êxito dos alunos em suas respostas. Porém, na terceira dada a complexidade da 

construção de um modelo associado a um conjunto de aspectos visuais, observa-se que tanto o 

aluno A1 quanto o aluno A2, não conseguiram expor com clareza suas respostas. Como 

mencionado anteriormente a ideia de transparente, contempla significados que dependem 
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exclusivamente da visão, causando assim o comprometimento em mentalizar a situação 

apresentada.       

Aula 3: Refração da Luz 

01- Ao colocar uma placa de vidro transparente grossa sobre a página de um livro, as letras 

vistas através dessa placa, embora não se deformem, parecem se movimentar quando desliza-

se essa placa sobre o livro. Por que isso ocorre? 

  Aluno A1: As letras parecem se mover, porque ocorre o desvio da luz chamado de 

refração. 

  Aluno A2: Porque a luz está se deslocando de um meio para outro provocando a 

refração.     

02- É mais fácil pescar um peixe usando uma flecha verticalmente, em relação à superfície da 

água, do que, usando-a de maneira inclinada. Justifique essa afirmativa. 

  Aluno A1: Isso ocorre porque a nova frente de onda não mudou a direção da luz em 

relação à superfície, por isso é mais fácil utilizar a flecha na vertical.  

  Aluno A2: Porque a flecha jogada de forma vertical não provoca mudança de direção 

facilitando assim a captura do peixe.    

03- Um menino tenta retirar, do fundo de um rio, um sapato, utilizando uma vara de bambu. 

Ele deve atingir o alvo, acima, abaixo ou exatamente na posição em que o vê? Explique. 

  Aluno A1: O menino deve colocar a vara abaixo já que a luz afasta-se da superfície. 

Na mesma posição não pode ser pois a gente tem a visão distorcida.   

  Aluno A2: Ele deve jogar a vara abaixo, porque com isso ele se aproximará da 

normal, já que a luz desvia como o som.  

  Foram apresentados novamente problemas com graus crescentes de complexidade. No 

primeiro, percebe-se que os alunos descreveram a representação esperada, considerando a 

ocorrência de tal fato como consequência do fenômeno de refração da luz.  

  No segundo, nota-se, que com a ausência de elementos essenciais houve um 

comprometimento expressivo na elaboração das respostas. Esperava-se dos alunos a 

construção de modelos que associasse reflexão e refração, dadas as circunstancias exploradas 

na situação problema. Contudo, os mesmos não atentaram ao comportamento dos raios 

refletidos, percebe-se que o aluno A1, ainda buscou diante da teoria descrever que não há 

mudança na direção da luz quando a frente de onda incide de forma paralela na superfície que 

separa os meios, entretanto sem identificar a posição do observador e o direcionamento do 
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raio refletido. Já o aluno A2 focou no comportamento da flecha e não da luz, fato justificável, 

tendo em vista que a questão não atendeu de maneira coerente a descrição do fenômeno.  

  Bem como no problema anterior, observa-se, no terceiro a mesma situação, tanto o 

aluno A1 quanto o aluno A2, direcionaram suas respostas, ressaltando o comportamento da luz 

do ar para agua, por sinal de maneira coerente, pois nessa circunstância (nesse sentido), os 

raios de luz, afastam-se da superfície ou aproximam-se da normal, como destacaram os alunos 

A1 e A2, respectivamente, e não o comportamento dos raios refletidos, na mudança da água 

pro ar e o prolongamento como causa do efeito, modelo e descrição esperados.                 

Aula 4: Dispersão da Luz 

01- Se a luz do Sol é branca, explique por que objetos iluminados igualmente por ela são 

vistos com cores diferentes.   

  Aluno A1: O que ocorre é que a luz branca reflete todas as cores.  

  Aluno A2: Quando iluminamos um objeto com a luz branca e enxergamos uma cor 

vermelha significa que a frequência predominante nesse objeto é a vermelha, por isso que 

não enxergamos a cor branca, ele reflete a vermelha.  

02- Por que se acrescenta anil à água quando as roupas brancas estão amareladas? 

  Aluno A1: Ocorre uma reflexão da cor anil voltando assim a sua cor original.  

 Aluno A2: Porque com a junção do amarelo e o anil a roupa volta a sua cor normal 

que é branca. 

03- A única luz sob a qual os vegetais não podem viver é a luz verde. Se colocarmos plantas 

num quarto iluminado somente com essa cor, elas definham e morrem. Por que isso acontece?  

 Aluno A1: Isso ocorre porque a luz verde tem baixa frequência e por isso não 

consegue manter a planta viva.  

 Aluno A2:Isso ocorre porque a cor verde atrapalha o processo de fotossíntese da 

planta, provocando a sua morte.  

  Apresentando-se, outra vez, problemas com nível crescente de dificuldade. Percebe-se, 

que os alunos A1 e A2 não demonstraram complicações em elaborar os modelos esperados 

para resolução dos problemas 01 e 02. Para o primeiro, verifica-se que o aluno A1, sintetizou 

precisamente que a luz branca é composta de todas as cores e que é possível, a partir da 

reflexão, enxergar qualquer cor, e o aluno A2 destacou a importância da frequência 

correspondente ao objeto para o fenômeno de reflexão.  
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No segundo apesar da falta de informações ou ressaltadas de forma implícita, percebe-

se num contexto geral que as respostas dadas atenderam a ideia pretendida. O aluno A1, 

ressaltou a reflexão do anil e a combinação com o amarelo na composição da luz branca, e o 

aluno A2 o fato da reflexão do branco na “junção” do amarelo e o anil. Porém, no terceiro 

problema, os alunos não conseguiram construir a representação aguardada, desconsiderando 

os conhecimentos disponíveis acerca dos fenômenos de absorção e reflexão e a relação entre 

eles na abordagem do problema. 

Aula 5: Interferência da Luz 

01- Em um de seus experimentos Young demonstrou o fenômeno da interferência da luz. Ele 

observou que ao incidir dois feixes de luz por orifícios separados, apareciam sobre um 

anteparo áreas claras e escuras alternando-se, as chamadas “franjas de interferência”. 

Explique, como ocorre esse fenômeno.    

  Aluno A1: Esse fenômeno ocorre porque há um encontro de ondas, nos quais as 

faixas claras representam o encontro das cristas e a soma das amplitudes, já quando a crista 

encontra o vale de uma outra onda as faixas ficam escuras. Como o som forte e fraco.      

  Aluno A2: O que explica esse fenômeno é o encontro de duas ondas com mesma 

frequência. 

02- Quando a luz do Sol incide sobre manchas de óleo que flutuam sobre a água, essas 

manchas se tornam coloridas. Explique a origem dessas cores.   

Aluno A1: A origem das cores vem da luz branca, que em seguida há duas reflexões. 

Diferente da interferência que ocorre em dupla fenda, nesse processo ocorre o aparecimento 

de diferentes cores.   

Aluno A2: Nesse caso ocorre a reflexão em duas fases antes da interferência, fase 

primária que é a face anterior que é o óleo e segunda face posterior que é a água.    

Temos aqui dois problemas relativamente complexos, dadas as características da 

interferência da luz. Para o primeiro, percebe-se que os alunos enfatizaram aspectos distintos, 

mas relevantes para ocorrência do fenômeno, propondo modelos representativos coerentes a 

ideia desejada. O aluno A1 mencionou, que a configuração de faixas claras e escuras que 

aparecem na observação do experimento de Young corresponde a superposição diante das 

somas de amplitude, igualmente observado com o som ao tornar-se forte ou fraco, e o aluno 

A2 ressaltou que para obtenção do fenômeno de interferência é necessário o encontro de duas 

ondas geradas por fontes luminosas coerentes, isto é, de mesma frequência.    
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Para o segundo, o modelo de representação desejado, corresponde em um desafio 

ainda maior, dada a complexidade de correlacionar os fenômenos de reflexão, refração e 

interferência da luz. Contudo os alunos surpreenderam, novamente, frisando aspectos 

pertinentes acerca da situação problema. O aluno A1, enfatizou que a origem das cores vem da 

luz branca e que para a ocorrência de tal fato, há necessidade de duas reflexões, e o aluno A2 

frisou de maneira específica como se dá o processo de reflexão dos raios de luz, nessa 

circunstância. Portanto, atingiram em partes o que se esperava enquanto modelo 

representativo.                       

Aula 6: O Efeito Doppler 

01- Explique com base no Efeito Doppler, o que levou Hubble a teoria da expansão do 

universo. 

  Aluno A1: Segundo essa teoria, a expansão do universo pode ser percebida pelo 

efeito Doppler, porque a frequência de luz das galáxias demonstram que elas estão cada vez 

mais distantes. 

