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RESUMO

O ensino de Ondas Eletromagnéticas no Ensino Médio está presente nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) como a importância dos estudos das ondas para o
conhecimento do estudante ao longo de sua vida, como várias aplicações desde uma
transmissão de rádio a radiações de exposição ou aplicação na medicina. Um problema
encontrado nos estudos de ondas eletromagnéticas é a abordagem de ensino de forma
tradicional, onde o professor é detentor do discurso e o aluno, o ouvinte. Esse trabalho segue
uma linha de aprendizagem ativa, que coloca o aluno como o centro do universo da sala de
aula em uma sequência didática que aborda o conteúdo de ondas eletromagnéticas na qual
foi aplicado no Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte. O conteúdo a ser
abordado faz parte da grade curricular da terceira série do Ensino Médio, o que se faz
necessário uma revisão de ondas, na qual será exposto para o estudante uma forma de
lembrar o assunto em questão, como sua natureza, tipo e classificação e os fenômenos
ondulatórios presentes. Para a revisão, por se tratar de conceitos físicos, adotaremos a
metodologia de aprendizagem ativa, a Instrução pelos Colegas (IpC) assim como no ensino
de ondas eletromagnéticas. Além do IpC na sequência foram realizadas aulas com atividade
prática experimental na construção de experimentos com circuitos osciladores responsáveis
pela geração de ondas eletromagnéticas, um rádio transmissor FM. O processo avaliativo
se dá com pré-testes nas atividades prévias e através das questões conceituais aplicadas no
IpC e ao final do trabalho, pós teste, com a aplicação de uma atividade final de caráter
formativa para que seja um instrumento de análise para o professor na qual pode-se verificar
o nível de aprendizagem atingido pelo grupo de estudante.
Palavras-chave: Sequência Didática, Ensino de Física, Ondas Eletromagnéticas, Rádio
Transmissor.

ABSTRACT

The teaching of Electromagnetic Waves in High School is present in the National Curriculum
Parameters (PCN) as the importance of wave studies for the student's knowledge throughout
his life, as various applications from radio transmission to radiation exposure or application
in medicine. A problem found in the study of electromagnetic waves is the traditional
approach to teaching, where the teacher holds the speech and the student, the listener. This
work follows an active learning line, which places the student as the center of the classroom
universe in a didactic sequence that addresses the content of electromagnetic waves in which
it was applied at the Dom Luciano José Cabral Duarte Center of Excellence. The content to
be addressed is part of the curriculum of the third grade of high school, which requires a
revision of waves, in which the student will be exposed to a way of remembering the subject
in question, such as its nature, type and classification. and the wave phenomena present.
For the review, as they are physical concepts, we will adopt the active learning methodology,
Instruction by Colleagues (IPC) as well as in the teaching of electromagnetic waves. In
addition to the IPC, classes were held with practical experimental activity in the construction
of experiments with oscillating circuits responsible for the generation of electromagnetic
waves, an FM transmitter radio. The evaluation process takes place with pre-tests in the
previous activities and through the conceptual questions applied in the IPC and at the end
of the work, post-test, with the application of a final activity of a formative character so that
it is an instrument of analysis for the teacher in the which the level of learning achieved by
the student group can be verified.

Keywords: Didactic Sequence, Physics Teaching, Electromagnetic Waves, Radio
Transmitter.
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Capítulo 1
Introdução
O ensino tradicional é um método ainda utilizado por muitos professores no Brasil
e no mundo. O método consiste em uma transmissão do conteúdo por parte do professor,
através de uma aula expositiva, na qual o aluno assume o papel de ouvinte. É notável que:
“Nos últimos anos é pauta central no campo da educação a má formação dos
alunos, bem como a sua falta de interesse e motivação no processo de
aprendizagem, o que tem reforçado a tese da ineficácia do nosso modelo
educacional”. (MÖRSCHBÄCHER, 2018, p. 01)

Esse descompasso entre o ensino e a aprendizagem no ambiente escolar é
atribuído à falta de diálogo, a verticalidade e a unilateralidade entre alunos e professores
(MÖRSCHBÄCHER, 2018).
Estamos em uma época em que o professor está reinventando a forma de ensinar,
buscando métodos e cursos que possibilitem o conhecimento em tecnologias de
informação e comunicação, assim como diversas estratégias de ensino-aprendizagem que
tentem resolver os problemas da sala de aula.
Para Mentz (2017), imaginar aulas apenas expositivas dialogadas e apenas com
uso do quadro negro e giz é inviável se quisermos motivar os estudantes. Os professores
precisam acompanhar os avanços tecnológicos para manter atualizados seus métodos e
ferramentas pedagógicas, pois são construtores e reconstrutores do saber ensinado, só
assim o conhecimento terá um sentido a ser aprendido, e os alunos podem se sentir como
parte integrante do processo educacional (PEREIRA, 2014).
Nas últimas décadas diferentes metodologias de ensino baseadas na aprendizagem
ativa têm sido desenvolvidas (MÖRSCHBÄCHER, 2018). Dentre essas metodologias de
ensino-aprendizagem, destaque para a Peer Instruction traduzido para o português como
a Instrução por pares ou Instrução pelos Colegas (IpC), ela foi desenvolvida na década de
90 pelo professor Eric Mazur da Universidade de Harvard nos EUA, desde então vem
sendo aplicada em diversas escolas e universidades pelo mundo (ARAÚJO e MAZUR,
2013). De forma geral a IpC tem o foco no questionamento para que os alunos busquem
a aprendizagem e passem mais tempo em classe pensando e discutindo ideias sobre o
assunto e não somente ouvindo o professor (ARAÚJO e MAZUR, 2013).

1

Outra estratégia de ensino-aprendizagem muito comum também é a
experimentação que vem ocupando diferentes lugares nas aulas de Física por décadas
(GUIMARÃES, 2009). Para a experimentação é importante saber que é uma prática que leva
o aluno a pensar, debater, justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em novas
situações. Para Azevedo (2004), a experimentação significa inovar, mudar o foco da
dinâmica da aula deixando de ser apenas uma transmissão de conteúdo para um
novo direcionamento no sentir, agir, refletir sobre as estratégias metodológicas utilizadas
em sala e também, rever os pressupostos teóricos que orientam práticas profissionais, bem
como o planejamento do trabalho.
É nesse sentido que esse trabalho apresenta um produto educacional elaborado e
supervisionado como dissertação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física,
aplicado no Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, localizado na cidade
de Aracaju estado de Sergipe. A sequência didática desenvolvida foi aplicada em duas
turmas de terceira série do Ensino Médio num período de 6 aulas de 50 minutos cada aula,
divididas em duas etapas, na primeira metade a utilização da IpC e na segunda metade a
experimentação.
O tema escolhido para trabalhar a sequência didática foi o ensino e produção de
ondas eletromagnéticas, com a construção de um rádio transmissor FM. O motivo pela
qual foi escolhido este tema, se deve a existência de muitas dúvidas e dificuldades em
relacionar o conceito físico visto em aula com o que é utilizado no cotidiano. E também
como poderia se produzir uma onda eletromagnética, como seria o formato dessa onda e
como era possível se propagar no vácuo ou qualquer outro meio.
Desta forma, o trabalho tem como objetivo geral, aplicar uma metodologia ativa
de ensino, como a Instrução pelos Colegas no ensino de ondas eletromagnéticas e a
construção de um rádio transmissor FM na produção de ondas eletromagnéticas,
utilizando a experimentação para auxiliar no processo ensino e aprendizagem de Física.
Como objetivos específicos temos:
Revisão do conteúdo de ondas, para provocar no aluno a lembrança de
informações necessárias e o conhecimento de suas concepções adquiridas no ano anterior
(segunda série do Ensino Médio);
Caracterizar e conhecer os diversos tipos de ondas eletromagnéticas e suas
aplicações;
Produzir ondas eletromagnéticas dentro de uma faixa de frequência das ondas de
rádio FM (Frequência Modulada), com a construção do rádio transmissor FM,
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proporcionando aos alunos momentos de construção dos conceitos relacionados à
produção de ondas eletromagnéticas mediante à experimentação. A partir de um circuito
elétrico já conhecido e com materiais de baixo custo e acessíveis aos alunos. Podemos
então, investigar a produção das ondas de rádio e compreender como ocorrem os
processos de transmissão e recepção de ondas de rádio.
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Capítulo 2 - Referencial Teórico

