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INTRODUÇÃO 

 

As aulas de física podem ser favorecidas por atividades experimentais de baixo 

custo e de fácil construção. Esta metodologia torna o processo de ensino 

aprendizagem mais proveitoso. Isso se deve ao fato de poder dividir a turma em 

grupos e construir equipamento para todos os alunos. O mais importante neste tipo 

de atividade é que estimulam a motivação e o interesse no aprendizado, vinculam o 

experimento à explicação do professor levando os alunos a momentos de reflexão 

sobre os fenômenos físicos que estão sendo apresentados. A experimentação 

utilizada em sala de aula, quando relacionada a conteúdos de Física, tem se 

mostrado mais eficientes do que as aulas tradicionais, de lousa e giz, onde ao se 

abordar conceitos científicos abstratos, podem tornar-se de fácil compreensão 

devido a observação dos fenômenos em sala de aula, trazendo a realidade informal 

vivida pelo educando no seu mundo exterior para dentro da sala de aula. isso pode 

acrescentar ao pensamento do aluno um caráter investigativo, uma curiosidade que 

só lhe será benéfica em sua vida cotidiana e acadêmica (GASPAR, 2005). 

A construção de experimentos é compartilhada por toda classe, a qual sob a 

orientação do professor tende a enriquecer e fortalecer conceitos espontâneos. 

Ao professor cabe mediar a transformação por parte do aluno do saber cotidiano em 

saber científico, demonstrar e destacar o que deve ser observado e compreendido, 

levando o aluno a pensar, debater, justificar suas ideias e aplicar seus 

conhecimentos sempre que lhe for necessário.    

Esta unidade didática tem por finalidade produzir e aplicar material didático, com 

práticas experimentais, relacionando o ensino de óptica com o sentido da visão e a 

fisiologia do olho humano, bem como articular o conhecimento teórico com a prática 

experimental, num processo pedagógico de interdisciplinaridade. Além disso 

disponibilizar experimentos de Óptica, usando materiais alternativos e de baixo 

custo, despertar e estimular o interesse dos alunos quanto à importância dos 

conceitos físicos no dia a dia. 
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Procedimentos para utilizar esta unidade didática: 

 

O presente trabalho destina-se aos alunos do 2º ano do Ensino Médio, no 

Colégio Estadual Reinaldo Sass, no município de Francisco Beltrão, NRE Francisco 

Beltrão, no estado do Paraná.  

Tendo como finalidade a abordagem de diferentes atividades, dente elas a 

construção de materiais didáticos de baixo custo, para o ensino da óptica associada 

ao estudo da fisiologia do olho humano. 

 O conteúdo a ser trabalhado será a óptica contemplando, entre outros 

tópicos: índice de refração, tipos de lentes, dificuldades de visão bem como a parte 

fisiológica do olho humano e sua correlação com conceitos físicos, instrumentos 

ópticos e a formação de imagens. 

            Pretende-se apresentar roteiros de experimentos a serem utilizados por 

professores em sala de aula, tanto com abordagens qualitativas e quantitativas, 

previamente testados evitando contratempos. Os roteiros auxiliarão os alunos na 

observação, dando assim condições para que o educando venha a questionar, 

criticar e enfim, criar o hábito de estudo por meio da participação necessária à 

construção do conhecimento.    

            Para cada tema trabalhado, serão sugeridos um ou mais experimentos 

acompanhados de roteiros para construção, os quais serão formulados na seguinte 

ordem: objetivo, sugestão de organização do tempo, procedimentos, materiais 

necessários e questões. 

No caso de experimentos quantitativos, haverá coleta de dados e cálculos 

para obtenção das grandezas físicas relacionadas. 

  A Tabela 1 apresenta os conteúdos e atividades que compõem esta unidade 

didática. 
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Tabela 1: Conteúdos e Experimentos propostos dentro do conteúdo estruturante 

Eletromagnetismo a serem desenvolvidos no projeto de implementação na escola. 

 Conteúdo Básico Atividade proposta 

1 Refração da luz  Cálculo de índice de refração em 

diferentes materiais 

2  Lentes esféricas Apresentar diferentes tipos de lentes e 

suas características 

3 Problemas de visão Pesquisa sobre problemas de visão 

 

4 Levantamento de problemas 

de visão 

Teste com cartaz óptico 

5 Formação de imagem Câmara escura 

 

6 Formação da imagem no 

olho  

Anatomia do olho humano 

7 Problemas de visão Demonstração com aparato óptico 

8 Problemas de visão Testes simples para identificação dos 

defeitos de visão 

9 Problemas de visão 

 

Analise e interpretação de receituário 

óptico 

10 Problemas de visão Palestra com profissional da área 

 

 

 

 

 

 
 
GASPAR Alberto; MONTEIRO C. C. Isabel. Atividades experimentais de 
demonstrações em sala de aula: Uma análise segundo o referencial da teoria 
de vygotsky. Investigações em Ensino de Ciências – V10 (2), pp. 227-254, 2005. 
Disponível em< http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID130/v10_n2_a2005.pdf>. 
Acesso em: 17 out. 2014 

http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID130/v10_n2_a2005.pdf


 

7 

Módulo nº 01: Refração 

Objetivo: - entender e visualizar o fenômeno da refração; 

                 - Calcular o índice de refração de um meio.   

 

 

Sugestão de organização do tempo: 06 aulas 

A refração ocorre quando há mudança de propagação da luz de um meio para outro. 

Uma característica que muda na onda luminosa devido a mudança de meio é a 

velocidade (v=ƴ.f) .  

A frequência (f) é uma característica fixa da onda, logo o que sofre variação com a 

mudança de meio é o comprimento de onda (ƴ). Em algumas situações esta 

mudança de meio pode provocar o desvio da trajetória de propagação da luz. 