  Aluno A2: Ele quis provar a teoria da luz utilizando as galáxias como base para 

defender a ideia de expansão do universo, utilizando a questão da distância das galáxias a 

partir da frequência de luz observada.      

02- É possível perceber através do Efeito Doppler se uma galáxia está girando? Justifique. 

 Aluno A1: É possível sim ter essa percepção através do efeito Doppler, pois quando 

houver variação na frequência de luz, logo compreende-se que a galáxia está girando.    

 Aluno A2: Sim, por causa da variação das frequências das fontes de luz percebida.  

Finalizando, foram propostos mais dois problemas relativamente complexos, os quais 

exigiam dos alunos a formação de modelos coerentes com as situações-problemas diante da 

ocorrência do Efeito Doppler. Para ambos os problemas, verifica-se, que os alunos 

alcançaram as representações desejadas. Em relação ao primeiro, tanto o aluno A1 quanto o 

aluno A2, destacaram que a frequência de luz captada é o fator principal de investigação 

quanto ao distanciamento das galáxias e como consequência a expansão do universo. No 

segundo, observa-se que adotando novamente a ideia do desvio de frequência causado pelo 

movimento relativo entre a fonte e o receptor, os alunos atenderam a perspectiva pretendida.   

Professor: Qual sua opinião sobre a proposta de ensino desenvolvida?   

Aluno A1: O interessante dessas atividades, a gente costuma dizer sempre, que, tem 

até uma frase né. Que cada cabeça tem um universo, cada pessoa tem o seu próprio universo, 
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eu não gosto de generalizar muito isso. Eu penso que não devemos, assim, colocar totalmente 

dessa forma, mas assim, eu concordo que cada ser humano, pode compartilhar diversas 

coisas ou pode compartilhar todos os tipos de aprendizado. O que acontece, a formação da 

imagem pela pessoa cega, ela se dá, através do tato e da audição e ele tem essa imagem 

formada no cérebro. Mas isso não impede da pessoa cega, ter a curiosidade, e é até bom que 

ela tenha essa curiosidade, em relação ao que significa a luz, porque mesmo você sendo uma 

pessoa cega, que tem problemas severos de visão no caso a cegueira total como é o meu 

caso, ele tem que saber que ele também depende da luz. É através da luz que tem a 

fotossíntese, os alimentos que ele consome é uma fonte de energia então só isso já é o 

suficiente, já é o estímulo que faça com que ele tenha que ter essa curiosidade. Mas antes 

mesmo das atividades, eu ficava a pensar, no que são as cores, e eu tinha essa coisa. Mas o 

que são as cores? Ela se apresenta de que forma? É um círculo? É um quadrilátero cada 

cor? Então é assim, foram questionamentos, que foram surgindo em minha mente que aos 

poucos eu fui tendo a percepção de que as cores são na verdade, estão relacionadas a 

frequência da luz, então assim. Na verdade isso foi não só pra mim, mas os próprios colegas 

que tem a visão eles também puderam ter essa compreensão do que são as cores. Então 

assim, eu peço pra que todos aqueles que tenham a visão passem a ter mais curiosidades 

sobre a luz, porque eles utilizam dela pra ver, mas nunca se perguntaram. O que são 

realmente as cores? Qual é a natureza da luz? O que é a luz? Então as atividades foram 

muito boas, para que possamos entrar nessa discussão, coisa tão simples, como é que eu 

quero saber de algo complexo se eu não consigo me preocupar com aquilo que tá na minha 

frente, com aquilo que ajuda a me mover. Que é a luz! Essa atividade tem uma extrema 

importância, e eu gostaria muito que os assuntos tratados em sala de aula, em todas as salas 

de aula, de um modo geral, não falo só do aspecto daqui, mas em todos os lugares fossem 

tratados dando um verdadeiro sentido aquilo, como foi feito nas atividades.      

Aluno A2: Foram proveitosas, porque a gente pôde através de um aspecto mais, como 

é que eu posso dizer, um aspecto mais acessível, você pode aprimorar os seus conhecimentos 

a respeito do campo da luz, uma coisa que você estudou com mais clareza, com uma maior 

facilidade de raciocínio. Você pode compartilhar com seus colegas, sobre o ponto de vista de 

cada um, a respeito da questão da luz, dos fenômenos da luz, então foi bem proveitoso 

mesmo, a gente pôde vivenciar muita coisa. É, aquelas comparações das notas musicais com 

as cores, foi bem animador pra mim, foi muito bom mesmo.        
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 Professor: Na sua opinião a utilização do som, contribuiu na construção de 

conhecimentos acerca da luz?   

Aluno A1: Eu diria que o som foi, é como a gente pode dizer o sal que coloca o 

tempero nesse projeto, porque, e também como porta de entrada no nosso mundo, porque o 

que é que acontece né, trabalhar a luz, simplesmente a luz, até de forma superficial, você 

consegue ter uma compreensão, quer dizer: A luz é uma onda eletromagnética, que percorre 

a trezentos mil quilômetros por segundo e é uma forma de energia, certo, mas é graças ao 

som que vai se ter o sentido da ideia de luz, então quando se vai trabalhar em relação a luz 

principalmente pra fazer essa inclusão de pessoas com deficiência visual com as pessoas que 

não tem essa deficiência, com certeza é o melhor meio de se trabalhar, é a utilização do som, 

porque primeiro que a luz tem natureza ondulatória e o som também, então colocando esses 

dois aspectos em conjunto, dá pra ter um bom trabalho em relação a isso.                          

Aluno A2: Justamente as duas formas de se trabalhar com pessoas com deficiência 

visual é através do tato e do som, então a utilização do som, realmente foi de uma utilidade 

muito grande para as atividades, porque você pode entender melhor a luz de uma forma com 

a qual você ver o seu próprio mundo, no caso do deficiente visual que ver o mundo através do 

som, com som que ele percebe as coisas, analisa as coisas, é graças ao som que ele pode 

acompanhar um filme, uma novela, um futebol. O som e o toque são tudo no caso da vida do 

deficiente visual, na verdade, essas duas coisas acabam sendo a visão deles, então trabalhar 

a luz utilizando o som como uma das bases foi uma ideia bem rica.                             

Apesar das dificuldades apresentadas pelos alunos cegos quanto à construção de 

modelos representativos diante de algumas situações-problema, avaliou-se de maneira 

positiva a proposta pedagógica desenvolvida. As sequências didáticas trabalhadas na 

construção do produto proporcionaram não somente a organização estruturada do conteúdo, 

mas principalmente o passo a passo do processo de ensino e aprendizagem, com a 

investigação dos conhecimentos prévios, o uso dos organizadores prévios e a incorporação do 

som enquanto subsunçor, a dialética da apresentação do conteúdo com o papel do professor na 

construção dos diagramas em braile e conclusões, e o caráter formativo de avaliação dos 

problemas apresentados na última etapa, estabeleceu-se um ciclo envolvendo os aspectos 

essenciais a construção do conhecimento.   
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Capítulo 5  

Conclusão 

O ensino de óptica para cegos requer do professor o entendimento das características 

inerentes às representações mentais e sua relação com as estruturas de linguagem. Sendo 

assim, é crucial estabelecer canais de percepção que garanta aos alunos cegos e videntes 

interagir e discorrer sobre o que está sendo abordado em sala de aula, e compreender como os 

mesmos racionam para a construção dos significados à medida que a informação é 

viabilizada. Nesse contexto, o caderno pedagógico buscou através da SD estruturar o processo 

de ensino e aprendizagem numa perspectiva significativa e inclusiva. 

O pré-teste, primeira etapa da SD, correspondeu de maneira eficiente, dado o caráter 

diagnóstico ao qual foi proposto, pois diante das entrevistas foi possível investigar o 

conhecimento prévio dos alunos ou a ausência deles como observado nas aulas de 

interferência e Efeito Doppler, e o embasamento adotado diante dos aspectos conceituais 

propostos, porque assim como para os videntes, percebeu-se a tendência dos alunos 

investigados em direcionar algumas das respostas fundamentadas na percepção em detrimento 

as teorias e princípios estudados previamente.  

O organizador prévio, segunda etapa da SD, consolidou-se como ponto chave da 

proposta pedagógica uma vez que estabeleceu a ponte de acesso a informação. A utilização do 

som enquanto subsunçor e a exploração de estruturas não-visuais como esquemas auditivos e 

tátil-auditivos, através de atividades práticas, possibilitaram aos alunos cegos compensar suas 

limitações sensoriais diante do processo de inclusão, oferecendo-lhes um contexto favorável 

ao processo de ensino e aprendizagem e principalmente dando-lhes sentido ao que seria 

ensinado posteriormente.    