2.1 Instrução pelos Colegas
A Instrução pelos Colegas (IpC) é uma metodologia de aprendizagem ativa que
tem como finalidade promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais dos
conteúdos em estudo, através da interação entre os estudantes (ARAÚJO e MAZUR,
2013).
Teve seu início por volta do ano de 1990 pelo Professor Eric Mazur, em suas aulas
de Física, na Universidade de Harvard. Com o principal objetivo de engajar os alunos no
processo de aprendizagem, de forma mais significativa, no que diz respeito aos conceitos
físicos relacionados (OLIVEIRA, VEIT e ARAÚJO, 2015).
O professor tem o papel de um mediador, ele facilita a passagem do conhecimento,
como uma ponte para o aprendizado. O tempo em sala de aula é dividido em pequenas
séries de apresentações orais focadas nos conceitos principais a serem trabalhadas, ao
invés de usar todo o tempo para transmitir as informações presentes nos livros de forma
expositiva. Estas séries de apresentações iniciam com uma breve exposição oral de
aproximadamente 15 minutos dos conceitos principais a serem trabalhados, seguidos pela
apresentação de questões conceituais para os alunos responderem inicialmente de forma
individual, essas questões devem ser de múltipla escolha. Os alunos precisam votar na
alternativa cuja resposta for considerada correta, juntamente com uma justificativa para a
sua escolha, isso leva em média dois minutos.
Existem vários métodos para se fazer a votação em classe, desde flashcards
(cartões de respostas), na qual é feita a contagem manual, até métodos mais tecnológicos
como o Google Forms, Socrative, e os clickers - espécie de controles remotos individuais
que se comunicam com o computador do professor por radiofrequência (ARAÚJO e
MAZUR, 2013). Mesmo com outras possibilidades tecnológicas a mais usual são os
flashcards (ou cartões de resposta), na qual cada estudante levanta um cartão
correspondente à resposta escolhida. Para Kielt (2017), todos votam juntos, em uma única
vez, é possível que eles não consigam ler os votos dos demais, minimizando as
possibilidades de a alternativa mais votada influenciar no voto dos indecisos e nas
discussões seguintes. Para resolver um problema na contagem pode fazer uso do celular
para gravar ou fazer uma foto das votações antes e depois das discussões.

4

A forma utilizada nesse trabalho foi o uso desses cartões de respostas nomeadas
de A a D, em cores diferentes para facilitar a contagem através da foto ou vídeo gravado.
Sabendo as respostas informadas pelos alunos, mas sem indicar a resposta correta ainda,
o professor pode seguir os seguintes caminhos:
●

Se o percentual de respostas corretas for abaixo de 30%, o

professor deve de forma clara e dialogada voltar para o conceito explicado com
uma nova exposição.
●

Para o percentual de acerto entre 30% e 70%, forma-se pequenos

grupos (2-5 pessoas), preferencialmente que optou por respostas diferentes, para
que eles tentem, a partir do diálogo, usando as próprias justificativas já
respondidas no primeiro momento, convencer uns aos outros sobre a questão. Isso
pode levar em média mais dois minutos até o professor abrir novamente o
processo de votação e a explicação da questão. Caso seja necessário, o professor
pode apresentar nova questão do mesmo assunto, ou passar para exposição do
próximo tópico, reiniciando todo o processo. O tempo total dessa etapa é em
média de cinco minutos, vai depender do nível de discussão alcançada.
●

Quando 70% ou mais dos alunos votarem na resposta correta,

deve-se explicar a questão conceitual e reiniciar o processo com outra questão
conceitual de um novo tópico.
Para um melhor entendimento e resumindo todas essas etapas segue um diagrama
na Figura 1 que ilustra o processo de aplicação das questões conceituais da IpC.

Figura 1 - Diagrama do processo da dinâmica da IpC. MAZUR ARAUJO e MAZUR (2013).
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A participação dos alunos em relação ao método IpC proporciona um ganho de
aprendizagem em relação ao método tradicional, os alunos vão para a avaliação mais
confiantes. Com uma base conceitual sólida, os alunos conseguem pensar melhor a física
e resolver com mais facilidade os problemas (DOS SANTOS, 2017). O prof. Mazur
percebeu que, quando um aluno X entende e o outro Y não entendeu, então o aluno X
explica para o Y melhor que o professor, porque ele aprendeu recentemente e sabe qual a
dúvida inicial do problema de seu colega. Ele chama isso de a “maldição do
conhecimento”, uma vez que você entende sobre algo, você esquece as dificuldades de
entender isso do início (MAZUR, 2015).
Além das questões conceituais, devem ser incluídas leituras prévias de textos ou
visualização de vídeos, as quais o professor Mazur chama de pre-class reading (leituras
pré-classe), que são pequenos textos ou vídeos com uma duração inferior a 10 minutos.
Nestas são colocados os pontos chaves, ou seja, as informações fundamentais dos
conhecimentos da aula para que o estudante já tenha uma noção prévia (KIELT, 2017).
São fornecidas pequenas questões conceituais objetivas incorporadas às leituras préclasse, através das informações contidas no texto ou vídeo. Essas questões têm a função
de incentivar o aluno a buscar mais informações acerca dos conteúdos abordados, reforçar
a compreensão de alguns pontos chaves e para serem respondidos através da compreensão
do mesmo. Outra função é o incentivo ao hábito do estudo domiciliar, inferir e julgar as
questões de forma autônoma. Assim espera-se que essa prática abra caminho para que os
alunos o façam também nas outras disciplinas escolares.
Para Kielt (2017), o professor vai planejar sua aula direcionando as explicações
para os itens que os estudantes não compreenderam na leitura de acordo com os dados
coletados nas respostas. Essa coleta pode ser por ferramentas educacionais disponível na
internet como o Google Forms, o Socrative ou outro similar, que proporciona ao professor
resultados imediatos e gráficos para a análise de item por item questionado.

2.2 A experimentação no processo de ensino e aprendizagem de Física
As atividades experimentais vêm ocupando diferentes lugares nas aulas de Física
por décadas, segundo Higa e Odisséa (2012), essas atividades são condizentes com a
tendência pedagógica da época, para visões diferentes em laboratórios didáticos ou tipos
de atividades.
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Em uma pesquisa realizada por Da Silva e Filho (2010), destaca-se que a
experimentação vem sendo na sua grande maioria aplicada como um agente motivador,
como uma comprovação de teorias, como demonstração de determinado fenômeno e nas
atividades investigativas.
Higa e Odisséa (2012), afirmam que há exames em diferentes abordagens em
relação ao tipo de atividade desenvolvida que vai desde a forma clássica, o experimento
totalmente centrado no professor, ao de um laboratório a cargo do aluno. Há diferentes
propostas experimentais que implicam em diversas atividades e a criação destas
atividades experimentais para a construção de um conceito, por exemplo para Wilsek e
Tosin (2009), é uma forma de oportunizar ao aluno participar em seu processo de
aprendizagem. É preciso considerar que a participação deve levar em conta outros
aspectos como elaboração de hipóteses, análise e interpretação de resultados,
considerando a dimensão coletiva do trabalho. Assim os estudantes podem explicitar seus
conhecimentos prévios e achar a solução a respeito do problema, através dessas hipóteses
levantadas e da discussão dos resultados.
Na realidade das aulas de Física é de fundamental importância propor
experimentos para serem resolvidos pelos estudantes. Segundo Azevedo (2004), quando
participam de atividades experimentais, esses alunos aprendem mais sobre a ciência e
desenvolvem melhor seus conhecimentos conceituais. A aprendizagem se torna
potencializada, porque leva o aluno a pensar, debater, justificar suas ideias e aplicar seus
conhecimentos em situações novas (JÚNIOR E COELHO, 2013). Assim, independente
da forma ou abordagem utilizada a experimentação tem uma grande importância no
ambiente educacional.
No trabalho de Laburú (2005) é identificado através de pesquisas quatro
categorias para os objetivos referentes a atividades experimentais, são elas: a
motivacional, a funcional, a instrucional e a epistemológica. Começando com a
motivacional, ela enquadra-se em experimentos que atrai o interesse do aluno, por serem
as atividades experimentais curiosas, envolventes, chocantes e relacionadas com o
cotidiano. A funcional está ligada ao fácil manuseio e montagem do experimento, a
instrucional as atividades experimentais facilitadoras da explicação, da apresentação dos
conceitos e modelos, procurando tornar a teoria simplificada e “clara” para o aluno e a
epistemológica se aproxima de um convite forte para a construção do conhecimento, ou
seja, para a aptidão da formulação teórica em tratar a realidade. Aquelas que demonstram
as implicações das teorias e leis, a fim de legitimar o conhecimento científico. Nessa
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relação, um dos papéis das atividades experimentais é o da superação das situações
idealizadas normalmente trabalhadas na teoria (ASSIS, et. al. 2009). O experimento
realizado para esse trabalho trata-se, de acordo com esses estudos, em um experimento
que se enquadra em duas categorias: a motivacional, por ser uma atividade experimental
curiosa e relacionada ao cotidiano e a instrucional, por tornar a teoria mais simplificada
como uma transmissão de ondas eletromagnéticas ao alcance dos estudantes.