No exemplo da Figura 1, vemos o lápis como se estivesse quebrado, por que vemos 

a luz que sofreu um desvio devido a mudança de meio ar – água 

 

 

Figura 1: refração em um copo com água 

http://ricardomaia.blogspot.com.br/ 

 

Sabendo que a velocidade da luz no vácuo (C) é aproximadamente 3x108 m/s. 

A equação para determinar o índice de refração da luz é: n=c/v que para o ar 

assume o valor de 1,  pois a velocidade da luz no ar é praticamente a mesma para o 

vácuo.  

Quanto maior o n menor a v no meio, logo o meio é dito mais refringente e a luz é 

mais lenta neste meio. 

Em geral a regra é, quanto mais denso o meio menor a velocidade. 

 

 

http://ricardomaia.blogspot.com.br/
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 Exemplos: 

 n vidro = 1,5 a 1,9 dependendo da densidade do  vidro.   

 n diamante = 2,42  

Obs. n adimensional [ m/s/m/s]. 

 

Quando o raio de luz passa do ar que é um meio menos refringente para o vidro que 

é um meio mais refringente diminui sua velocidade aproximando-se da normal, e 

quando passa do vidro para o ar se afasta da normal e sua velocidade aumenta 

(Figura 2). Não podemos esquecer que parte da luz é absorvida, parte é refratada e 

parte é refletida obedecendo a lei da reflexão (α=β).   

 

                              Figura 2: reflexão e refração da luz 

                 http://fisicaidesa2.blogspot.com.br/2013/10/refracao-luminosa.html 

 

LEI DE SNELL 

1ª parte diz que o raio incidente, o raio refratado e a normal pertencem ao mesmo 

plano. 

A 2ª parte da lei é a parte matemática que nos permite calcular os ângulos de 

incidência e de refração e os índices de incidência ou de refração. 

 

nA . Sen i= nB.Sen r  

 

Procedimento experimental:  

Com laser e diferentes materiais visualizar o desvio sofrido pela luz devido a 

mudança de meio ( acrílico, vidro, água, etc). 
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Com o auxilio de transferidor, régua, lápis e folha de papel branca, coloca um 

retângulo de vidro sobre uma folha de papel, com o auxilio de um laser direcionado 

para a superfície transversal do vidro, anota o local onde entra o feixe de laser com 

um pontinho e onde sai também com um pontinho, retira a lente e com o auxilio da 

régua traça a normal, o raio de incidência e o raio de refração. Com o auxilio do 

transferidor mede estes ângulos os quais serão utilizados na formula para 

verificação do índice de refração. A Figura 1 ilustra este procedimento. 

 

 

 

Figura 3: placa de vidro 10mm – Fonte: a autora 

 

Em um copo com água mergulhar diferentes objetos (lápis, pincel, colher, etc) para 

visualização do fenômeno de refração. 

Coloque uma moeda no fundo de uma tigela. Afaste até que a moeda pare de ser 

vista pela borda. Então, coloque água na tigela. Você será capaz de ver a moeda 

devido à refração da luz. 
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                              Figura 4: reflexão e refração da luz 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/optica8.php 

 

Atividades: 

1) Em uma folha descreva o que você visualizou e explique. 

2) Utilizando um laser e diferentes materiais fornecidos pelo professor (pedaço 

de vidro, frasco retangular transparente com água, entre outros) determinar o 

índice de refração do meio, utilizando a lei de snell. Você vai precisar de um 

transferidor para realizar esta atividade. 

Compare o resultado dos valores de índice de refração com os valores 

obtidos por seus colegas. 

 

 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/optica8.php
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Módulo nº 02: Lentes Esféricas 

Objetivo: - conhecer os diferentes tipos de lentes e suas principais características; 

                 - Determinar a distância focal das lentes; 

                 - Testar experimentalmente os raios fundamentais. 

Sugestão de organização do tempo: 06 aulas  

 

Definição: Lente esférica é um sistema óptico constituído por três meios 

homogêneos e transparentes, separados por duas superfícies esféricas ou por uma 

superfície esférica e outra plana. As superfícies formam as faces da lente. 

 

Nomenclatura: Se a espessura da lente diminuir do centro para a periferia, ela é dita 

de bordas delgadas; em caso contrário, de bordas espessas. 

 Convenciona-se citar, inicialmente, o nome da face que tiver o maior raio de 

curvatura, conforme está exemplificado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: classificação das lentes 

http://sesi.webensino.com.br/sistema/webensino/aulas/repository_data//SESIeduca/

ENS_MED/ENS_MED_F03_FIS/333_FIS_ENS_MED_03_11/investigando_caminho

s.html 
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As lentes esféricas se classificam em convergente ou divergente conforme os raios 

incidentes paralelos que a atravessam tendam a juntar-se ou separar-se (Figura 2). 

 

   

  Figura 2: Lente convergente e divergente de bordas delgadas 

http://reflexionesfotograficas.blogspot.com.br/2011/02/el-objetivo-positivo-simple.html 

 

Nas lentes convergentes, a região para onde convergem os raios de luz que incidem 

paralelamente ao eixo é denominada foco. A curvatura da lente, juntamente com o 

índice de refração do material de que é feita, define seu foco e, portanto sua 

distância focal (f).  

 

Nas lentes divergentes não há um local de convergência dos raios de luz, mas é 

possível definir o foco deste tipo de lente através do prolongamento dos raios que 

emergem da segunda face. Por isso o foco das lentes divergentes é denominado 

virtual. 

 

Procedimento experimental 

 

Demonstração com lentes e laser.  