A apresentação do conteúdo, terceira etapa da SD, firmou-se como a grande surpresa 

da proposta pedagógica. Pois, com a participação expressiva dos alunos cegos e videntes, 

experiências e informações puderam ser compartilhadas, hipóteses foram confrontadas, 

conclusões e significados elaborados, fatores determinantes a construção de conhecimento. 

Nesse sentido, o papel do professor foi de suma importância, ao estabelecer canais de 

interação e comunicação entre os sujeitos do processo educativo a partir de debates e 

discussões em sala, bem como acompanhá-los na transição dos sentidos para os significados 

através das conclusões estabelecidas no mapa conceitual e os diagramas V.   

A verificação da aprendizagem, última etapa da SD, nos possibilitou não somente 

avaliar se os objetivos da proposta pedagógica foram alcançados, mas principalmente analisar 
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a apropriação dos significados por parte dos alunos cegos na formação de modelos mentais 

adequados aos desafios retratados. Nessa perspectiva, observou-se que as dificuldades por 

eles apresentadas, não estão relacionadas diretamente aos significados, mas na construção de 

modelos representativos e a aplicação dos significados para compreensão de uma situação 

real. Como mencionado no problema 03 da aula 2, a ideia de transparente ressaltada diante de 

um conjunto de aspectos visuais, acabou causando o comprometimento em mentalizar a 

situação apresentada. Entretanto, quando questionados de maneira conceitual acerca do termo, 

percebeu-se que os significados foram explanados de maneira coerente. Além disso, notou-se 

que a ambiguidade presente nos enunciados escritos também contribuíram com a 

problemática, como verificou-se nos problemas mais complexos da aula 03. 

Quanto a avaliação feita pelos alunos cegos, sobre a proposta didática, o 

posicionamento dos mesmos foi bastante significativo, porque além de apreciarem 

positivamente as atividades desenvolvidas, expressaram opiniões coerentes ao que se propôs. 

O aluno A1, por exemplo, frisou a forma de tratamento dado ao assunto e a importância do 

sentido na construção dos significados. O aluno A2, destacou a magnitude do 

compartilhamento de ideias e pontos de vista, bem como os aspectos de acessibilidade 

exemplificados na comparação das notas musicais com as cores, através do “instrumento 

didático-musical”.  

Portanto, a utilização do som diante da proposta construtivista, atendeu de fato as 

expectativas aguardadas, ao passo que além dos aspectos conceituais as características 

atitudinais tornaram-se evidentes na opinião dos alunos. O aluno A1 salientou que a utilização 

do som funcionou como uma porta de entrada no mundo do deficiente visual, um mecanismo 

realmente inclusivo e que a partir dele as ideias sobre a luz tiveram sentido e que esse é o 

melhor meio de se trabalhar a interação do aluno com e sem deficiência visual. O aluno A2 

evidenciou o uso do som como uma ideia rica, que possibilitou a compreensão da luz a partir 

da forma com a qual o cego vê o seu próprio mundo. 

Em resumo, esta experiência propiciou a confirmação de que para a evolução da 

aprendizagem significativa de alunos cegos e videntes é essencial considerar as experiências 

relevantes, os conhecimentos prévios, as interações entre os sujeitos do processo educativo, e 

cabe ao professor conduzir o processo de ensino e aprendizagem numa perspectiva de 

integração, criando canais de acesso aos conteúdos, a partir de estruturas de linguagem 

adequadas (como esquemas auditivos e tátil-auditivos) e modelos mentais cientificamente 

coerentes. 
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Apêndice A 

Produto Educacional - Caderno Pedagógico: O ensino de 

óptica para cegos na perspectiva de compreender a luz a 

partir do som. 

1 Apresentação 

O caderno pedagógico: O ensino de óptica para cegos na perspectiva de compreender a 

luz a partir do som, constitui-se em uma proposta de intervenção instrutiva inclusiva para o 

Ensino de Física, que tem como objetivo, viabilizar o processo de ensino e aprendizagem de 

alunos com cegueira apresentando o conteúdo de óptica a partir de uma Sequência Didática 

(SD) fundamentada em interações dialógicas e estímulos auditivos e tátil-auditivos 

produzidos por atividades experimentais. O produto educacional foi elaborado como parte 

integrante do trabalho realizado junto ao Programa de Pós-Graduação do Mestrado Nacional 

Profissional em ensino de Física, do polo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA). 

Considerando a atual conjuntura educacional é fundamental compreender as diferenças 

individuais dos alunos, com ênfase aos portadores de deficiência visual, para planejar ações 

educativas conforme suas necessidades.  

O ser humano atribui sentido e significado às coisas através das interações com o 

mundo que o cerca, porém, nem tudo que se aprende, torna-se significativo, é necessário que 

o aluno com e sem deficiência visual, relacione os novos conhecimentos às suas experiências 

e/ou coisas que já aprendeu anteriormente, ou seja, aspectos familiares, relevantes presentes 

em sua estrutura de conhecimento.  

É importante frisar, que as possíveis dificuldades encontradas por alunos cegos no 

âmbito da construção de conhecimento e formação de conceitos devam ser compreendidas 

pelos professores como semelhantes às apresentadas pelos alunos videntes. Pois a cegueira 

não compromete o cognitivo do aluno, porém as barreiras de acessibilidade e experiências de 

vida, estas sim, dificultam o processo de aprendizagem e a aquisição aos significados e 

conceitos (SÁ; SIMÃO, 2010).   

Planejado, então, para auxiliar o professor, a partir de atividades que despertem o 

interesse de alunos com e sem deficiência visual e estabeleçam relações entre eles e entre 

professor e aluno, no intuito de confrontar hipóteses, conclusões e construir conhecimento. 
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Este produto procurou através da SD atender as dimensões conceituais, procedimentais e 

atitudinais dos conteúdos assim como organizá-los de forma estruturada na perspectiva da 

aprendizagem significativa.  

Uma SD é uma série ordenada e articulada de atividades, que permite desenvolver no 

estudante a dimensão conceitual, ou seja, os conceitos e princípios que se deve aprender; a 

dimensão procedimental que é o saber fazer (aplicar regras, métodos, procedimentos) e a 

dimensão atitudinal, a mais complexa, pois trata “o que o aluno é”, ou seja, está associada ao 

desenvolvimento de atitudes, valores, ética, enfim o componente afetivo (ZABALA, 1998).      

A SD proposta divide-se em quatro etapas, à saber:  

Etapa 1: Pré-teste 

  Trata-se do primeiro momento, que permite ao professor, investigar o conhecimento 

prévio dos alunos acerca do conteúdo proposto, obtendo respostas intuitivas ou suposições 

dos participantes da atividade. Nesta etapa são lançadas questões de cunho subjetivo, 

envolvendo definições e aspectos conceituais do assunto a ser trabalhado em cada aula. 

Etapa 2: Organizadores Prévios 

Na sequência são apresentados os organizadores prévios, com o objetivo de 

estabelecer a ligação entre o que o aluno já sabe e o que deveria saber para que o novo 

conteúdo seja aprendido de forma significativa. De acordo com Moreira, “os organizadores 

prévios podem tanto fornecer “ideias-âncora” quanto estabelecer relações entre ideias ou 

proposições já existentes na estrutura cognitiva e contidas no material de aprendizagem” 

(MOREIRA, 2011, p.115).  

  Considerando a importância de elementos organizacionais inclusivos, aponta-se como 

ponto chave deste produto pedagógico, a utilização de experimentos como organizadores 

prévios. Fundamentados na audição como canal de observação e interpretação, as atividades 

práticas poderão proporcionar ao aluno cego um contexto ideacional para a aprendizagem do 

novo conteúdo. 

 Etapa 3: Apresentação do Conteúdo 

Na perspectiva de construção de conhecimento, os conteúdos serão apresentados aos 

alunos por meio de textos e audição de vídeos, sem, no entanto, apontar conceitos prontos, 

mas fornecendo um embasamento teórico satisfatório. O professor, nessa etapa, deverá 
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acompanhar e assessorar os alunos na transição dos sentidos para os significados. Nesse 

contexto, o debate é imprescindível, pois abre espaço para os alunos exibirem seus sentidos e 

modelos de pensamento construídos acerca do conteúdo, sendo comum o aparecimento ainda 

de hipóteses fundamentadas na percepção e no senso comum em detrimento aos modelos e 

teorias científicas estudados.  