2.3 Ondas Eletromagnéticas
As evidências de produção de ondas eletromagnéticas apresentam início de estudo
no ano de 1885 por Heinrich Hertz, quando o mesmo iniciou suas experiências sobre a
propagação das ondas eletromagnéticas. Ele utilizou, como transmissor, pontas metálicas
pelas quais saltavam faíscas elétricas e, como receptor, espiras metálicas. Essas
experiências mostraram que tais ondas se refletiam contra placas metálicas (ALMEIDA
JUNIOR, 2019).
Estes experimentos de Hertz só foram possíveis devido aos trabalhos de Maxwell
que por volta de 1865 tinha concluído, através das suas equações, que qualquer
perturbação elétrica ou magnética criada em espaço livre podia ser propagada através do
espaço como uma onda eletromagnética. Em experiências mais avançadas, Hertz
comprovou que as ondas eletromagnéticas podiam ser produzidas por diferentes materiais
e mediu a velocidade da radiação eletromagnética, descobrindo que as ondas se moviam
à velocidade da luz assim como Maxwell já havia demonstrado em suas equações
(PEREIRA, 2014).
As quatros equações de James Clerk Maxwell estão relacionadas ao campo
⃗ ) em uma única teoria, o eletromagnetismo.
elétrico (𝐸⃗ ) e ao campo magnético (𝐵
Maxwell reuniu relações matemáticas que descrevem como os campos elétricos e
magnéticos são criados e mudam com o tempo. Na equação (1) está descrito a primeira
equação de Maxwell, a Lei de Gauss da Eletrostática. Ela mostra que cargas elétricas
geram campos elétricos. Nos permitindo associar a intensidade de um campo elétrico com
a quantidade de cargas elétricas, ou vice versa.

⃗∇ . ⃗⃗⃗𝐸 =

8

𝜌
𝜀0

(1)

Desta forma, a lei de Gauss da eletrostática nos permite obter três informações
importantes. A primeira é que pode existir uma carga elétrica independente no espaço. Isso
significa que uma única carga positiva ou uma única carga negativa podem ter sua própria
existência. Não precisando existir em pares. Em segundo diz respeito ao número de linhas
de campo elétrico que sai de um volume é diretamente proporcional à carga contida nele. E
por fim em terceiro, o campo elétrico, segue a lei do inverso do quadrado. Com isso, esta
lei representa uma outra versão da lei de Coulomb em eletrostática.
A lei de Gauss para o magnetismo é representada por sua segunda lei e está
apresentada na equação (2) abaixo.

⃗∇ . ⃗⃗⃗𝐵 = 0

(2)

Esta equação informa como os campos magnéticos se comportam. Além de
mostrar que monopolos magnéticos não existem na natureza, ou seja, se você cortar um
ímã em duas partes iguais, não achará somente um polo norte e o sul separados. Em vez
disso, você terá dois novos ímãs, cada um com seu próprio par de polo norte e sul.
Perceba que essas duas equações nos dizem como campos elétricos e magnéticos
estáticos existem e como eles se comportam, porém não há uma relação entre eles. É aí
que entra a equação (3), que traz dois momentos importantes da história. Em 1845 pela
matemática desenvolvida por Franz Ernst Neumann e pelos experimentos de Michael
Faraday. Esta equação é conhecida como a lei de Faraday- Neumann. Ela diz que variações
do campo magnético geram campos elétricos e correntes elétricas, e que esses campos
elétricos gerados são perpendiculares ao campo magnético inicial.

⃗ . ⃗⃗⃗𝐸 = −
∇

⃗
𝜕𝐵
𝜕𝑡

(3)

Pode parecer abstrato a ideia da equação (3), porém, fica mais compreensível
quando juntar a quarta lei, representada pela equação (4) abaixo:

⃗∇ . ⃗⃗⃗𝐵 = 𝜇0 𝐽 + 𝜇0 𝜖0
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𝜕𝐸⃗
𝜕𝑡

(4)

A quarta equação é conhecida como a lei de Ampere, na qual, Maxwell
complementou para explicar um fenômeno em aberto na época, que era o campo
magnético dentro de um capacitor. Maxwell propôs o que nós chamamos de correntes de
deslocamentos, geradas pelos campos elétricos dentro de um capacitor.
O segundo termo do lado direito da equação (4), é correção adicionada por
Maxwell. Desta forma ele não apenas corrige, mas também adiciona uma bela simetria às
suas equações. Com isso, podemos ter um campo magnético perpendicular a partir de um
campo elétrico variável e um campo elétrico perpendicular a um campo magnético
variável e assim por diante como uma propagação de uma onda eletromagnética, onde a
luz é um caso particular dessa onda.
Reunindo as equações de Maxwell obtém-se as equações de ondas (5) e (6):

∂2 𝐸𝑦 (𝑥, 𝑡)
𝜕 2 𝐸𝑦 (𝑥, 𝑡 )
− 𝜀0 𝜇0
=0
𝜕𝑥 2
𝜕𝑡 2

(5)

∂2 𝐵𝑧 (𝑥, 𝑡)
𝜕 2 𝐵𝑧 (𝑥, 𝑡 )
− 𝜀0 𝜇0
=0
𝜕𝑥 2
𝜕𝑡 2

(6)

Onde as soluções são as equações (7) e (8) estão representadas abaixo como função de
ondas:

𝐸𝑦 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑓(𝑥 ± 𝑐𝑡)

(7)

𝐵𝑧 (𝑥, 𝑡 ) = 𝑓(𝑥 ± 𝑐𝑡)

(8)

Esse conjunto de equações permitiu que Maxwell deduzisse uma equação para as
ondas eletromagnéticas e, a partir de uma analogia com as ondas mecânicas, chegasse à
expressão para a velocidade dessas ondas:

𝑐 =

1
√𝜀0 𝜇0

Sendo:
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(9)

μ - permeabilidade magnética do meio; 𝜇0 = 4𝜋. 10−7 𝐻/𝑚
ε – permissividade elétrica do meio. 𝜀0 =

10−9
4𝜋 .8,98755

𝐹/𝑚

Quando utilizamos os valores de μ e ε para o vácuo, obtemos a velocidade das
ondas eletromagnéticas no vácuo, que é igual à velocidade da luz: c = 2,99792 x 108 m/s.
Essa descoberta levou Maxwell a acreditar que a luz seria uma onda eletromagnética, o
que só foi provado anos mais tarde.
É importante salientar que no século XIX, antes dos estudos de Maxwell, a
natureza da luz não era perfeitamente compreendida. Hoje em dia, dizer que a luz é um
tipo de onda eletromagnética só é possível graças a essa compreensão provida pelas
equações de Maxwell.
Mais tarde com as descobertas dos raios infravermelhos, ultravioletas e o raio X
todas essas radiações mostraram reflexão e difração, como a luz; portanto, seriam todas
elas ondas eletromagnéticas que obedeciam às equações de Maxwell (ALMEIDA
JUNIOR, 2019).
Com isso podemos nos perguntar o que diferencia todos esses tipos de radiações
eletromagnéticas. Segundo Cavalcante (2004), elas apresentam algumas propriedades
diferentes, apesar de qualquer uma delas ser uma vibração de campos elétricos e
magnéticos que se propagam no espaço com a velocidade da luz, o que as diferencia é o
comprimento de onda, como evidenciados nos experimentos de Hertz. Pereira (2014) diz
que Hertz continuou demonstrando essas reflexões, refrações, polarizações e
interferências em outras experiências, nas quais foi possível provar que enquanto o
comprimento das ondas de luz variava na ordem das centenas de nanômetros, o das ondas
eletromagnéticas variava entre alguns milímetros e centenas de quilómetro.
A Figura 2 apresenta a representação da onda eletromagnética se propagando para
a direita e mostra ainda a definição do comprimento de onda e da frequência.
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Figura 2- Representação da onda eletromagnética se propagando para a direita e as definições do
comprimento de onda e da frequência. Fonte:
http://www.guia.heu.nom.br/images/ondaEletroMagnetica.jpg acessado em março de 2019.

O conjunto de todas as ondas eletromagnéticas recebe o nome de espectro
eletromagnético, conforme podemos observar na Figura 3 abaixo:

Figura 3- Espectro eletromagnético. Fonte: http://fisicacomjofrenildo.blogspot.com/2017/10/tipos-deondas-eletromagneticas acessado em março de 2019.