Utilizando as lentes arrecadadas em óticas e lentes construídas com acrílico, figura 

1 e 2, e dois lasers realizar a medida da distância focal, com o auxilio de uma régua. 
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Figura 3: diferentes tipos de lentes arrecadadas em ótica - Fonte: a autora 

 

 

 

Figura 4: lentes confeccionadas com acrílico - Fonte: a autora 

 

 

Construção de lentes de água:  

- serão construídas lentes com retalhos de laminas de acrílico preenchidas com 

água e levada até a salada de aula para fazer os cálculos da distância focal, 

conforme foto 2.  
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Questões:  

Com o auxilio de uma folha de papel branca e uma régua, ache a distância focal da 

lente. Diga se este foco é real ou virtual. E qual a diferença? 

 

             Figura 5: Lente convergente - Fonte: a autora 

 

 

 

  



 

15 

Módulo nº 03: Problemas de visão 

Objetivo: - reconhecer os diferentes problemas de visão; 

                 - saber como se forma a imagem quando se possui estas anomalias. 

Sugestão de organização do tempo: 03 aulas  

A capacidade do olho humano de formar imagens dos objetos e responder 

diferentemente às cores que compõem o espectro da luz visível permite classifica-lo 

como um sistema óptico através do qual temos a sensação da visão. 

Aos defeitos de visão são denominamos ametropias, aos quais se deve unicamente 

a uma relação incorreta entre os diversos elementos constitutivos do globo ocular. O 

olho normal, quando em repouso, forma na retina a imagem de objetos situados no 

infinito (Figura 1). 

 

 

Figura 1: olho normal 

http://www.asaudeempauta.com/2012/06/os-defeitos-da-visao-doencas-que-

afetam.html 

 

Já o olho amétrope é aquele para o qual o ponto remoto não está situado no infinito, 

e as duas formas mais simples são a miopia (figura 2)  e a hipermetropia (figura 3). 

 

Figura 2: olho com hipermetropia 

http://avvistare.com.br/site/saude-ocular/saude-ocular.php 

 

http://avvistare.com.br/site/saude-ocular/saude-ocular.php
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Figura 3: olho com miopia 

http://avvistare.com.br/site/saude-ocular/saude-ocular.php 

Na miopia, o globo ocular é muito alongado em relação ao raio de curvatura da 

córnea e os raios originados em um objeto situado no infinito convergem em um 

ponto anterior à retina, o ponto remoto se acha a uma distância finita. 

 

Já na hipermetropia, o globo ocular é curto, a imagem de um objeto situado no 

infinito se forma atrás da retina, o ponto próximo estará mais distante que o de um 

olho normal. 

O olho humano é um dos principais órgãos que permite aos seres vivos decodificar o 

mundo que nos rodeia. Desta forma torna-se indispensável seu conhecimento mais 

intimo pelos educandos, pois este servirá de alicerce para toda sua vida. O cuidado 

que se deve ter com este órgão na identificação precoce de problemas relacionados 

a ele e seus possíveis tratamentos são indispensável na formação humana, cabe 

então a óptica enquanto conteúdo do currículo escolar abordar este assunto.   

 

Procedimento Experimental 

Para estas aulas a proposta é a da pesquisa sobre os diferentes tipos de ametropias 

com a finalidade de conhecerem um pouco mais sobre os defeitos da visão.  

Os alunos deveram, com o professor, dirigir-se ao laboratório de informática e com o 

auxilio da internet realizar a pesquisa, poderão também utilizar livros da biblioteca 

para enriquecer sua pesquisa esta atividade se dará em dupla para posterior debate 

sobre o tema. 
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Módulo nº 04: Levantamento de problemas de visão 

Objetivo: diagnosticar doenças de visão na turma 

Sugestão de organização do tempo: 04 aulas  

Histórico: A tabela de Snellen foi criada em 1862, pelo Dr. Hermann Snellen, 

nascido em Zeist, na Holanda, em 19 de fevereiro de 1834. Formou-se em medicina 

em Utrecht, defendeu tese em 1858 e aquele ano, na mesma cidade, obteve lugar 

de assistente na Clínica Oftalmológica cujo diretor era Donders, diretor da primeira 

clínica de oftalmologia de Utrecht – Holanda, autor da obra pioneira Ametropias e 

suas consequências. 

Snellen ensaiou diversas formas tendo se decidido pelas letras por considera-las 

apropriadas para uso clínico. O progresso científico proporcionado por sua tabela se 

deve a várias inovações. Em vez de adotar textos tipográficos existentes como seus 

predecessores, desenhou letras de tamanhos e formas padronizadas, com traços e 

entrelinhas de espessura de um minuto de arco e seus múltiplos à distância de 

leitura, possibilitando assim sua reprodução pelos estudiosos. Introduziu a 

expressão acuidade visual por uma fração na qual o numerador representa a 

distância à qual o examinando distingue o optotipo enquanto o denominador 

corresponde à distância à qual o optotipo é visto por pessoa de visão normal. Assim, 

6/60 significa que o examinando leu a 6m o que o olho normal leria a 60m. Seis 

metros constituem distância conveniente por exigirem acomodação de apenas 0,167 

dioptrias, valor clinicamente insignificante. O nome de Snellen é merecidamente 

lembrado por sua extraordinária realização na determinação e prática da acuidade 

visual. Todos os aperfeiçoamentos ulteriores ocorridos neste  campo se baseiam em 

suas pesquisas fundamentais, publicadas quando contava 28 anos de idade. Para 

bem avaliar a importância de realização de Snellen é preciso levar em conta o 

contexto na qual ocorreu. As descobertas básicas de refração clínica datam dos 

estudos de Donders, os quais possibilitaram diagnosticar ametropias e presbiopia 

utilizando procedimentos para os quais era indispensável a determinação exata da 

acuidade visual. Snellen também contribuiu para a pesquisa das lentes oftálmicas de 

curvas ideais cujas equações viriam a ser publicadas por Tscherming em 1907. 