Contudo, destaca-se, com os estudos de Camargo, que a deficiência visual desponta 

como um fator benéfico para a compreensão de alguns fenômenos físicos. 

  

A utilização de esquemas visuais de fenômenos não observáveis visualmente pode 

representar distorções conceituais em relação ao conhecimento e entendimento 

desses fenômenos. Superar a relação entre conhecer e ver e reconhecer que a visão 

não pode ser utilizada como pré-requisito para o conhecimento de alguns fenômenos 

como os de física moderna, pode indicar alternativas ao ensino de física, as quais 

enfocarão a deficiência visual não como limitação ou necessidade educacional 

especial, mas como perspectiva auxiliadora para a construção do conhecimento de 

física por parte de todos os alunos (CAMARGO, 2008, p.25-26).   

 

Concluindo essa etapa, aplicar-se-á os diagramas instrutivos. Para a primeira aula, 

mapa conceitual.  Os mapas conceituais são diagramas de conceitos explicitando suas inter-

relações, de relações significativas, de hierarquias conceituais (MOREIRA, 2012). 

Para as aulas seguintes o diagrama V. O diagrama V é um instrumento heurístico 

proposto, para a análise do processo de produção de conhecimento ou para desempacotar 

conhecimentos documentados em artigos, ensaios (MOREIRA, 2012).  

Etapa 4: Verificação da Aprendizagem 

Serão apresentados aos alunos situações enfrentadas no cotidiano, desafios com 

cenários contextualizados de valor sócio cultural, a fim de avaliar se a SD dentro da 

perspectiva construtivista conseguiu atender os objetivos desejados. Nesse sentido, verifica-se 

se houve de fato assimilação e construção de conhecimento por parte dos alunos cegos e 

videntes. 

É importante ressaltar, que a avaliação acontece de forma contínua durante o 

desenvolvimento da SD. Sendo que o primeiro momento se dá de maneira diagnóstica, 

cabendo ao professor investigar os conhecimentos prévios dos estudantes, suas experiências 

cotidianas, suposições etc. E no decorrer das etapas de acordo com a participação dos alunos, 
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os parâmetros formativo e somativo aparecem inevitavelmente (desempenho nas suas 

expressões orais e/ou escritas durante as aulas através dos recursos disponíveis, exercícios 

avaliativos e prova).  

 

2 Objetivos da proposta de ensino 

 Propor aos professores uma estratégia dinâmica e inclusiva de ensino, voltada à 

formação integral do aluno; 

 Potencializar a aprendizagem significativa de alunos cegos, a partir de experimentos 

simples adotando a audição como sistema de observação e interpretação; 

 Estabelecer canais de comunicação entre professor/aluno e aluno/aluno, além de 

abordar as influências dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais; 

 Fomentar a necessidade de estruturação dos conteúdos para facilitar ao aluno com e 

sem deficiência visual a construção de significados sobre o que ele está aprendendo; 

 Planejar desafios de valor sócio–cultural, afim de, desenvolver habilidades e 

competências. 

 

3 Estruturação do caderno pedagógico 

  O material didático será sistematizado em seis aulas, totalizando 13 horas e 30 

minutos, como observado no quadro 1, à saber: 

Quadro 1: Sistematização das aulas. 

AULAS TEMAS TEMPO ESTIMADO 

AULA 1 A Natureza da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula)  

AULA 2 Reflexão da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula)  

AULA 3 Refração da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula) 

AULA 4 Dispersão da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula) 

AULA 5 Interferência da Luz 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula) 

AULA 6 O Efeito Doppler 2 horas e 15 minutos (3 horas/aula) 

Fonte: O autor do trabalho 
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4  Aulas  

Aula 1: A Natureza da Luz 

Apresentação do tema  

Com a finalidade de identificar que fenômenos, conceitos e modelos são 

correlacionados pelos alunos à luz, a apresentação da temática será por meio de um diálogo 

entre professor e alunos, afim de fazer um levantamento geral de objetos ou fenômenos 

relativos ao assunto.  

Nesse sentido, deve-se direcionar aos alunos a seguinte pergunta: Que fenômenos e 

objetos estão associadas à luz?  

Diante da perspectiva deste trabalho, faz-se necessário investigar as respostas dadas 

pelos alunos com cegueira e o embasamento adotado por eles. Pois os conceitos formados por 

pessoas com cegueira congênita diferem qualitativamente dos conceitos construídos com base 

em experiências visuais. 

Depois de elencados os resultados são encaminhadas as etapas que seguem: 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 O que é a luz? 

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 

 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 
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 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Investigar a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas em face da 

observação do som e sinal do celular no vácuo.  

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Recipiente de vidro; 

 Seringa de 50 ml; 

 Mangueira fina; 

 Três válvulas de câmera de bicicleta; 

 Pistola e bastão de cola quente; 

 Dois celulares. 

Procedimento:  

O experimento propõe uma simulação do vácuo, a partir de um aparato (bomba de 

vácuo) previamente construído, segundo as orientações do vídeo explicativo, disponível no 

seguinte endereço: 

https://m.youtube.com/watch?v=SVW5tK21C8E 

Curiosidade 

Conversas, músicas e ruídos em geral são fontes de um tipo 

bastante familiar de energia. Trata-se do som, algo cotidiano que 

utilizamos para falar e ouvir trocar informações com as pessoas e com o 

meio ambiente. Pela voz, podemos reconhecer uma pessoa e até inferir 

de que lado ela está e a que distancia se encontra. Diferente do tato e do 

paladar, que só funcionam por contato, a audição é um dos sentidos que 

nos permite interagir à distância com o mundo que nos cerca. Mas afinal, 

o que é o som? 

Fonte:  

http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/reflexao-e-refracao-do-
som 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=SVW5tK21C8E
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/reflexao-e-refracao-do-som
http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/reflexao-e-refracao-do-som
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Solicita-se aos alunos que compare as observações, do sinal disponível e o som 

emitido pelo aparelho de celular ao receber uma ligação dentro do recipiente, em dois 

momentos: 

I) Imediatamente ao colocá-lo; 

II) E após a retirada de parte do ar do interior do recipiente, com a bomba.  

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que o professor explique que:  

 A diminuição da intensidade do som com a retirada de parte do ar de dentro 

do recipiente, deve-se a sua natureza mecânica.  

 Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se 

propagar, e que portanto não se propagam no vácuo; 

 Fato que não interferiu na ligação, já que as ondas eletromagnéticas como a 

radiação emitida pelo celular e a luz propagam-se tanto na matéria quanto 

no vácuo.  

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile (Figura 12).  

Texto para o aluno:  

A Natureza da Luz 

Especulações 

Especulações sobre a natureza da luz apareceram muito cedo na história da 

humanidade. Demócrito, filósofo grego que viveu entre cerca de (ca.) 460/470 a 

370/380 a.C., propôs que tudo que existe se compõe apenas de duas coisas, 

átomos e vácuo. Em particular, a luz, que era associada ao fogo, seria constituída de 

átomos pontiagudos, de forma a provocar queimaduras. Contudo, Aristóteles (ca. 

384 a 322 a.C.), introduziu o princípio das sensações, baseando-se nos órgãos 

sensoriais, Aristóteles propôs para a luz, uma explicação similar que ele havia dado 

às vibrações sonoras. Segundo ele, um objeto luminoso vibra e, desta forma, coloca 

em vibração um meio indefinido, que ele chamou de “diáfano”, o qual por sua vez 
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provoca o movimento de “humores”, que faria parte da composição do olho 

(BARTHEM, 2005). 

Os Primeiros Indícios sobre a Natureza da Luz  

Christian Huygens (1629 a 1695) propôs, em 1678, uma teoria ondulatória 

para a luz. Como a natureza da luz era desconhecida nesta época, Huygens 

interpretava a luz em termos de ondas longitudinais, como o som. No modelo de 

Huygens, cada ponto em uma frente de onda é tratado como uma fonte de uma 

“ondícula secundária”. Uma onda é caracterizada pelo seu comprimento de onda λ e 

pela frequência f de oscilação (BARTHEM, 2005). Estas duas grandezas são 

relacionadas através da velocidade v  de propagação da onda na forma: 

fv .  

Isaac Newton (1642 a 1727) também havia se interessado pelo fenômeno da 

luz, tendo realizado surpreendentes experimentos no campo da óptica, como o da 

dispersão da luz branca através de um prisma. Contudo, sua abordagem 

demonstravam as ideias contidas em seu trabalho sobre gravitação desenvolvido 

neste mesmo período. Newton defendia o modelo corpuscular da luz o qual 

explicava de forma satisfatória a óptica geométrica (BARTHEM, 2005).  