Sendo as ondas de rádio as de maior comprimento de ondas e menor frequência,
passando por micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios x e por fim os
raios gamas com frequências de ondas altíssimas e como consequência baixíssimo
comprimento de onda. Abaixo iremos falar mais sobre a produção de uma onda
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eletromagnética, mas especificamente sobre os rádios transmissores que tem um papel
importante para o desenvolvimento da telecomunicação atual.

2.4 Rádio Transmissor FM
Vinte anos após as conclusões de Maxwell a respeito das ondas eletromagnéticas,
o físico alemão Hertz produziu uma faísca elétrica em uma das bobinas, verificando na
outra, distante aproximadamente 1 metro, também o surgimento de uma faísca de mesma
natureza, embora com intensidade menor. Para Newton, Helou e Gualter (2007), a partir
desse experimento, foi confirmada as previsões de Maxwell sobre a existência de
radiações capazes de se propagar pelo espaço transportando energia sem que houvesse
conexões através de fios entre um ponto e outro.
Embora tenha aberto grandes possibilidades de transmissão a distância, o que
levou a muitos pesquisadores da área a sonhar com o telégrafo e telefone sem fio, eles
enfrentaram além do ceticismo dos que acreditavam na impossibilidade de transmissão
em longas distâncias devido à esfericidade da Terra, as pressões das grandes empresas de
telégrafo que dominavam imensas malhas de postes de fios. Um desses pesquisadores foi
o italiano Guglielmo Marconi que imaginou possibilidades de transmissões transatlânticas
(NEWTON, HELOU E GUALTER, 2007). Segundo Taparelli (2002), ele conseguiu
transmitir sinais em código Morse no jardim de sua casa, sem o uso de fios e no ano
seguinte, já morando na Inglaterra com sua família, Marconi pôde aperfeiçoar seu método
de transmissão, chegando a maiores distâncias. O que lhe rendeu em 1909 o Prêmio Nobel
de Física.
Outro pesquisador que merece destaque como um dos precursores da
radiocomunicação foi o padre e engenheiro Roberto Landell de Moura, que em 1894, antes
de Marconi, fez uma transmissão de ondas hertzianas por 8 km de distância entre a avenida
Paulista, em São Paulo, para as imediações do bairro Santana (NEWTON, HELOU E
GUALTER, 2007). As patentes só vieram alguns anos mais tarde, em 1903 e 1904, nos
Estados Unidos, com o transmissor de ondas (hertzianas ou landellianas), o telefone sem
fio e o telégrafo sem fio. A patente brasileira do aparelho do padre Landell recebeu o
número 3279, em 1900 (ALENCAR, 2012).
No Brasil o rádio só se tornou um meio de comunicação de massa na década de
30, com a introdução do rádio comercial e a redução do preço dos receptores
(TAPARELLI, 2002). A evolução do uso de ondas eletromagnéticas nas
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telecomunicações foi de fundamental importância para todo o sistema moderno utilizado
atualmente. Os mecanismos que envolvem transmissões de informações a distância até
hoje parecem algo extraordinário. Porém, a Física pode ajudar a explicar e a
compreendermos um pouco mais sobre esses mecanismos.
Direcionando a atenção para o som, transformado em sinais elétricos inicialmente
por meio de microfones, numa transmissão de rádio e como este chega até o alto-falante
de um receptor é um sistema razoavelmente complexo, no qual podemos indicar as
principais etapas envolvidas nesse processo.
Tudo começa com a produção de som da voz ou músicas, as ondas sonoras através
do microfone são convertidas em corrente elétrica alternada de baixa frequência, em
seguida, em um processo chamado de modulação de frequência, os sinais são codificados
para transmissão em FM (frequência modulada), ou AM (amplitude modulada). Depois
são transmitidas através do espaço em todas as direções em forma de ondas
eletromagnéticas. Uma antena nesse espaço captará essa informação e com o receptor
sintonizado na mesma frequência, essas ondas eletromagnéticas são convertidas em
pulsos elétricos fazendo vibrar os alto-falantes do receptor, na qual produzem o som com
as mesmas características daquelas produzidas no estúdio (GREF, 2005). As ondas de
frequência moduladas FM têm um intervalo de 88 MHz até 108 MHz já as amplitudes
moduladas AM vão de 540 KHz a 1400 KHz.
Diante de todos esses processos de transformação de energia podemos citar
algumas questões importante, como por exemplo: o tipo de circuito elétrico que produz
uma oscilação, o transporte de informações através do espaço e a sintonia, ou seja a
captação de uma mesma frequência do transmissor.
O circuito oscilante que produz corrente alternada é composto por resistores,
indutores e capacitores, os circuitos RLC. A propagação no espaço das ondas
eletromagnéticas produzidas pelo circuito oscilante e a sintonia do receptor se dá através
da antena que por sua vez é conectada a um circuito oscilante de modo que os elétrons
livres sejam acelerados na frequência de corrente modulada (GREF, 2005).
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Capítulo 3
Metodologia
3.1 Apresentação
Este trabalho tem o propósito da produção de uma sequência didática visando o
ensino e a produção de ondas eletromagnéticas, utilizando como metodologia a Instrução
por Colegas (IpC) e a experimentação, aplicando a IpC aos conteúdos de ondas, como
uma revisão, e o estudo de ondas eletromagnéticas. Na experimentação foi construído um
rádio transmissor FM, além da discussão inicial sobre outros experimentos como o
famoso experimento de Hertz.
A motivação para escolha do tema decorre da grande importância que o conteúdo
tem para o desenvolvimento do conhecimento no ensino de Física, o conceito de ondas
eletromagnéticas é fundamental para o entendimento de outros conteúdos abordados tanto
no Ensino Médio quanto no Ensino Superior. Um outro fator importante é a construção
do produto educacional baseada em metodologias ativas e inovadoras dentro do ensino,
a IpC e a experimentação, que abordam o conteúdo de forma prática e construtiva,
facilitando a visualização e conhecimento das ondas eletromagnéticas num processo de
ensino aprendizagem para a construção do saber.

3.2 Local e Período de Aplicação
A aplicação do produto foi realizada no Centro de Excelência Dom Luciano José
Cabral Duarte, (rede pública), localizada na rua Itabaiana, nº 855, bairro São José, na
cidade de Aracaju, estado de Sergipe, para alunos da terceira série do Ensino Médio. A
escola conta com aproximadamente 800 alunos na modalidade do Ensino Médio em
Tempo Integral. É uma escola de centro, portanto há alunos de toda parte da cidade de
Aracaju e inclusive de cidades vizinhas, isso acaba fazendo com que a escola tenha muita
rotatividade de alunos. A escolha da escola para a aplicação foi por lecionar há mais de
três anos na instituição. É importante ressaltar que os alunos participantes já eram meus
alunos desde o primeiro ano do Ensino Médio. O que é bom, pois assim se sentem mais a
vontade em participar ativamente das aulas, sem aquela timidez e cautela de quando chega
um professor novo na escola.
A aplicação ocorreu no último conteúdo da quarta unidade do ano letivo de 2019
para duas turmas de terceira série (3ª A e C), cada turma com 30 alunos, e o tempo
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necessário para a aplicação foram de seis aulas em cada turma. Uma observação a ser
feita, é que a carga horária para a disciplina de Física no Ensino Médio em Tempo Integral
é de três aulas semanais, além de uma aula a cada quinze dias de Prática Experimental em
cada turma.

3.3 A Sequência Didática
Com seis aulas de cinquenta minutos cada, a sequência didática abordou nas três
primeiras aulas a metodologia ativa Instrução por Colegas no ensino de ondas e ondas
eletromagnéticas, e nas três últimas aulas o experimento do rádio transmissor FM. Porém,
antes dessa aula, foi feito a apresentação dos materiais e métodos que seriam utilizados
durante a aplicação do produto educacional, além de destacar a metodologia abordada e
suas características ao longo da aplicação, assim como os critérios avaliativos.

3.3.1 Revisão de ondas
Para a primeira aula, foi pensado numa revisão do conteúdo de ondulatória,
trazendo para o aluno o conceito de ondas, sua natureza, tipos, ondas periódicas e os
fenômenos ondulatórios. O objetivo da aula, segundo a Taxonomia de Bloom Revisada
(KRATHWOHL, 2002), é trazer a lembrança desses conteúdos que foram abordados no
ano anterior e assim compreender e interpretar as informações com base nesses
conhecimentos prévios.
Uma parte importante que foi citada no capitulo 2 consiste em valorizar a prática
das leituras prévias, ou atividades prévias, seja qualquer tipo de material indicado pelos
professores ao estudante antes de serem trabalhados em aula (ver secção 2.1). Nesse
trabalho foi indicado a leitura de um texto chamado “Na onda da ola” e a resolução de um
questionário, no qual, foi abordado questões referidas ao texto e outras questões referentes
ao conteúdo, porém aqueles que mais se repetem e mais confundem o tema. O texto “Na
onda da ola” se encontra no Anexo A do Produto Educacional, o questionário está na
secção 4.1.1 do Capítulo 4.
No Quadro 1, podemos observar o desenvolvimento da primeira aula na
distribuição dos testes conceituais, assim como o conteúdo abordado, os materiais
utilizados, os objetivos específicos a serem alcançados e o tempo de cada aplicação do
conteúdo e teste conceitual.
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Quadro 1 - Referente a sequência de conteúdo, materiais, objetivos e duração de cada etapa da aula de
revisão de ondas.