Ainda no campo da óptica oftálmica, Snellen construiu um aparelho para determinar 

a potência e o centro óptico das lentes dos óculos, antecessor dos atuais 

lensômetros (aparelho para leitura de lentes progressivas e de contato), o qual 

chamou de facômetro. 
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A extensa carreira científica de Snellen, hoje eclipsada à sombra de seus optotipos, 

abrange todos os temas da oftalmologia de seu tempo. Como assistente e depois 

sucessor de Donders na cátedra de oftalmologia em Utrecht, publicou trabalhos 

sobre refração clínica, fisiologia, anatomia normal e patológica, saúde pública ocular 

na escola, glaucoma, doenças das pálpebras, da conjuntiva, da córnea e da retina. 

Percursor da cirurgia refrativa, publicou em Berlim em 1874 um artigo sobre 

tratamento do astigmatismo pela correção cirúrgica do meridiano principal da 

córnea, no qual propõe incisões corneanas que seriam realizadas pela primeira vez 

por Schiotz em 1885.  

Snellen faleceu aos 78 anos de idade no dia 18 de janeiro de 1908. 

 

Interpretando a tabela: A letra maior acima e ao centro na primeira linha 

corresponde a uma visão de 20/200. Uma pessoa que não consegue enxergá-la, 

mesmo com o melhor óculos possível, é considerada "legalmente cega". As letras F 

e P na segunda linha correspondem a 20/100. A terceira linha é considerada 20/50. 

Uma pessoa com a melhor visão entre 20/50 e 20/100 é considerada legalmente 

incapacitada para exercer atividades que exijam leitura muito prolongada e trabalho 

com números. A quinta linha é considerada 20/40. É a "linha de reprovação" do 

exame de vista para tirar ou renovar carteira de motorista. Você deve ser capaz de 

ler a maioria das letras dessa linha para não ter problemas no seu exame!!! As três 

últimas linhas correspondem a 20/25, 20/20 e 20/15. A visão considerada normal 

(100%) corresponde à linha 20/20, ou seja, a penúltima. O limite máximo de uma 

visão considerada normal está em torno de 20/15. 
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A tabela de snellen  possui dois lados, um para pessoas letradas, figura 1, e outro 

para não letrados, figura 2. 

 

 

 

                         Figura 1: tabela de snellen para letrados 
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Figura 2: tabela de snellen para não letrados 
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Procedimento Experimental:  

Este teste tem como objetivo avaliar a visão dos educandos e alerta-lo de um 

possível problema visual, porém é importante ressaltar que não substitui o exame 

completo realizado por um oftalmologista. 

1) Prenda a tabela de Snellen em uma superfície plana, em sua sala de aula 

esta deverá estar bem iluminada. A tabela deve ficar em uma altura 

confortável, o que varia dependendo da altura de cada indivíduo. 

2) Meça 6 metros ou 8 passos a partir da tabela  e marque um ponto de frente 

para a tabela (os resultados do teste só serão precisos se forem medidos 

desta distância). 

3) Peça para que o avaliando fique de pé em cima da linha de 6 m e cubra o 

olho esquerdo, de modo que você só possa enxergar com o direito. 

Começando do topo, leia cada fileira da esquerda para direita, até que ele 

não possa mais identificar as letras. Note a última linha na qual ele conseguiu 

ler corretamente todas as letras, e verifique se ele está lendo corretamente. 

4) Repita o teste com o olho esquerdo, cobrindo o olho direito desta vez. Note 

qual fileira ele conseguiu ler com precisão total. A fileira de cada olho não 

necessariamente será a mesma. 

5) Anote a fração mostrada à esquerda de cada fileira: ela identifica como está a 

visão do avaliando. Por exemplo, se ele puder ler até a quinta linha, terá uma 

visão 20/40; se você puder ler até a sétima linha, você terá uma visão 20/25. 

6) Analise os resultados e determine a qualidade de visão dos seus educandos. 

Por exemplo, alguém com visão 20/60 poderá ler a 6 metros de distância o 

que uma pessoa normal poderia ver a 18,30 metros. Nos Estados Unidos, 

uma pontuação 20/40 ou melhor é necessária para dirigir um carro sem lentes 

corretivas e uma visão 20/200 (ou pior) qualifica o indivíduo como legalmente 

cego. 

Após o teste sugiro levar os alunos ao laboratório de informática para utilizar o 

Simulador de doenças da visão. Os alunos deveram acessar a pagina 

http://www.portalsae.com.br/UserFiles/Flash/flash/sistema_optico/simulador_v1.swf e 

responder as questões anotando os acertos. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DUARTE A. HERMAN SNELLEN: Além da acuidade visual. Disponível em: < 

http://www.cbo.com.br/publicacoes/jotazero/ed113/47-48.pdf>. Acesso em: 17 out. 2014.
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Módulo nº 05: Formação de imagem – Câmara Escura 

Objetivo: demonstrar como a imagem é projetada no olho humano, através de 

experimento de baixo custo. 

Sugestão de organização do tempo: 06 aulas  

O olho humano é um sistema óptico, podendo ser comparado a uma câmara 

fotográfica. Ambos têm uma abertura para a passagem de luz, uma lente e um 

anteparo onde à imagem é recebida e registrada. Quando os raios de luz 

proveniente de um objeto atravessam essa lente, formam uma imagem real e 

invertida (princípio da óptica geométrica da propagação retilínea da luz) localizada 

exatamente sobre a retina para que ela seja nítida. A retina transmite as informações 

ao cérebro, através do nervo ótico, que processa uma inversão da imagem fazendo 

com que nós vejamos o objeto na sua posição normal. Como as distâncias entre os 

elementos ópticos do olho são constantes, então para se ter sobre a retina imagens 

nítidas de objetos observados a diferentes distâncias variamos a distância focal do 

cristalino Isto se da através da sua compressão por meio dos músculos ciliares. 