A disputa entre Newton, com sua teoria corpuscular, e o onipresente Robert 

Hooke (1635 a 1703), que apoiava a teoria ondulatória de Huygens, não tinha como 

ser solucionada na época. As duas teorias apresentavam previsões distintas quanto 

à velocidade da luz dentro da matéria, enquanto Newton explicava a refração pelo 

aumento da velocidade das partículas luminosas ao entrarem em um corpo, pela 

ação da força gravitacional, Huygens afirmava o contrário. Era a redução de 

velocidade da onda luminosa, dentro da matéria, que desviava a direção da frente 

de onda. Para se chegar a alguma conclusão era necessário, portanto, vencer 

algumas etapas, uma delas seria medir a velocidade da luz com a precisão 

necessária, um avanço tecnológico que propiciasse aos cientistas uma 

instrumentação adequada, e isso só veio a acontecer em 1850, quando finalmente 

Foucault (1819 a 1868) mediu a velocidade da luz no ar e na água, mostrando que a 

velocidade na água era menor que no ar (BARTHEM, 2005). 

A Teoria Ondulatória 
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  A natureza da luz foi demonstrada de maneira brilhante por Thomas Young 

(1773 a 1829). Em 1803, retornando ao experimento de Grimaldi, ele demonstrou 

que as faixas luminosas que apareciam na região de sombra como consequência da 

difração, não podiam ser explicadas pela teoria corpuscular. Pois, sabia-se que dois 

sons de alturas diferentes produziam períodos nos quais o som era mais forte, 

separados por períodos de menor intensidade, esse fenômeno é conhecido como 

“batimento”. Dessa forma, Young estabeleceu, um paralelismo entre a interferência 

do som e da luz. Poderiam duas ondas luminosas adicionar-se para produzir a 

escuridão? Se fossem compostas de partículas a resposta seria não. Por outro lado, 

se tivesse uma natureza ondulatória, a resposta seria sim (BARTHEM, 2005). 

A Natureza Eletromagnética 

  Apesar de quase todos os conceitos do eletromagnetismo já serem 

conhecidos em meados do século XIX, foi preciso aguardar a formulação 

matemática apresentada por James Clerk Maxwell (1831 a 1879) em 1864, e 

publicada no ano seguinte. Maxwell identificou a luz como “uma perturbação 

eletromagnética na forma de ondas se propagando por meio do campo 

eletromagnético de acordo com as leis do eletromagnetismo”. Com as equações de 

Maxwell foi possível determinar a velocidade da luz diretamente a partir dos valores 

das constantes do eletromagnetismo (BARTHEM, 2005). 

  Em 1887, Hertz (1857 a 1894) realizou a primeira observação experimental de 

ondas eletromagnéticas, sem ser a luz, atestando a validade das equações de 

Maxwell. Contudo curiosamente, ao trabalhar com a geração de faíscas entre os 

eletrodos, de forma a observar as ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell, 

Hertz deparou-se com aquilo que viria a ser a retomada da teoria corpuscular. Notou 

que, quando a luz ultravioleta iluminava o terminal negativo, as faíscas surgiam 

facilmente. Esta foi à primeira observação do efeito fotoelétrico, que Einstein (1879 a 

1955) iria explicar mais tarde (BARTHEM, 2005). 

  A descoberta inesperada do efeito fotoelétrico incomodou Hertz porque 

interferia em sua pesquisa principal, mas reconheceu que se tratava de um 

fenômeno muito importante e resolveu estudá-lo mais de perto. Seus resultados, 

publicados naquele mesmo ano, foram complementados por outros pesquisadores, 

descobriu-se que partículas negativas eram emitidas quando uma superfície limpa 

era exposta à luz. O mais irônico é que a história do efeito fotoelétrico começou 
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justamente quando Hertz comprovou a existência de ondas eletromagnéticas e a 

ideia de que a luz seria uma delas (BARTHEM, 2005). 

A Teoria Quântica da Luz 

A explicação para o efeito fotoelétrico veio em 1905, quando um certo 

empregado administrativo suíço de patentes, fez uma declaração audaciosa que 

daria vida nova a descoberta já moribunda de Planck (1858 a 1947). Segundo 

Planck, a energia na matéria deveria estar sob a forma de pacotes, mas fora dela, 

onde aparecia, sob a forma de radiação. Einstein mostrou que as duas ideias não 

eram compatíveis e que a harmonia seria estabelecida se a radiação, ela mesma, 

fosse formada por quanta discretos, de energia hf. Isto é, em vez de estar distribuída 

uniformemente no espaço no qual se propaga, a luz é constituída por pacotes de 

energia (posteriormente denominados de fótons) (BARTHEM, 2005).       

  

fhE .  
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Figura 12: Texto em braile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

Após a leitura, recomenda-se a audição do vídeo: “Teoria do fóton”, o qual apresenta 

uma visão contemporânea da luz, mencionando as teorias da relatividade especial e dualidade 

onda-partícula, ambas de Albert Einstein, disponível no endereço: 

https://youtu.be/C2NnkmFLgso 

Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos da questão 

apresentada no início da aula (pré-teste), seguido da produção de uma síntese escrita, 

proporcionando aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos 

conceitos através do diálogo característico desse processo. Nesse sentido, as ideias podem ser 

construídas em função de seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  

Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um mapa conceitual (Figura 13), a fim de estabelecer a organização do 

conteúdo.  Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

 

https://youtu.be/C2NnkmFLgso
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Figura 13. Mapa conceitual para compreensão da luz. 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

  É fundamental viabilizar ao aluno cego o mapa conceitual a partir de uma construção 

em braile (Figura 14). 

Figura 14. Mapa conceitual em braile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

Problemas 

01- A porta automática de um Shopping Center, as calculadoras e relógios que funcionam 

com energia solar são recursos tecnológicos utilizados no dia a dia de uma cidade e que 

envolvem luz e cargas elétricas, constituindo o fenômeno físico conhecido como “efeito 

fotoelétrico”. Sobre esse tema, julgue as afirmativas. 

a) A luz constitui-se de pacotes discretos, denominados fótons, que podem ser considerados 

partículas. 

 

b) A luz tem natureza dual, sendo o efeito fotoelétrico uma manifestação do aspecto 

corpuscular. 

 

Observação: Para o aluno cego as questões precisam ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 

 

Aula 2: Reflexão da Luz 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 Qual é a diferença entre a luz refletida por um espelho e a luz refletida por uma 

superfície áspera? 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 
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 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Examinar o fenômeno de reflexão do som. 

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Caderno ou livro; 

 Dois tubos de papelão de 50 mm de diâmetro e 60 cm de comprimento; 

 Um relógio de pulso; 

 Transferidor ampliado impresso em papel A4; 

 Papelão; 

 Palitos de picolé; 

 Um palito de churrasco; 

 Cola; 

 Uma tira de velcro adesivo de 50cm. 

Procedimentos: 

  A atividade prática consiste em duas etapas: 

I) Primeiramente de forma individual os alunos utilizarão cadernos, livros ou até mesmo a 

parede de obstáculo para o som. Usando sua voz emitirão um determinado ruído (a pronuncia 

Curiosidade 

Para caçar uma borboleta durante a noite, o morcego não usa os 

olhos porque é cego. Ele emite gritos tão agudos que a gente não consegue 

ouvir: são os ultrassons. Se um inseto está na frente dele, ele ouve seu eco, 

como quando se solta um grito próximo de uma montanha. Graças as suas 

orelhas grandes, ele escuta esse eco e sabe onde se encontra o inseto. O 

que é o eco? Como ocorre esse fenômeno? 

Fonte: BERNHARD, 2006, p.18. 
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de uma vogal, palavra, frase etc.) e farão assim observações quanto à intensidade das ondas 

sonoras diante dos obstáculos.  

II) A segunda etapa consiste em colocar sobre a mesa os tubos com o relógio próximo à 

extremidade de um deles e usando novamente caderno ou livro como obstáculo para o som, 

ajustam-se os mesmos conforme o ângulo em relação a normal (palito de churrasco) para que 

se consiga o melhor som possível através do outro tubo e assim investigar a lei de reflexão. 

Nesse sentido, utiliza-se um transferidor adaptado (Figura 15), com o qual os alunos cegos 

poderão através do tato estar complementando suas observações. Para confecção deste 

transferido, fixou-se palitos de picolé aos arcos equivalentes de 10 em 10 graus e velcro nos 

arcos de 30°, 60°, 120° e 150°. 