Testes
conceituais

1º

Conteúdos

Objetivos Específicos

Duração

Conceito de Texto “Na
- Conceituar ondas;
ondas e
onda da ola”
- Diferenciar ondas mecânicas de
Natureza
e slides
ondas eletromagnéticas;
das ondas

15 min

- Classificar as ondas conforme a
direção de propagação e a direção
de vibração.

15 min

- Conceituar ondas periódicas;
- Nomear os principais elementos
de ondas periódicas;
- Relacionar a frequência da onda
emitida com a fonte emissora.

20 min

Tipos de
ondas

2°

3º

Materiais
Midiáticos
Utilizados

Ondas
periódicas

Slides

Slides

Fonte: O autor (2020)

Durante essa aula foi utilizado slides com uma apresentação de cada conteúdo,
num intervalo de tempo suficiente para a explanação do professor e respostas dos alunos
dos testes conceituais, assim como a interação por pares, caso a resposta esteja dentro dos
critérios exigidos pela IpC (ver figura 1). As questões dos testes conceituais utilizadas
para essa aula se encontram no Capítulo 4 – Resultados, secção 4.2.

3.3.2 Ondas eletromagnéticas
Na segunda e terceira aula, foi abordado o conteúdo de ondas eletromagnéticas.
Das considerações iniciais com as hipóteses de Maxwell ao conhecimento de diversos
tipos de ondas eletromagnéticas e suas aplicações. Com objetivo de demonstrar aplicações
nos mais diversos equipamentos, como nas transmissões de rádios e TV, aparelhos
médicos, radares, transmissão de dados e imagens por satélites. E analisar a classificação
das ondas eletromagnéticas de acordo com a sua frequência compondo o espectro
eletromagnético.
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Para a atividade prévia foi disponibilizado um vídeo 1 de aproximadamente 8
minutos de duração sobre as hipóteses de Maxwell, as características de uma onda
eletromagnética, o experimento de Hertz e por fim o espectro eletromagnético. O intervalo
necessário para a atividade prévia da sequência didática corresponde do minuto 19:45 ao
27:30. Para complementar a atividade prévia foi feito um questionário com questões
referidas ao vídeo disponível. Este questionário se encontra no capítulo 4 - Resultados,
secção 4.2.1.
No Quadro 2, podemos observar o desenvolvimento da segunda e terceira aula na
distribuição dos testes conceituais, assim como os conteúdos abordados, os materiais
utilizados, os objetivos específicos a serem alcançados e o tempo de cada aplicação do
conteúdo e teste conceitual.
Quadro 2 - Referente a sequência de conteúdo, materiais, objetivos e duração de cada teste conceitual da
aula de ondas eletromagnéticas.

Testes
Conceituais

1º

2º

3º

4º

Conteúdos

Materiais
Midiáticos
Utilizados

Hipóteses de
Maxwell

Vídeo e
Slides

Características
das ondas
eletromagnéticas

Espectro
eletromagnético

Espectro
eletromagnético

Objetivos Específicos

Duração

- Conhecer as hipóteses de
Maxwell no que diz respeito à
relação entre os campos
elétricos
e
magnéticos
variáveis;

25 min

Slides

- Caracterizar as
eletromagnéticas.

25 min

Slides

- Relacionar a velocidade de
propagação de uma onda
eletromagnética com o seu
comprimento de onda e sua
frequência;

25 min

Slides

- Conhecer os mais diversos
tipos
de
ondas
eletromagnéticas
e
suas
aplicações.

25 min

ondas

Fonte: O autor (2020)

O título do vídeo em questão é “Dualidade onda partícula” pode ser acessado através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=9XuOAGtIcIo&t=1650s
1
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Durante essa aula foram utilizados slides com uma apresentação de cada conteúdo,
num intervalo de tempo suficiente para a explanação do professor e respostas dos alunos
dos testes conceituais, assim como a interação por pares, caso a resposta esteja dentro dos
critérios exigidos pela IpC. As questões dos testes conceituais utilizadas para essa aula se
encontram no Capítulo 4 – Resultados, secção 4.3.

3.3.3 Rádio Transmissor FM
Na terceira e quarta aula da sequência, foi construído um rádio transmissor FM
com objetivo de produzir as ondas eletromagnéticas a partir desse dispositivo. E observar
como é a transmissão e recepção de uma onda eletromagnética a partir desse circuito
elétrico.
Como introdução da aula foi exibido um vídeo demonstrativo2 da reprodução do
experimento de Hertz, produzido pelo canal “Física Universitária”. Este experimento
pode ser reproduzido facilmente em sala de aula, caso o professor opte por reproduzi-lo
e demonstrá-lo ao vivo. Caso contrário, segue a dica para uma atividade prévia, na qual é
contada um pouco da história, objetivo e porque as ondas de rádio também são conhecidas
por ondas hertzianas.
Assim, pôde ser feito uma discussão sobre as ondas de rádio e como o sinal é
utilizado nas telecomunicações. Após essas discussões partimos para a montagem
experimental. Dividiu-se a turma em pequenos grupos, assim foram distribuídos os kits
de materiais e o guia experimental, nele contém a lista de materiais e os procedimentos
necessários para a montagem do rádio transmissor FM, que se encontra nas páginas 22 a
25 do Produto Educacional.
Ao final das aulas realizadas para a construção do rádio transmissor FM foi
aplicado uma atividade de caráter formativo para que fosse um instrumento de análise
para o professor e aluno. Este questionário se encontra no Capítulo 4 – Resultados, secção
4.4.

2

Encontrado no link: https://www.youtube.com/watch?v=gOtuyKrp0Xw
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Capítulo 4
Resultados
4.1 Preparativos
Como a aplicação do produto foi feita na própria escola que leciono, já fui
preparando os estudantes para a aplicação do mesmo. Porém, para quem vai aplicar em
um colégio diferente do seu, no primeiro contato será necessário explicar a metodologia
utilizada, as ferramentas educacionais caso necessitem, como por exemplo, a plataforma
virtual do Google, para facilitar nas aplicações das atividades prévias, ou seja, aquelas
atividades que fazem parte da pré-aula. Se vai utilizar algum aplicativo para coleta de
dados durante o momento das respostas nos testes conceituais, ou algum outro tipo de
tecnologia, enfim, é necessário prepará-los de antemão para que não ocorra nenhum
imprevisto.

4.1.1 Atividades prévias para ondas
Na atividade prévia foi disponibilizado um texto chamado “Na onda da ola”
através do Google Drive com um compartilhamento de um link para o acesso, assim como
foi entregue também uma cópia para o líder da turma. O texto fala sobre a semelhança de
uma onda mecânica com a ola (onda em espanhol) que acontecem nos estádios em
grandes eventos esportivos. E logo em seguida traz algumas aplicações do movimento
ondulatório no cotidiano.
Para saber se o aluno leu o texto indicado e conhecer as dificuldades deles, foi
criado um questionário no Google Forms com cinco questões. Questões referidas aos
aspectos do texto e também aos conteúdos pertinentes do tema proposto.
O texto “Na onda da ola” está disponível no Anexo A do Produto Educacional. O
questionário está logo abaixo e em seguida na Gráfico 1 à análise das respostas dos
estudantes.
Questionário (Revisão de Ondas)
1. Como se define uma onda?
a)
As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais
transportando matéria e energia.
b)
As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais
transportando energia.
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c)
As ondas são perturbações que se propagam somente no espaço transportando
matéria e energia.
d)
As ondas são perturbações que se propagam somente no espaço transportando
energia.
e)
As ondas são perturbações que se propagam somente em meios materiais
transportando energia.
2. A “ola” significa onda em espanhol e é um espetáculo proporcionado pela torcida
nos estádios. Ao receber um sinal, torcedores se levantam e movem os braços para cima
sendo seguidos pelos demais ao lado. Essa onda varre o estádio de forma:
a) Mista
b) Longitudinal
c) Transversal
d) Helicoidal
3. As ondas podem existir de natureza
a) sonoras e gravitacionais
b) mecânicas e luminosas
c) eletromagnéticas e luminosas
d) mecânicas e sonoras
e) mecânicas e eletromagnéticas
4. Apesar da distinção por natureza as ondas têm características comuns, como num
movimento periódico possuem:
a) Período, frequência e velocidade
b) Período, frequência, amplitude, comprimento de onda e velocidade
c) Frequência, amplitude e comprimento de onda
d) Frequência, amplitude e velocidade
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Quais desses fenômenos não são produzidos pelas ondas?
Reflexão
Refração
Difração
Polarização
Liquefação
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Gráfico 1 - Resultados da atividade prévia nas turmas 3ª A e C

Fonte: O autor (2020)

Essa atividade mostrou uma deficiência de 55 % dos estudantes que responderam
de forma equivocada a primeira questão, na qual trata-se sobre o conceito de ondas. A
importância das atividades prévias é poder identificar quais são as dificuldades dos alunos
e com isso o professor preparar uma aula mais eficiente com base nos resultados.