Assim sendo, quando observamos um objeto infinitamente distante, como, por 

exemplo, uma estrela, os músculos ciliares estão totalmente relaxados. E, ao 

contrario, quando observamos um objeto o mais próximo possível, capaz de nos 

permitir visão nítida, os músculos ciliares estão em sua máxima compressão (Figura 

1).  

 

 

                                Figura 1: Formação de imagens em olho  

http://francisco-moura-cfq.blogspot.com.br/2013/06/formacao-das-imagens-no-

olho.html 
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História: Câmara escura é uma caixa composta por paredes opacas, que possui um 

orifício em um dos lados, e na parede do fundo, paralela ao orifício, uma superfície 

fotossensível é colocada.  Seu funcionamento é de natureza física segundo o 

principio da propagação retilinea da luz, o qual permite que os raios luminosos que 

atingem o objeto e passam pelo orificio de câmara sejam projetados no anteparo. 

Esta projeção produz uma imagem real invertida do objeto assim como o olho 

humano.  

Apesar de ter sido desenvolvida realmente no século XIX, pelos precursores da 

fotografia, há relatos do uso da câmara escura desde a Antiguidade, pelo filósofo 

grego Aristóteles, que a utilizava para fazer observações astronômicas. Mais tarde, 

no século XI, o árabe Ibn al-Haitham também fez referência à câmara escura como 

auxiliar na observação de um eclipse solar. No século XIV, alguns artistas já 

utilizavam a técnica da câmara escura como auxiliar na produção de desenhos e 

pinturas. Em seguida, no Renascimento, Leonardo Da Vinci  escreveu sobre o 

mecanismo de captura de imagens. Posteriormente, no século XVII, foi colocado um 

sistema óptico, a fim de melhorar a qualidade e a captura das imagens. A relação do 

tamanho do orifício com a nitidez do objeto trazia um problema. Quanto menor o 

orifício, mais nítidos são os traços, no entanto, com a diminuição da entrada de luz, 

havia um considerável escurecimento da imagem produzida. Por este motivo, foi 

desenvolvido o mecanismo de uso de lentes em 1550, pelo físico italiano Girolamo 

Cardano, que utilizou uma lente biconvexa. Cardano levou em consideração a 

capacidade de refração do vidro, que convergia os raios luminosos refletidos no 

objeto, formando assim uma imagem puntiforme, nítida e clara. Muitas câmaras 

escuras foram produzidas ao longo da história, desde câmaras enormes, do 

tamanho de quartos, até câmaras pequenas. Existem poucas no mundo hoje, mas é 

possível ver algumas em Grahamstown na África do Sul, Bristol na Inglaterra, 

Kirriemuir, Dumfries e Edinburgh na Escócia, Santa Monica e São Francisco na 

Califórnia e no Museu da Vida da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O 

esquema de funcionamento de uma câmara escura é apresentado na Figura 2. 

                 

http://www.infoescola.com/filosofia/aristoteles/
http://www.infoescola.com/fotografia/camara-escura/
http://www.infoescola.com/movimentos-culturais/renascimento/
http://www.infoescola.com/biografias/leonardo-da-vinci/
http://www.infoescola.com/fotografia/camara-escura/
http://www.infoescola.com/fotografia/camara-escura/
http://www.infoescola.com/fisica/refracao/
http://www.infoescola.com/fotografia/camara-escura/
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 Figura 2: Analogia entre a formação de imagens em olho humano e uma câmara 

escura. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/historia-da-fotografia/a-camara-escura-

3.php 

 

Procedimento Experimental:  

A câmara escura é um instrumento de fácil construção, os matérias  utilizados são 

de baixo custo, e é de eficiência na demonstração da formação de imagens.  

Materiais: Caixa de sapato, papel vegetal ou similar, papel cartão preto ou tinta 

fosca preta, pego médio, cola, tesoura e estilete. 

Construção: Corte uma janela de 8 cm por 9cm em uma das laterais menores da 

caixa, corte um pedaço de papel cartão do mesmo tamanho da lateral da caixa com 

uma janela com as mesmas dimensões. Cole sobre a janela um pedaço de papel 

vegetal. Esse será o anteparo sobre o qual a figura será projetada.   Faça um 

furinho, com um prego médio, na lateral oposta à janela. Este será o lugar por onde 

penetra a luz refletida ou emitida pelo objeto. Esse furo pode variar de tamanho. 

Peça aos alunos que comecem testando um furo bem pequeno, aumentando- o aos 

poucos até atingir a nitidez na tela de papel vegetal (Figura 3). A tampa deve ser 

bem vedada para não entrar luz. O interior da caixa deve ser totalmente pintado de 

preto fosco (ou bem forrado com papel-cartão preto) para evitar brilhos que 

ofusquem a imagem projetada na tela. Também é bom colocar em volta da tela, pelo 

lado de fora e encobrindo a própria cabeça, um pano preto, como aquele dos 

fotógrafos lambe-lambes. Dessa maneira, a nitidez da imagem fica garantida. 
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Figura 3: Câmara escura  

http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/fisica-da-fotografia 

 Questões:  

1 - Quais as características da imagem projetada? 

2 - Quais os princípios de propagação da luz estão envolvidos na demonstração do 

fenômeno? 