Figura 15. Apresentação do transferidor adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que:  

 O som ao atingir um obstáculo sofre reflexão (Eco, Reforço ou 

Reverberação);  

 O aumento de intensidade do som percebido quando usado o caderno como 

obstáculo relativamente próximo a boca, deve-se ao fato do reforço, que 

ocorre quando o som direto e o som refletido chegam praticamente ao 

mesmo tempo causando essa sensação;     
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  A primeira lei da Reflexão garante que o ângulo de incidência é igual ao 

ângulo de reflexão. Assim, o som mais intenso acontece quando ajustamos 

os tubos conforme a medida dos ângulos.    

 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile. 

Texto para o aluno:  

Reflexão da Luz 

  Em relação ao nosso mundo cotidiano, a reflexão é a causa mais comum da 

emissão de luz. Grande parte dos corpos que enxergamos refletem a luz que 

recebem, mas há muitas outras causas: por exemplo, qualquer corpo aquecido a 

partir de certa temperatura torna-se luminoso. Reações químicas podem gerar luz, 

tanto na chama de uma fogueira como no bucólico pisca-pisca dos vaga-lumes, 

enquanto reações nucleares geram a fantástica luz do Sol e das estrelas 

(GASPAR,2011). 

  Os “corpos que têm luz própria” são definidos como luminosos, como as 

Estrelas, por exemplo, e os que não “têm luz própria”, mas emitem luz, como a Lua, 

são definidos como iluminados. Com destaca, Gaspar, 2011, “Na verdade, luz não é 

algo que possa estar contido em um corpo, por tanto essa definição é fisicamente 

incorreta”.  O nosso corpo, emite radiação infravermelha, com frequência até 1000 

vezes menor do que a luz visível, radiação suficiente para ser detectada por 

equipamentos apropriados. Em outras palavras, se a nossa retina fosse sensível a 

essa radiação, o corpo humano poderia ser considerado luminoso. Assim, embora 

de pouca serventia, pode-se definir corretamente um corpo luminoso como “aquele 

que emite radiação visível” (GASPAR,2011). 

  Nesse sentido, uma das características mais importantes da reflexão da luz é 

tornar qualquer corpo iluminado. Em virtude da irregularidade dos corpos, essa 

reflexão é quase sempre “difusa”. Uma “reflexão difusa” ocorre, quando os raios de 

luz se espalham na reflexão em vários ângulos. É o que acontece quando 
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acionamos uma fonte sonora num recipiente fechado, por exemplo, o som se 

propaga até as paredes onde sofre reflexão, que se dá em todas as direções, daí o 

som se espalha, havendo uma combinação das ondas sonoras diretas com as 

ondas refletidas, quando se encontram (SILVA; BARRETO, 2010).  

  Uma superfície polida, como um espelho por exemplo, produz “reflexão 

regular”, quando os raios de luz são refletidos em apenas um ângulo. As leis da 

reflexão da luz são válidas para a reflexão regular em qualquer superfície e são as 

mesmas de qualquer propagação ondulatória (GASPAR, 2011). 

   Dessa forma, o processo de reflexão da luz será efetuada com base no 

comportamento das frentes de onda, nessa discussão, a direção de propagação da 

onda luminosa, ou seja, o raio de onda será denominado raio de luz. Uma frente de 

onda pode incidir paralelamente sobre uma superfície refletora ou formar certo 

ângulo com ela. Com a incidência paralela, a frente de onda atinge todos os pontos 

da superfície ao mesmo tempo, refletindo de tal forma que a nova frente será 

também paralela à superfície. Desse modo, os raios de luz incidentes coincidem 

com os refletidos (GREF, 2015).  

 Quando a frente de onda incidente forma certo ângulo sobre determinada 

superfície refletora, cada ponto será atingido em instantes diferentes e passará a 

reemitir o mesmo pulso também em tempos distintos. Como a onda refletida e a 

onda incidente se propagam no mesmo meio, o desdobramento da onda reemitida 

pelo primeiro ponto coincide com o desdobramento efetuado pelo último ponto da 

frente de onda. Assim, os ângulos de incidência e de reflexão do raio de luz, em 

relação à normal à superfície refletora, têm a mesma medida. Isso corresponde uma 

das leis da óptica geométrica, além da igualdade entre os ângulos de incidência e 

reflexão, há mais uma lei, que estabelece que a normal e os raios de luz, incidente e 

refletido, estão no mesmo plano (GREF, 2015). 

   

 Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  
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Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 16), a fim de estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

 

Figura 16. Diagrama V para organização do conteúdo de reflexão da luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile (Figura 17). 

 

Figura 17. Diagrama V em braile para organização do conteúdo de reflexão. 

Fonte: O autor do trabalho. 
 

Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Cite exemplos de corpos luminosos e corpos iluminados, explicando a diferença e a 

origem da luz responsável pela visão do corpo em cada caso. 

 

02- Um feixe de raio laser incidiu em um espelho plano formando com ele um ângulo de 60°. 

Qual o ângulo que o feixe refletido forma com o espelho?  

 

03- Ao olharmos através de uma janela de vidro, durante o dia, vemos o exterior com clareza. 

À noite, com o interior iluminado, o que vemos na mesma janela é a imagem do interior 

refletida. Como se explica esse fato?         

 

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 
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Aula 3: Refração da Luz 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 O que acontece com a luz quando ela passa do ar para a água? 

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 

 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Investigar a propagação do som em diferentes meios. 

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Dois balões; 

Curiosidade 

 Os golfinhos são animais muito inteligentes. Graças aos sons que emitem, 

eles conseguem se comunicar entre si. Mas quase sempre eles estão com a 

cabeça debaixo da água. Isso quer dizer que, mesmo debaixo da água, podemos 

ouvir sons? 

Fonte: BERNHARD, 2006, p.14. 
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 Água. 

Procedimento: 

  Deve-se encher os balões, um com ar e outro com água, afim de possibilitar duas 

circunstâncias diferentes de transmissão das ondas sonoras. Em seguida, coloca-se o balão 

cheio de água em cima da mesa e pede-se aos alunos que encostem sua orelha no mesmo, 

tampando com a mão a outra, bata embaixo da mesa e pergunta-se se eles escutam o barulho. 

Faça de novo a experiência, agora com o balão cheio de ar.  

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que: 

 O melhor som ocorre com o balão cheio de água, pois o som é uma vibração 

que se propaga de uma partícula a outra.  

 No ar as partículas estão mais longe e as vibrações não viajam tão rápido, 

enquanto que na água elas estão muito mais próximas. Por isso a velocidade do 

som na água é maior que no ar. 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile.  

Texto para o aluno:  

Refração da Luz 

A refração ocorre quando a onda passa de um meio para outro, durante a 

propagação. Como a velocidade de propagação das ondas depende do meio, sua 

velocidade se modifica ao mudar de meio. Nesse sentido, vale destacar que quando 

uma frente de onda incide paralelamente à superfície de separação de dois meios 

distintos, a velocidade de propagação muda, contudo a nova frente de onda 

continuará paralela à superfície de incidência. Portanto, a refração de incidência 

normal ocorre sem mudança de direção do raio de luz (GREF, 2015).  



103 
 

  Mas quando a frente de onda incide com certo ângulo em relação à superfície 

de separação, de início somente parte dela passa a se propagar no outro meio. 

Dessa forma, à medida que a frente de onda vai entrando no outro meio sua 

velocidade muda enquanto que a parte da frente de onda que ainda se encontra no 

primeiro, mantém a velocidade inicial de propagação. Isso provoca uma alteração na 

direção da frente de onda à medida que ela penetra no segundo meio de 

propagação (GREF, 2015). 

  Como a velocidade da luz depende do meio de propagação, podemos 

caracterizá-lo opticamente e recebe o nome de índice de refração absoluto. No 

vácuo, a velocidade de propagação da luz é constante e a maior possível, valendo 

aproximadamente 3.108 m/s (representada por c). O índice de refração absoluto de 

um meio (representado por n) é obtido através da relação entre a velocidade da luz 

no vácuo e a velocidade da luz no meio (representado por v) (GREF, 2015).  

  Matematicamente é expresso por: 

v

c
n   

  Já o desvio da luz é uma propriedade característica de um par de meios. Para 

um mesmo par de meios, o desvio efetuado pelo raio de luz dependerá ainda do 

ângulo em que ocorre a incidência. Tais dependências são descritas pela lei de 

Snell-Descartes, cuja expressão matemática pode ser obtida por meio do 

comportamento das frentes de onda e algumas substituições. Temos portanto 

(GREF, 2015):      

2

1

v

v

sen

sen





 

 Sendo,   o ângulo entre o raio incidente e a normal,   o ângulo entre o raio 

refratado e a normal e 1v  e 2v , as velocidades da luz nos meios 1 e 2, 

respectivamente.    