4.2 Primeiro encontro (1ª aula)
Foi feita a entrega das placas de respostas marcadas com letras de A, B, C e D de
forma colorida para facilitar na visualização e marcação das respostas dos alunos no
momento das questões conceituais, (ver secção 2.1). O modelo das placas está no Anexo
C do Produto Educacional.
Com a utilização de slides foi apresentado os principais conceitos referentes a
ondas e em seguida as questões conceituais em ambas as turmas.

4.2.1 Questões conceituais
Questão 1
Em alguns eventos esportivos como jogos de futebol a “ola” que significa onda em
espanhol é um espetáculo à parte proporcionado pela torcida. Ao receber um sinal,
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torcedores se levantam e movem os braços para cima sendo seguidos pelos demais ao
lado. Como se um segmento transversal percorresse em um sentido determinado sobre a
arquibancada, a medida que o sinal avança o resultado é parecido como uma grande
onda que varre todo o estádio. Qual alternativa abaixo indica uma semelhança entre
“ola” e uma onda mecânica?
a) A massa humana se desloca toda para um lado das arquibancadas.
b) O movimento de subida e descida dos torcedores estão na mesma direção que a
propagação do sinal.
c) A “ola” pode parar a qualquer momento repentinamente.
d) Cada um responde a perturbação oscilando em torno da sua posição de
equilíbrio, deste modo o que se desloca na arquibancada não sãos os torcedores,
mas o sinal ou a perturbação.
Resposta correta alternativa (d)

As Figura 4 e 5 mostram as fotos do 3ª A e 3ª C, respectivamente com os estudantes
respondendo o primeiro teste conceitual.

Figura 4- Alunos da 3ª série A respondendo à questão 1. Fonte: O autor (2020)
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Figura 5 - Alunos da 3ª série C respondendo à questão 1. Fonte: O autor (2020)

Para a coleta de dados foi feito a contagem manual através da foto e calculado o
percentual de acertos conforme os Gráficos 2 e 3 referentes a 3ª A e 3ª C respectivamente.

Gráfico 2 - Respostas da 3ª A para questão 1

Fonte: O autor (2020)

Para esse primeiro teste conceitual o Gráfico 2 nos diz que 91,7% dos alunos
acertaram, como esse número é maior que 70 %, a aula seguiu com um breve comentário
sobre a questão e na sequência com a explanação para o teste conceitual 2.
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Gráfico 3 - Resposta da 3ª C para questão 1

Fonte: O autor (2020)

No Gráfico 3, referente a 3ª C, 65,2 % dos alunos acertaram, esse número
corresponde a um percentual que está entre 30 % e 70%, conforme a metodologia aplicada
foi pedido para que formassem grupos ou pares para discutir a questão conceitual e
argumentar suas respostas. Logo após a discussão o professor fez novamente a pergunta
obtendo um novo resultado, como podemos ver na Figura 6 e no Gráfico 4.

Figura 6- Alunos da turma do 3ª C respondendo à questão 1 após a instrução por pares. Fonte: O autor
(2020).
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Gráfico 4 - Respostas da 3ª C após a instrução por pares.

Fonte: O autor (2020)

Podemos observar nessa situação que 100% dos estudantes responderam
corretamente o teste conceitual 1, após discussão em grupos ou pares. Isso mostra que os
alunos que erraram foram convencidos por aqueles que obtiveram êxito na resposta,
melhorando assim o resultado da turma.
Questão 2
(Adaptada U. F. Viçosa-MG) Em alguns filmes de ficção científica a explosão de uma
nave espacial é ouvida em outra nave, mesmo estando ambas no vácuo do espaço sideral.
Em relação a este fato é correto afirmar que:
a) isto não ocorre na realidade, pois não é possível a propagação do som no vácuo.
b) isto ocorre na realidade, pois, sendo a nave tripulada, possui seu interior
preenchido por gases.
c) isto ocorre na realidade, uma vez que o som se propaga junto com a imagem da
mesma.
d) isto ocorre na realidade, pois as condições de propagação do som no espaço
sideral são diferentes daquelas daqui da Terra.
Resposta correta alternativa (a)

Para a análise dos resultados foram construídas os Gráficos 5 e 6, para as turmas
3ª A e 3ª C respectivamente.
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Gráfico 5 - Respostas da 3ª A para questão 2.

Fonte: O autor (2020)

Gráfico 6 - Respostas da 3ª C para questão 2.

Fonte: O autor (2020)

Na segunda questão a turma da 3ª série A, obteve um resultado positivo de 76%,
acima de 70 % e a 3ª série C ficou entre 30 % e 70 %, com 54,4% das respostas corretas,
repetindo o resultado da questão 1. Porém dessa vez, vale ressaltar que na segunda parte
dessa mesma questão, ou seja, após a reunião de grupos e pares para a discussão das
alternativas entre os alunos o resultado não foi de 100%, mas, foi de 72,7 % que é maior
que 70 %, logo, é dado continuidade com o conteúdo conforme a metodologia, mas antes,
uma breve explicação para os demais estudantes sobre a resposta correta.
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Gráfico 7 - Respostas da 3ª C após a instrução por pares.

Fonte: O autor (2020)

Questão 3
(Adaptada UFMG) Um menino brinca produzindo ondas ao bater com uma varinha na
superfície de um lago. a varinha toca a água a cada 5 segundos. Se o menino passar a
bater a varinha na água a cada 3 segundos, as ondas produzidas terão maior:
a) comprimento de onda
b) período
c) frequência
d) velocidade
Resposta correta alternativa (c)

Para a análise dos resultados foram construídas os Gráficos 8 e 9, nas turmas 3ª A
e 3ª C respectivamente.
Gráfico 8 - Resposta da 3ª A para questão 3.

Fonte: O autor (2020)
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Gráfico 9 - Respostas da 3ª C para questão 3.

Fonte: O autor (2020)

Ao final da questão 3, ambas as turmas obtiveram resultados superiores a 70 %
das respostas corretas, no Gráfico 8, 84% dos alunos da 3ª série A responderam
corretamente e no Gráfico 9 indica que 90,9% dos alunos da 3ª série C obtiveram sucesso,
assim foram feitos alguns comentários complementares para partir para última questão.

Questão 4
A figura mostra a representação de uma onda periódica, de período igual a 0,5 s, se
propagando numa corda, a distância entre duas cristas corresponde a 40 cm.

O comprimento de onda, a frequência e a velocidade de propagação da onda são,
respectivamente:
a) 80 cm, 0,5 Hz e 40 cm/s
b) 40 cm, 0,5 Hz e 20 cm/s
c) 80 cm, 2,0 Hz e 160 cm/s
d) 40 cm, 2,0 Hz e 80 cm/s
Resposta correta alternativa (b)
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Na última questão da aula foi feita a análise dos resultados através dos Gráficos
10 e 11, nas turmas 3ª A e 3ª C respectivamente.

Gráfico 10 - Respostas da 3ª A para questão 4.

Fonte: O autor (2020)

Gráfico 11 - Respostas da 3ª C para questão 4.

Fonte: O autor (2020)

Enfim a turma do 3ª ano A partiu para uma discussão por pares por conseguir 32%
dos acertos conforme o Gráfico 10, com isso, após essa discussão atingiu os 76% de acerto
conforme o Gráfico 12 abaixo. Já a 3ª série C obteve 72,7% das respostas corretas.
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Gráfico 12 - Respostas da 3ª A após a instrução por pares.

Fonte: O autor (2020)

Finalizando o teste conceitual 3 na questão 4, houve uma inversão nos resultados
em relação às turmas. A 3ª A obteve um resultado inferior a 3ª C, mostrando que a turma
tem uma dificuldade maior quando a questão envolve a necessidade de cálculos. Com
isso podemos concluir que a turma do 3ª A aproveitar mais os conceitos físicos abordados
durante as aulas, já o 3ª C desenvolve melhor a matemática quando necessário para
resolução das questões.