3 - Quais as principais aplicações deste instrumento? 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

HEINECK Renato; ARRIBAS D. Santos. CÂMARA ESCURA. Caderno Catarinense 

de Ensino de Física, v. 3, n. 1, abr. 1986. Disponível em:< 

http://pt.slideshare.net/carlosrlj/camara-escura>. Acesso em 17 out. 2014. 
 

PORTO Gabriella. CÂMARA ESCURA. InfoEscola Navegando e Aprendendo. 
Disponível em: < http://www.infoescola.com/fotografia/camara-escura/>. Acesso em 
15 out. 2014. 
 

Lavarda, Francisco Carlos. Ideias para feira de ciências: câmera escura. 
Ministério da Educação (MEC) 2008. Disponível em: < 
objetoseducacionais2.mec.gov.br/.../ideias_para_feira_de_ciencias.zip?>. Acesso 
em: 15 out. 2014. 
 

http://www.gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/fisica-da-fotografia
http://pt.slideshare.net/carlosrlj/camara-escura
http://www.infoescola.com/fotografia/camara-escura/
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Módulo nº 06: Formação da imagem no olho 

Objetivo: - compreender o funcionamento do olho humano; 

                - associar a fisiologia do olho humano com a Física. 

Sugestão de organização do tempo: 06 aulas  

 

Anatomia do olho humano: O olho humano é formado por um conjunto complexo 

de elementos que atuam de forma específica para que o ato de olhar, ver ou 

enxergar ocorra. Nele existem estruturas internas e externas as quais 

desempenham função ótica. A Figura 1 apresenta a anatomia do olho humano. 

Estrutura externa: córnea, conjuntiva, íris, pupila, esclerótica ou esclera, cristalino. 

Estrutura interna: retina, nervo ótico, filme lacrimal. 

 

 

 

                 Figura 1: anatomia do olho humano 

http://www.reidaverdade.net/anatomia-do-olho-humano.html 

Estrutura Externa 

 

Córnea: É a primeira estrutura do olho que a luz atinge e equivale ao vidro de um 

relógio. A córnea se constitui de cinco camadas de tecido transparente e resistente. 

A camada mais externa, o Epitélio, possui uma capacidade regenerativa muito 

grande e se recupera rapidamente de lesões superficiais. As quatro camadas 

seguintes, mais internas, são que proporcionam uma rigidez e protegem o olho de 

infecções, também é sua a função de transmissão e refração da luz. Ela funciona 

como uma lente que, associada ao cristalino, compõe o sistema óptico responsável 

por focalizar as imagens na retina. 
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Conjuntiva: é uma membrana transparente e delgada que recobre a parte branca do 

olho e internamente as pálpebras. Tem como função a defesa da superfície ocular 

contra agentes externos e a manutenção da lubrificação ocular. 

 

Íris: é a porção visível e colorida do olho, logo atrás da córnea, tem uma pequena 

abertura bem no seu centro chamada de pupila, por onde passam os raios 

luminosos para o interior do globo ocular. Possui músculos em disposição tal que 

possam aumentar ou diminuir a pupila, tendo a função de controlar a intensidade de 

luz que chega dentro do olho, o tamanho da pupila é então determinado pela 

contração e relaxamento dos músculos da íris, tornando-se mais dilatada quando há 

pouca luz (para que mais luz chegue até a retina);  estando mais contraída (fechada) 

quando há muita luz, para diminuir a intensidade de luz que chega no interior do 

olho. 

 

Pupila: É a abertura central da íris, através da qual a luz passa para alcançar o 

cristalino. 

 

Esclerótica ou esclera: É a "parte branca" que delimita a porção colorida do olho. A 

esclerótica ou esclera é responsável pela manutenção da forma do olho e pela 

proteção das estruturas oculares, já que possui uma consistência mais rígida. 

 

Cristalino: É quem ajusta na retina o foco da luz que vem através da pupila,  dos 

objetos conforme a distância que eles se situam do olho (como se faz com um 

binóculo), permitindo a visão precisa de objetos próximos e distantes, devido  a sua 

capacidade de, discretamente, aumentar ou diminuir sua superfície curva anterior, 

ajustando-se às diferentes necessidades de focalização das imagens. Esta 

capacidade se chama "acomodação". Com o passar dos anos, o cristalino perde sua 

elasticidade e a capacidade de mudar sua forma. Por isso, muitas pessoas a partir 

dos 40 ou 50 anos necessitam de óculos para perto, especialmente para leitura, com 

o objetivo de compensar esta perda visual chamada, tecnicamente, de presbiopia.  
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Estrutura Interna 

 

Retina: é um tecido fundamental para o funcionamento do olho e trabalha como o 

filme numa máquina fotográfica: a imagem é focalizada diretamente nela, que 

reveste os 2/3 posteriores na parte interna do olho. Contém fotorreceptores que 

transformam a luz em impulsos elétricos, que o cérebro pode interpretar como 

imagens. Existem na retina dois tipos de receptores: bastonetes (– mais ou menos 

120 milhões) e cones (em torno de 7 milhões), que se localizam ao redor  da fóvea           

(região central da mácula). Cada receptor comporta em torno de 4 milhões de 

moléculas, ricas em rodopsina (proteína transmembranar que se encontra nos 

bastonetes,  e é responsável por converter a luz nos impulsos elétricos que o 

cérebro interpreta como visão).Nervo Óptico: Transporta os impulsos elétricos do 

olho para o centro de processamento do cérebro, ou seja, levar as imagens 

captadas na retina para o cérebro para formar a visão.  