 Como 
1

1
v

c
n   e 

2

2
v

c
n  , podemos escrever: 
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c

v

v

sen

sen





 

  

 Ou seja: 

       
1

2

n

n

sen

sen





               

 A luz tem o comportamento contrário ao do som, como a velocidade de 

propagação do som na água é maior que no ar, isso quer dizer que para o som o ar 

é mais refringente que a água. Dessa forma quando o som se desloca do ar pra 

água, do meio mais refringente para o menos refringente ele se afasta da normal.  

Já no caso da luz ao se propagar do ar (meio menos refringente) para a água (meio 

mais refringente), ela se aproxima da normal (SILVA; BARRETO, 2010). 

Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  

Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 18), a fim de estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile. 
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Figura 18. Diagrama V para organização do conteúdo de refração da luz. 
 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Ao colocar uma placa de vidro transparente grossa sobre a página de um livro, as letras 

vistas através dessa placa, embora não se deformem, parecem se movimentar quando desliza-

se essa placa sobre o livro. Por que isso ocorre? 

 

02- É mais fácil pescar um peixe usando uma flecha verticalmente, em relação à superfície da 

água, do que, usando-a de maneira inclinada. Justifique essa afirmativa. 

 

03- Um menino tenta retirar, do fundo de um rio, um sapato, utilizando uma vara de bambu. 

Ele deve atingir o alvo, acima, abaixo ou exatamente na posição em que o vê? Explique. 

 

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 

 

Aula 4: Dispersão da luz 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 Como se forma o arco-íris? 

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 
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 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Construir o significado das cores investigando os sons.    

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Cordas de violão; 

 Pregos;  

 Madeira.  

Procedimento: 

  A experiência que se propõe, baseia-se na maquete tátil-visual apresentada no artigo 

“Como ensinar óptica para alunos cegos e com baixa visão?”, do professor Dr. Eder Pires 

Camargo, que junto aos seus colaboradores, desenvolveu um aparato tridimensional para 

demonstrar o fenômeno da dispersão da luz branca em um prisma. Nesse sentido, utilizaram-

se matérias, como: barbante para representar os raios de luz, uma peça de acrílico para a 

confecção do prisma e tinta nas cores (vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e 

violeta).  

  Dessa forma, desenvolveu-se um artefato tátil-auditivo (Figura 19) na perspectiva de 

estabelecer um paralelo entre o som e a luz, relacionando sons de alturas distintas com o 

espectro da radiação visível. Nesse sentido, usou-se cordas de violão de diferentes espessuras 

no lugar dos barbantes coloridos e a madeira para produção do prisma e de uma caixa, afim 

de, amplificar o som emitido pelas cordas. 

Curiosidade 

 A afinação é uma seleção de frequências que determinarão as 

disposições das notas de um determinado instrumento musical. Como cada 

frequência corresponde a uma nota musical, seria possível compor melodias 

com infinitas frequências? 

Fonte: GRILLO, et al, 2016, p.34. 
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Figura 19. Apresentação do instrumento didático-musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 

 
Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que: 

 Cada corda tocada produz um som com altura diferente; 

 A altura está relacionada com a frequência do som, quanto maior a 

frequência mais agudo e quanto menor a frequência mais grave é o som; 

 As notas musicais estão classificadas dá mais grave até a mais aguda, isto é 

da de menor a de maior frequência; 

 O ser humano só consegue ouvir uma pequena faixa do espectro de 

frequência das ondas sonoras. Os chamados infrassons (frequências abaixo 

de 20 Hz) e ultrassons (frequências acima de 20.000Hz), não são detectados 

pelos nossos ouvidos.  

 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile.  

Texto para o aluno: 
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Dispersão da Luz Branca 

  Denominamos de luz branca a mistura ou o resultado da presença 

concomitante de luz nas cores que variam do vermelho ao violeta, passando de 

forma continua pelo laranja, amarelo, verde, azul e anil. A decomposição dessa luz 

pode ser observada quando ela incide sobre um prisma por exemplo (GREF, 2015).  

  Um dos efeitos mais conhecido dos prismas, provavelmente, é o da dispersão 

da luz, que é o fenômeno de separação da luz branca em suas cores componentes. 

O fenômeno estudado por Newton na segunda metade do século XVII, mostra que 

ao atravessar um prisma à luz branca do Sol se dispersa em uma faixa colorida, 

também conhecida como espectro da luz branca. Uma das causas da dispersão da 

luz branca é o fato do índice de refração de um meio depender da frequência da 

radiação luminosa que o atravessa. Como a manifestação visível da frequência é a 

cor da radiação luminosa, cada frequência ao atravessar o prisma, sofre um desvio 

diferente, a luz de cor vermelha é a que sofre menor desvio e a violeta maior desvio. 

É importante lembrar, que no prisma há duas refrações, quando o raio de luz incide 

e emerge do prisma, dessa forma o desvio se acentua e o fenômeno é observado 

mais facilmente (GASPAR, 2011). 

As cores com que enxergamos um objeto iluminado, correspondem às cores 

de luz que são refletidas de forma difusa por eles, trata-se da sensação que as 

frequências da luz por ele refletidas provocam na retina. Pois quando iluminamos um 

objeto com luz branca e o enxergamos vermelho, significa que ele está refletindo a 

frequência correspondente ao vermelho e absorvendo as demais (GREF, 2015).  

 Dessa forma, vale ressaltar que assim como os nossos ouvidos só 

conseguem detectar uma pequena faixa do espectro das ondas sonoras. Os nossos 

olhos também detectam como luz apenas uma estreita faixa do espectro 

eletromagnético, denominado espectro da luz visível, um conjunto de uma infinidade 

de cores distintas de luz, que somadas resultam na luz branca (GASPAR, 2011). 

  Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  
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Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 20), a fim de estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile. 

Figura 20. Diagrama V para organização do conteúdo de dispersão da luz branca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Se a luz do Sol é branca, explique por que objetos iluminados igualmente por ela são 

vistos com cores diferentes. 

02- Por que se acrescenta anil à água quando as roupas brancas estão amareladas? 

03- A única luz sob a qual os vegetais não podem viver é a luz verde. Se colocarmos plantas 

num quarto iluminado somente com essa cor, elas definham e morrem. Por que isso acontece?  

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 

 

Aula 5: Interferência da Luz 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 A interferência da luz, foi um dos fenômenos responsáveis para indicar aos 

físicos sua natureza ondulatória. Como ela ocorre?  

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe as suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 

 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 
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Curiosidade 

  Em Shows, musicais, comícios e desfiles carnavalescos. É muito comum 

identificarmos regiões onde o som é mais intenso e outras onde ele é praticamente 

inaudível. Inconvenientes como esses são evitados em ambientes adequadamente 

projetados e construídos. 

Fonte: GREF, 2015, p. 207. 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Averiguar a interferência das ondas sonoras.  

Precisa-se dos seguintes materiais: 

 Dois aparelhos de celular com o aplicativo gerador de frequência previamente 

instalado (Figura 21); 

 Microfone; 

 Caixa amplificada. 

Figura 21. Apresentação do aplicativo gerador de frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Procedimento: 

 A atividade prática consiste em colocar os celulares sobre a mesa produzindo sons de 

mesma frequência, logo depois, desloca-se o microfone sobre os celulares paralelamente ao 

plano de apoio das fontes sonoras a certa distância e faz-se a observação do som emitido pela 

caixa.  

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que:  

 A variação identificada no som emitido pela caixa, ocorre como consequência 

da superposição das ondas sonoras originadas pelas fontes.  

 De acordo com a posição do microfone em relação a fonte sonora. Acontece a 

interferência destrutiva, quando o som anula-se ou fica muito fraco, e a 

interferência construtiva quando o som produzido fica mais forte. 

 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto 5 como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial assegurar ao 

aluno cego o texto em braile.  

Texto para o aluno: 

Interferência da Luz 

  Para obtenção de interferência entre ondas luminosas geradas por duas 

fontes, é necessário duas fontes coerentes, como os lasers. Fontes coerentes são 

aquelas em que a diferença de fase entre as ondas por elas geradas é constante no 

espaço e no tempo (ondas geradas por fontes coerentes têm sempre a mesma 

frequência e o mesmo comprimento de onda) (GASPAR, 2011). 