4.2.2 Atividades prévias para ondas eletromagnéticas
Ao final da aula foi disponibilizado o vídeo 3 como atividade prévia para a aula
sobre ondas eletromagnéticas. Neste vídeo, o aluno deve perceber a importância das
hipóteses de Maxwell sobre a relação das variações dos campos elétricos e magnéticos.
As características das ondas eletromagnéticas, o experimento de Hertz e o espectro
eletromagnético. O título do vídeo em questão é “Dualidade onda partícula”. O intervalo
necessário para a atividade prévia da sequência didática corresponde do minuto 19:45 ao
27:30, com duração de aproximadamente 8 minutos.
Para complementar o vídeo, foi criado um questionário no Google Forms com
quatro questões. Questões estas referidas aos aspectos do vídeo e também a conteúdos

3

https://www.youtube.com/watch?v=9XuOAGtIcIo&t=1650s
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pertinentes ao tema. O questionário está logo abaixo e em seguida na Gráfico 9 à análise
das respostas dos estudantes.

Questionário de Ondas eletromagnéticas
1. Segundo o vídeo qual a hipótese apresentada por Maxwell?
a) a luz é uma onda formada pela variação de um campo magnético e um campo elétrico
constante.
b) a luz é uma onda formada pela variação de um campo elétrico e um campo magnético
constante.
c) a luz é uma onda formada por um campo magnético e elétrico variável.
d) a luz é uma onda formada por um campo magnético e elétrico constante.
2. Maxwell partiu de qual base para formular suas hipóteses?
a) Campos magnéticos variáveis geram campos elétricos variáveis e vice versa.
b) A variação de um campo magnético gera um campo magnético mais intenso.
c) A variação de um campo elétrico gera um campo elétrico menos intenso.
d) Campos magnéticos constantes geram campos elétricos e campos elétricos constantes
geram campos magnéticos.
3.

O que Hertz em seu famoso experimento procurou encontrar?
a) A comprovação da velocidade da luz.
b) A comprovação da velocidade de uma onda eletromagnética.
c) A comprovação física das ondas eletromagnéticas.
d) A comprovação do éter.

4. Como todas as ondas eletromagnéticas se deslocam na velocidade da luz o que
diferencia essas ondas no seu espectro eletromagnético?
a) Frequência
b) Amplitude
c) Velocidade
d) Intensidade
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Gráfico 13 - Resultados da atividade prévia.

Fonte: O autor (2020)

Podemos observar por esse Gráfico 13 que as duas últimas questões a Q3 e a Q4
foram abaixo de 50% das respostas correta. Levando em consideração que os estudantes
assistiram ao vídeo, fica evidente que a maioria não entendeu a importância e o objetivo
do experimento de Hertz sobretudo a parte que diz respeito ao espectro eletromagnético.
Nas aulas 2 e 3 a seguir foram feitas discussão sobre os temas.

4.3 Segundo encontro (2ª e 3ª Aula)
No segundo encontro foram duas aulas consecutivas, iniciei distribuindo as placas
novamente. Pude notar nesse momento uma ansiedade por parte de alguns alunos pelos
seguintes comentários:
Aluno 1 - Não via a hora de receber as plaquinhas para participar da aula;
Aluno 2 - Oba! Vamos lá, já manda a primeira professor;
Aluno 3 - Espero que eu acerte como acertei na aula anterior.
Partimos então para a apresentação dos pontos chaves do conteúdo através dos
slides e em seguida a cada tema, conforme o Quadro 3.2 (ver secção 3.3.3), a apresentação
das questões conceituais. Abaixo vamos observar os resultados dos alunos para cada
questão conceitual.
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4.3.1 Questões Conceituais
Questão 1
As ondas podem ter natureza mecânica e eletromagnética. Podem ser do tipo transversal,
longitudinal ou mista e classificadas quanto ao número de dimensões da propagação de
energia. As ondas eletromagnéticas resultam de vibrações de cargas elétricas provocadas
por uma variação no campo elétrico e magnético. A principal diferença entre as ondas
eletromagnéticas e mecânicas se dá pelo fato de que:
a) As ondas mecânicas, além de se propagarem em qualquer meio, podem se
propagar no vácuo.
b) As ondas eletromagnéticas possuem uma frequência de onda constante
c) As ondas mecânicas são longitudinais e as ondas eletromagnéticas são
transversais.
d) As ondas eletromagnéticas, além de se propagarem em qualquer meio, podem se
propagar no vácuo; as mecânicas não se propagam no vácuo.
Resposta correta alternativa (d)

Para a análise dos resultados foram construídas os Gráficos 14 e 15, para as turmas
3ª A e 3ª C respectivamente.
Gráfico 14 - Respostas da 3ª A para a questão 1

Fonte: O autor (2020)

34

Gráfico 15 - Respostas da 3ª C para a questão 1

Fonte: O autor (2020)

Em ambas as turmas o resultado foi acima de 70%, chamo a atenção aqui para o
resultado da 3ª série C que obteve 100% das respostas corretas. Mesmo assim foi feita
uma breve explanação do tema e logo em seguida a progressão do conteúdo.
Questão 2
Recentemente o Engenheiro Marcos Pontes se tornou o primeiro astronauta brasileiro a
ultrapassar a atmosfera terrestre. Diariamente existiam contatos entre Marcos e a base
que eram transmitidos através dos meios de comunicação. Com base no texto e em seus
conhecimentos, é correto afirmar que conseguimos "ouvir" e "falar" com Marcos porque,
para essa conversa, estavam envolvidas:
a) apenas ondas mecânicas, já que estas se propagam, tanto no vácuo como no ar.
b) apenas ondas eletromagnéticas, já que estas se propagam, tanto no vácuo como
no ar.
c) ondas eletromagnéticas, que apresentam as mesmas frequências, velocidade e
comprimento de onda, ao passar de um meio para outro.
d) tanto ondas eletromagnéticas, que se propagam no vácuo, como ondas
mecânicas, que necessitam de um meio material para a sua propagação.
Resposta correta alternativa (d)

Para a análise dos resultados foram construídas os Gráficos 16 e 17, para as turmas
3ª A e 3ª C respectivamente.
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Gráfico 16 - Respostas da 3ª A para a questão 2

Fonte: O autor (2020)
Gráfico 17 - Respostas da 3ª C para a questão 2

Fonte: O autor (2020)

Nesse teste conceitual ambas as turmas não atingiram o percentual de 30% para
fazer a instrução por pares, o resultado foi insuficiente, na 3ª A 28,6% estudantes
acertaram a questão e na 3ª C apenas 16%. Quando isso acontece, volta-se à explanação
do tema de uma forma mais explicativa, para sanar as dúvidas existentes e em seguida
faz-se a mesma pergunta ou outra semelhante.

Questão 3
(UNIFESP/2003) - Cientistas descobriram que a exposição das células humanas
endoteliais à radiação dos telefones celulares pode afetar a rede de proteção do cérebro.
As micro-ondas emitidas pelos celulares deflagram mudanças na estrutura da proteína
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dessas células, permitindo a entrada de toxinas no cérebro. (Folha de S.Paulo,
25.07.2002).
As micro-ondas geradas pelos telefones celulares são ondas de mesma natureza que:
a) o som, mas de menor frequência.
b) a luz, mas de menor frequência.
c) o som, e de mesma frequência.
d) a luz, mas de maior frequência.
Resposta correta alternativa (b)

Para a análise dos resultados foram construídas os Gráficos 18 e 19, para as turmas
3ª A e 3ª C respectivamente.