Filme Lacrimal: também conhecido como lágrima, é o mecanismo natural do 

organismo para proteger a superfície ocular contra infecções e contra os efeitos 

corrosivos da sujeira, poeira e outras partículas aéreas. Elas ajudam a criar uma 

superfície regular, de forma que a visão permaneça clara e sem distorções, 

proporcionando uma sensação de conforto nos olhos. As lágrimas fornecem uma 

superfície úmida e lubrificada, que se mantêm sobre o epitélio corneano, é composto 

por três camadas: A camada mais externa, oleosa, previne a evaporação excessiva 

da lágrima; A camada do meio, aquosa, mantém o olho umidificado; A camada 

interna mucosa forma a ligação entre o filme lacrimal e o epitélio corneano. 

Funções das lágrimas 

• Fazer da córnea uma superfície óptica, lisa e regular, favorecendo a precisão da 

visão; 

• Umedecer a córnea e a conjuntiva; 

• Inibir o desenvolvimento de microrganismos no olho. 

Uma produção adequada de lágrimas é importante para a manutenção da saúde, do 

conforto e da capacidade de controle de infecções no olho. A deficiência na 

produção das lágrimas ou de qualquer um dos elementos componentes no filme 

lacrimal pode produzir o que se chama de olho seco. 
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Figura 2: visualização do olho humano: porção  externa e interna.  

http://hob.med.br/como-funciona-o-olho-humano/ 

 

Procedimento Experimental:  

Construir cartazes onde deveram desenhar ou mesmo colar figuras do olho humano 

com denominação de suas referidas partes e posterior apresentação para o coletivo, 

este deverá ser em grupos de 4 ou 5 pessoas dependendo do tamanho da turma. 
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Material: cartolina, lápis, borracha, lápis de cor, caneta colorida e cola.   

 

Avaliação: será através da observação da participação na construção e 

apresentação do cartaz. 

 

Sugestão: antes da atividade, assistir com seus alunos parte do vídeo O OLHO 

HUMANO disponível no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=kxATiEbkAqQ.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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%20-%20MODULO%20I.pdf>. Acesso em 16/10/2014 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kxATiEbkAqQ
http://www.fatecsp.br/paginas/apostila_teorica.pdf
http://web.unifoa.edu.br/portal/plano_aula/arquivos/04054/Fisiologia%20da%20visao%20-%20MODULO%20I.pdf
http://web.unifoa.edu.br/portal/plano_aula/arquivos/04054/Fisiologia%20da%20visao%20-%20MODULO%20I.pdf
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Módulo nº 07: Problemas de visão 

Objetivo: - ilustrar e ajudar a compreensão dos três principais problemas de visão; 

                 - tornar o conteúdo interessante e agradável; 

                 - desenvolver a capacidade de observação e reflexão dos alunos. 

 Sugestão de organização do tempo: 02 aulas  

Procedimento Experimental:  

Para esta demonstração será utilizado o cartaz com a figura 1 que simula os 

problemas de visão , um conjunto de lentes disponível nos colégios e dois pointers 

laser.  

 

Figura 1: cartaz para simulação de problemas da visão 

 

1) Coloca-se sobre a mesa a tela (figura 1) onde se encontra impressa o olho 

humano, com delineamento para a formação de imagem em olho normal, olho 

míope e olho com hipermetropia.  

2) Em seguida coloca sobre a linha em que esta escrito lente natural do        olho 

a seguinte lente (foto 1) e com o auxilio de 2 pointers lesar apontados para a 

lente fornecerá a imagem sobre a retina no olho normal. 
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Figura 2: olho normal 

 

3) Para a correção da miopia será utilizada a lente divergente (foto 2), a qual 

projetará a imagem sobre a retina devido à divergência dos raios de luz. 

 

 

Figura 3: olho com miopia  
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4) Para a correção da hipermetropia será utilizada a lente convergente (foto 3), a 

qual projetará a imagem sobre a retina devido à convergência dos raios de 

luz. 

 

 

Figura 4: olho com hipermetropia  

 

 

Figura 5: conjunto de lentes disponíveis nos Colégios do Estado do Paraná 
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Módulo nº 08: Problemas de visão 

Objetivo: - testar os conhecimentos adquiridos sobre lentes e defeitos de visão;  

                 - identificar o tipo de defeito de visão manuseando os óculos. 

Sugestão de organização do tempo: 04 aulas  

 

 

Figura 1: lente óptica de policarbonato - Claudia Machado 

 

 

Métodos: 1) É possível identificarmos o tipo de lente utilizados nos óculos, e o tipo 

de problema da visão através de testes simples como colocar os óculos entre uma 

figura e o olho. Se a figura ficar ampliada, a lente é convergente; caso diminua a 

lente é divergente. 

2) Movimentar a lente ou óculos enfrente a um objeto, mantendo a alguma distância 

do olho. Quando se movimenta a lente, o objeto também parecerá mover-se. Se o 

sentido do movimento for idêntico ao da lente, esta é divergente (miopia); caso o 

movimento do objeto seja no sentido oposto, trata-se de lente convergente 

(hipermetropia). 

3) Para verificarmos se a pessoa possui astigmatismo, que é a perda da focalização 

em determinadas direções, observamos uma figura através da lente mantida a cerca 

de 50 cm do olho e realizamos uma rotação. Com o movimento da lente, a figura fica 

deformada. O método precisa ser mais detalhado. 
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Figura 2: lentes já utilizadas arrecadadas em óticas - Claudia Machado 

 

Procedimento Experimental:  

Para esta atividade será necessário lentes de óculos usadas (ou óculos de algum 

aluno), às quais poderá ser adquirida sem custo nas óticas (as pessoas ao trocarem 

de óculos descartam as anteriores). 

1 – separe a turma em grupos de 4 ou 5 alunos dependendo do numero de alunos; 

2 – dê a eles lentes diversificadas (miopia, hipermetropia e astigmatismo) sem 

identificação; 

3 – eles deverão identificar o tipo de lente convergente ou divergente, qual o 

problema do antigo usuário, se ele possuía mais de um problema.   