  Entretanto, até meados do século XX, não havia laser, e a obtenção 

experimental da interferência de dois feixes de luz, utilizava a engenhosa montagem 

experimental de Young, também conhecida como experimento da dupla fenda. As 

figuras de interferência obtidas, compostas de faixas claras e escuras, conhecidas 
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como franjas de interferência, passaram a ser um valioso instrumento para a 

determinação das características da radiação luminosa originária da fonte (SILVA;  

BARRETO, 2010).  

  Lembrando-se do paralelismo de Young entre a interferência de ondas 

sonoras e a luz. Destaca-se que dois sons de frequências diferentes produzem 

períodos nos quais o som é mais forte, separados por períodos de menor 

intensidade, é o que denominamos de batimento de duas ondas de alturas 

diferentes.  

  Contudo, o fenômeno da interferência não é gerado apenas por fendas 

duplas. Aparece, em diferentes configurações, também com fendas múltiplas, em 

películas de diferentes espessuras, como nas bolhas de sabão. Nesses casos é 

importante desenvolver a regra para a relação de fases entre a onda incidente e a 

onda refletida, quando um feixe luz atravessa uma película de um líquido ocorrem 

duas reflexões: a primeira na face anterior e a segunda na face posterior. Se a luz 

incidente for branca, a luz do Sol, por exemplo, que contém todo o espectro de 

frequências visíveis, essas interferências causam o aparecimento de regiões de 

diferentes cores. Esse efeito varia e as cores “se movem” dependendo da disposição 

do observador e da espessura da película que, nas bolhas de sabão, tendem a se 

tornar passo a passo mais finas (GASPAR, 2011). 

 

Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  

Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 22), a fim de estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile. 
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Figura 22. Diagrama V para organização do conteúdo de interferência da luz. 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Em um de seus experimentos Young demonstrou o fenômeno da interferência da luz. Ele 

observou que ao incidir dois feixes de luz por orifícios separados, apareciam sobre um 

anteparo áreas claras e escuras alternando-se, as chamadas “franjas de interferência”. 

Explique como ocorre esse fenômeno. 

 

02- Quando a luz do Sol incide sobre manchas de óleo que flutuam sobre a água, essas 

manchas se tornam coloridas. Explique a origem dessas cores. 

 

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 

 

Aula 6: O Efeito Doppler 

Pré-teste 

Solicita-se aos alunos que respondam em uma folha de papel A4, aos cegos em braile 

(com a utilização da reglete e punção ou máquina), com seus conhecimentos de forma 

individual, em 10 minutos, a seguinte pergunta: 

 Nos fenômenos de refração e interferência a luz é observada com a mesma 

frequência em todos os momentos. Contudo o que ocorre na observação do 

Efeito Doppler? 

 

Organizadores Prévios 

Passado o momento individual (pré-teste), no qual o aluno expõe suas suposições e 

modelos de pensamento acerca do assunto. São apresentados os organizadores prévios, nesse 

sentido: 
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 Faz-se a leitura do texto curiosidade, com o propósito de gerar reflexões para 

um breve diálogo. 

 

 

 

 

 

 Logo depois, realiza-se o experimento. 

Experimento 

Objetivo: Compreender a ocorrência do Efeito Doppler. 

Precisa-se: 

 Levar os alunos para uma rua pouco transitada; 

 De um veículo, moto ou carro, com condutor habilitado e munido de equipamentos de 

segurança.      

Procedimento:  

 Para realização do experimento usa-se moto ou carro com a finalidade de demonstrar a 

frequência aparente (o que ouvimos enquanto observador), conforme a aproximação ou 

afastamento da fonte sonora, no caso a buzina do veículo. Como o efeito Doppler depende do 

movimento relativo entre a fonte sonora e o observador, consideraremos para comprovação do 

experimento, a fonte sonora em movimento e repouso em relação aos observadores (os alunos 

na calçada).  

Em seguida, efetua-se um debate com os alunos referente as observações do 

experimento.  

Diante das interpretações é fundamental que professor explique que:  

Curiosidade 

 Se uma ambulância passa ao nosso lado com a sirene ligada, 

percebemos uma nítida e brusca variação na altura do som, de agudo 

para grave, durante sua passagem. 

Fonte: GASPAR, 2010, p.58. 
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 Ao passo que a fonte sonora (a moto com a buzina acionada), aproxima-se de 

um observador na Terra (alunos), o mesmo percebe o som cada vez mais 

agudo, isto é, a frequência aumenta; 

 Quando a fonte sonora, afasta-se do observador percebe-se que o som tende 

para o grave ou seja a frequência diminui; 

 Para ambos em repouso um em relação ao outro, não se observa o fenômeno. 

Apresentação do Conteúdo  

Para a apresentação do conteúdo, divide-se a turma em pequenos grupos e 

disponibiliza-se o texto a seguir como sugestão para leitura. Destaca-se, que é essencial 

assegurar ao aluno cego o texto em braile.  

Texto para o aluno: 

O Efeito Doppler 

  Na luz, como no som, o efeito Doppler é causado pelo movimento relativo 

entre a fonte e o receptor, o que muda são apenas as expressões do desvio de 

frequência, já que a velocidade da luz não depende do movimento. Se a distância 

entre a fonte e o observador estiver diminuindo, a frequência observada é maior que 

a frequência da fonte. No caso da luz visível, isto corresponde a um desvio em 

direção à parte azul do espectro, esse fenômeno é conhecido como “desvio para o 

azul”. Quando a distância entre a fonte e o observador está aumentando, a 

frequência observada é menor que a frequência da fonte. Isto corresponde a um 

desvio em direção à parte vermelha do espectro e o fenômeno é conhecido como 

“desvio para o vermelho” (TIPLER; LLEWELLYN, 2014).  

  Em 1929, o astrônomo americano E. P. Hubble lançou a teoria de que o 

universo está se expandindo. Hubble propôs uma equação simples para descrever 

essa expansão com base nas medidas do efeito Doppler sobre a luz das galáxias. 

As frequências presentes na luz das galáxias distintas são menores do que as 

frequências presentes na luz emitida por fontes semelhantes situadas nas nossas 

vizinhanças. Como já vimos, a cor vermelha está na extremidade do espectro da luz 

visível, dessa forma, o “desvio para o vermelho” é observado quando a distância 

entre a fonte e o observador está aumentando. Analogamente, o termo “desvio para 

o azul” é usado para descrever o desvio experimentado pela luz de algumas 
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estrelas, quase todas situadas em nossa galáxia, na direção de frequências mais 

altas, como uma indicação de que a estrela está se aproximando da Terra (TIPLER; 

LLEWELLYN, 2014). 

  Embora Hubble tenha publicado seus dados sobre a expansão das galáxias 

em 1929, previsões teóricas que propunham um cenário desse tipo já tinham sido 

levantadas anos antes por gente, como o físico russo Alexander Friedmann, numa 

publicação de 1922, e o astrofísico belga Georges Lemaître, numa pesquisa 

publicada em 1927. Lemaître, aliás, previa um tipo de expansão que casava 

totalmente com as observações posteriores de Hubble. Esse enfim, era o Big Bang. 

  Vale destacar que estudos posteriores identificaram que o desvio para o 

vermelho para a maioria dos objetos celestes se deve à expansão geral do espaço, 

e não, como supunha Hubble, ao efeito Doppler (TIPLER; LLEWELLYN, 2014). 

  

 

Na sequência, propõe-se, em 20 minutos, um debate nos grupos das questões 

apresentadas no início da aula (pré-teste) e a produção de uma síntese escrita, possibilitando 

aos alunos o aprimoramento de seu conhecimento e até a reformulação dos conceitos através 

do diálogo característico desse processo, nesse sentido as ideias são construídas em função de 

seu próprio modo de pensar e pelo de seus colegas.  

Finalizando esta etapa, faz-se uma breve discussão das sínteses elaboradas e a 

construção de um diagrama V (Figura 23), a fim de, estabelecer a organização do conteúdo.   

Dessa forma, espera-se que os alunos elaborem conclusões com as interações 

evidentes e consigam expor com firmeza suas ideias acerca das questões e do conhecimento 

físico envolvido.  

É fundamental viabilizar ao aluno cego o diagrama V a partir de uma construção em 

braile. 
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Figura 23. Diagrama V para organização do conteúdo do Efeito Doppler-Fizeau. 

 

Fonte: O autor do trabalho. 
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Verificação da Aprendizagem 

PROBLEMAS 

01- Explique com base no Efeito Doppler, o que levou Hubble a teoria da expansão do 

universo. 

02- É possível perceber através do Efeito Doppler se uma galáxia está girando? Justifique. 

 

Observação: Para o aluno cego as questões devem ser fornecidas em braile e suas respostas 

solicitadas da mesma forma. 
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