Questões:  

Que tipo de lente você esta manuseando (convergente ou divergente)? Justifique 

sua resposta. 

 

Qual o problema de visão do usuário dela? 

 

Ele possuía mais de um problema? Em caso afirmativo, como você chegou a esta 

conclusão. 
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Módulo nº 09: Problemas de visão 

Objetivo: - interpretar receituário óptico; 

                - reconhecer códigos contidos nos receituários, 

                - conhecer o significado das abreviaturas utilizadas nos receituários. 

Sugestão de organização do tempo: 04 aulas  

O entendimento da receita oftalmológica faz-se necessário no ensino de óptica, 

afinal para quem não entende o receituário, este não passa de um papel cheio de 

números aleatórios.  Mas isso tem que mudar, a receita tem que ser decifrável por 

todos, não apenas pelo médico e pelo profissional que irá confeccionar os óculos, o 

usuário também precisa saber quais são as suas dificuldades para poder 

acompanhar o tratamento. 

O receituário descreve o grau de correção que o paciente necessita, para sanar sua 

deficiência visual e existe um padrão para os códigos utilizados, os quais são 

decifrados por profissionais da área em qualquer lugar do mundo.  

Primeiramente para se decifrar um receituário devemos conhecer o significado das 

nomenclaturas, símbolos e abreviaturas utilizadas: 

OD: olho direito; OE: olho esquerdo; DP: distância pupilar (espaço entre uma pupila 

e a outra, esta medida é fundamental na confecção dos óculos, pois quando não há 

exatidão pode provocar desconforto); Obs.: observação; Esf: esférica (toda a luz que 

atinge essa lente pelo mesmo raio, em relação ao seu centro, é desviada para um 

mesmo ponto, e também por que as lentes utilizadas para correção da miopia e da 

hipermetropia são esféricas), Cil.: cilíndrica (corrige distorções de imagem 

decorrentes da deformação da curvatura das lentes do olho astigmatismo - córnea e 

cristalino); Eixo (indica a direção da curvatura da lente em relação ao olho); Adição; 

+ (positivo): lente convergente; - (negativo): lente divergente.  
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Figura 1: Claudia Machado – receituário de miopia e astigmatismo.  

 

A primeira coluna significa lentes esféricas (esf.) podendo ser representada por 

positivo (+), quando a dificuldade do paciente for a de enxergar de perto ou negativo 

(-), se a dificuldade for a de enxergar de longe. A segunda coluna, cilíndrica (cil.) 

indica o astigmatismo, que é uma alteração na córnea que provoca vários pontos de 

foco das imagens, caso o usuário possua irregularidade refrativa, o profissional 

informará em número, com sinal negativo (-), o grau de astigmatismo não é colocado 

em toda a superfície da lente, por isso a terceira coluna que é o eixo do 

astigmatismo ele varia de 0 a 180 graus.  

Outro tipo de problema de visão que necessita de óculos para sua correção é 

presbiopia ou vista cansada, no receituário é feito uma operação matemática 

simples entre o grau de longe e o necessário à idade do paciente. Ex. uma pessoa 

tem -2 graus para longe (miopia) e necessita de uma adição de +3 para perto, seu 

óculos será de +1 (-2+3).  

O receituário determinará a lente adequada para cada problema de visão, o 

profissional responsável pela montagem dos óculos deverá seguir as determinações 

do receituário, moldando as lentes de acordo com a deficiência apresentada pelo 

futuro usuário, o qual deverá sempre guardar todas as receitas de óculos antigos 

para futuras comparações.  
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Atividade: selecione algumas receitas preenchidas com diferentes dados as quais 

poderão ser obtidas na internet, com amigos, parentes, em óticas, etc. Divida a 

turma em pequenos grupos sempre levando em consideração o tamanho da turma, 

peça para que eles interpretem os receituários, como no exemplo abaixo. 

Atividade: 

A Camila foi ao oftalmologista e recebeu a seguinte prescrição. Com os dados 

apresentados, interprete a receita identificando os problema de visão e o tipo de 

lente a ser utilizada: 

 

 

Figura 2: a autora 

 

R: para o olho direito ela deverá usar lente divergente (-), esférica e de vergência 

1,25di, corrigindo a miopia, para o olho esquerdo a lente também deverá ser 

divergente (-), porém o grau é menor 1,00di, ela também possui astigmatismo de – 

0,50 em cada olho, os eixos são diferentes de um olho para outro, sendo para o olho 

direito 95° e o olho esquerdo 90°, a distância entre as pupilas deverá ser medida 

pelo ótico responsável e a lente é de sua escolha. 
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Módulo nº 10: Problemas de visão 

Objetivo: - tirar dúvidas com profissional da área de óptica; 

                - conhecer outros tipos de doenças da visão; 

                - conhecer a linguagem técnica utilizada por profissionais da ótica. 

Sugestão de organização do tempo: 02 aulas  

A presença de um profissional da área de óptica como um oftalmologista ou um 

técnico em óptica é de grande valia na aprendizagem, pois será neste momento em 

que os alunos vão tirar aquelas duvidas que o professor não conseguiu sanar. O 

profissional utilizará uma linguagem diferente, mais formal e a aplicação do conteúdo 

e sua importância no trabalho deste profissional ficará clara dando assim uma maior 

importância a Física e suas aplicações, que geralmente é tratada como uma 

disciplina abstrata e desvinculada ao dia a dia. 

Logo convidar um profissional da área de óptica para dar uma palestra sobre o tema 

doenças da visão em específico a miopia, hipermetropia e presbiopia deverá 

enriquecer o trabalho do docente.  

 

Procedimento Experimental:  

Palestra com profissional da área. 
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