Gráfico 18 - Respostas da 3ª A para a questão 3

Fonte: O autor (2020)

Gráfico 19 - Respostas da 3ª C para a questão 3
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Fonte: O autor (2020)

Durante essas duas aulas sobre ondas eletromagnéticas as turmas tiveram
comportamentos muito semelhantes em relação aos resultados e os seguimentos da
metodologia aplicada, porém algumas diferenças na porcentagem de acertos. Nessa
terceira questão podemos observar que o 3ª ano A obteve 64,3% de respostas corretas
enquanto que o 3ª C obteve 48%, mesmo assim ambas estão na margem de 30% a 70%.
Assim foram para a discussão em grupo e após os argumentos discutidos chegaram à
conclusão da resposta correta em 100% dos alunos.
Gráfico 20 - Respostas da 3ª A e C após a discussão por pares para a questão 3

Fonte: O autor (2020)

Questão 4
É difícil imaginarmos, em nosso cotidiano, até que ponto somos banhados por radiações
eletromagnéticas das variadas frequências do espectro. Podemos dizer que o Sol é uma
das fontes de radiações predominantes que definem o meio ambiente no qual nós, como
uma espécie, temos evoluído e nos adaptados. Somos também banhados por radiações
de rádio, televisão, micro-ondas de sistema de radar e de sistemas de telefonia, bem como
radiações provenientes de lâmpadas, máquinas de raios X, relâmpagos, ondas
provenientes de motores aquecidos, de estrelas distantes, de materiais radioativos e de
outras galáxias. Com os fundamentos das teorias sobre ondas eletromagnéticas, assinale
a proposição correta.
a) Uma onda eletromagnética pode ser desviada por um campo magnético.
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b) No vácuo, a velocidade da luz não depende do comprimento de onda e nem da
frequência.
c) Em meio dispersivo, a velocidade da luz depende da frequência.
d) No vácuo, a velocidade da luz depende da velocidade da fonte.
Resposta correta alternativa (b)

Para a análise dos resultados foram construídas os Gráficos 21 e 22, para as turmas
3ª A e 3ª C respectivamente.

Gráfico 21 - Respostas da 3ª A para a questão 4.

Fonte: O autor (2020)

Gráfico 22 - Respostas da 3ª C para a questão 4.

Fonte: O autor (2020)
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Na última questão conceitual a 3ª A mais uma vez obteve uma porcentagem maior
que 70% enquanto isso a 3ª C ficou nos 52% fazendo novamente os grupos para discutirem
seus argumentos sobre o item em questão. Feito isso, o resultado encontrado foi de 100%.

Gráfico 23 - Respostas da 3ª C após a discussão por pares para a questão 4.

Fonte: O autor (2020)

4.4 Terceiro encontro (4ª e 5ª Aula)
Nesse terceiro encontro foram duas aulas seguidas, a quarta e quinta aula da
sequência didática. Iniciamos a aula com uma discussão breve sobre o experimento de
Hertz, com um objetivo de incitar os alunos a questionarem sobre as ondas de rádio e
compreenderem como ocorrem os processos de transmissão e recepção das mesmas. Para
isso foi exibido um vídeo4 com aproximadamente 6 minutos de duração. O vídeo é uma
demonstração da reprodução do experimento de Hertz, no qual é contada um pouco da
história e porque as ondas de rádio também são conhecidas por ondas hertzianas.
Após a discussão inicial, foram apresentados os materiais e o guia experimental
para construção do rádio transmissor FM. Para fazer a distribuição a turma foi dividida
em pequenos grupos e cada grupo recebeu seu kit e o guia experimental, que se encontra
na páginas 22 a 25 do Produto Educacional, com a lista de materiais e o procedimento de
montagem do rádio transmissor FM.
Muitos alunos nunca tinham usado um ferro de solda, portanto, foram feitas a
explicações e os alertas para se obter segurança no uso da ferramenta de forma
responsável. Abro um parêntese aqui para dizer que tinha um grupo de seis alunos que
4

https://www.youtube.com/watch?v=gOtuyKrp0Xw
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serviram de monitores, ajudando os outros grupos na montagem do experimento,
principalmente com a solda e ao final com a sintonia da transmissão e recepção das ondas
de rádio FM. Este grupo de estudantes foi considerado como monitores, porque já haviam
feito a montagem de um rádio transmissor FM idêntico e apresentado em uma feira de
ciência regional alguns meses antes desse trabalho.
Durante a montagem algumas dúvidas foram surgindo, tanto na parte dos
conceitos de Física, quanto na prática da soldagem dos componentes. Dúvidas como:
“Qual a função da antena?”; “Pode trocar algum componentes caso não encontre o
descrito nesse circuito?”; “Em qual local é formada a onda eletromagnética?”; Como
acho a frequência no receptor?”; “O que faz o transistor no circuito?”; “Por que o LED
tem polaridade?”. Muitas perguntas sobre conceitos físicos que não foram abordados
nesse trabalho, e que não deixaram de ser respondidas, porém não foram relacionados no
questionário proposto ao final da aula. Esse questionário ajuda a reforçar a ideia dos
conceitos abordados na atividade experimental (veja secção 2.2) a fim de avaliar
qualitativamente o que foi discutido. Ele foi elaborado e modificado de acordo as dúvidas
mais frequentes dos alunos durante as aulas.

Questionário para a produção de ondas eletromagnéticas.

1. Como produzir ondas eletromagnéticas?
2. Como diferenciar uma onda eletromagnética da outra no seu espectro
eletromagnético?
3. Observando o espectro eletromagnético, responda:
a) Qual a radiação possui a maior e a menor frequência?
b) Qual das seguintes radiações possui o maior comprimento de onda: os raios
gama ou as ondas de rádio?
4. Uma pessoa, escutando uma estação de rádio FM de frequência 90 MHz, ouve a voz
de um locutor com nitidez. Considere v = 3 .108 m/s.
a) Descreva as transformações de energia ocorridas nesse processo, desde o locutor
até o ouvinte.
b) Calcule o comprimento da onda portadora emitida por essa estação de rádio.
5. As ondas de rádio FM encontram-se na faixa de frequência que vai de 87,5 MHz a 108
MHz, que é dividida em sub faixas, cada uma corresponde a uma estação de rádio.
Considere uma estação de frequência 100 MHz.
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a) Descreva de que maneira a onda eletromagnética é gerada e transmitida pela
antena emissora.
b) Identifique o fenômeno que ocorre na antena receptora e que permite a captação
das informações transmitidas pelo rádio.
Analise se é correto afirmar que, durante a transmissão de uma onda de rádio,
há transferência de energia.

Como foram questões abertas, logo abaixo faremos uma análise das respostas de
três grupos de alunos nomeados por Aluno 1, Aluno 2 e Aluno 3. Estes alunos
representarão os grupos formados na sala de aula. A escolha destes foi feita por serem as
mais diferentes respostas entre si.
A primeira questão foi discutida em sala de aula durante a experimentação por
grande parte dos grupos de alunos. Quando foi colocado que eles produziriam ondas
eletromagnéticas, logo fizeram estas perguntas: “Como vamos produzir ondas
eletromagnéticas professor?”; “Como faz uma onda eletromagnética?”. Então, após a
discussão e a montagem do experimento tem-se as seguintes respostas:
Aluno1: “Por meios de cargas elétricas oscilantes gerando campo elétrico e
magnético variáveis” (ver Figura 7).
Aluno 2: “Com um transmissor de ondas” (ver figura 8).
Aluno 3: “Cargas elétricas sendo aceleradas em movimento oscilatório”.
Vale destacar que as respostas do Aluno 1 e a do Aluno 3 são bem próximas e o
do Aluno 2 ficou bem vago, creio que essa resposta veio porque talvez tenha terminado
recentemente um transmissor. Já a maioria das respostas tem semelhança nas dos alunos
1 e 3, por estar recente as explicações do professor.
A segunda, terceira e quarta questão (letra b), são questões que basta uma
observação e leitura do espectro eletromagnético para responder. Abaixo na Figura 7 e 8
podemos observar as mesmas respostas feitas por dois alunos diferentes.
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Figura 7- Respostas do Aluno 1 para o questionário de transmissão de ondas eletromagnéticas. Fonte: O
autor (2020).

Figura 8- Respostas do Aluno 2 para o questionário de transmissão de ondas eletromagnéticas. Fonte: O
autor (2020).
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A quarta questão letra (a) traz uma pergunta, na qual os alunos precisam descrever
as transformações de energia envolvidas numa transmissão de onda de rádio através de
um rádio transmissor FM. O Aluno 1 (ver Figura 7) descreve os tipos de energias
envolvidas desde a voz (som) no microfone do transmissor até a voz (som) no alto falante
do receptor, enquanto que o Aluno 2 (ver Figura 8) diz simplesmente de forma direta dois
tipos de energias envolvidas.
A quinta questão na letra (a) trata-se de uma pergunta igual a primeira questão
com um acréscimo da importância da antena no circuito de transmissão. Este item foi
respondido pelo Aluno 2 (ver Figura 8), que o papel da antena é “transmitir a onda”, o
Aluno 3 (ver Figura 9) segue o mesmo raciocínio. Ambas respostas estão bem diretas e
sem um aprofundamento nos conceitos. Vimos também que na letra (b) as respostas são
muito parecidas, enquanto o Aluno 2 (ver Figura 8) diz de forma direta que é a
“Ressonância”, o Aluno 3 (ver Figura 9) descreve melhor o fenômeno sem citar o nome
do mesmo. Finalizando, a letra (c), é um item, na qual já foi perguntado de outra forma
nas questões conceituais das aulas anteriores. A questão envolve o conceito fundamental
de onda, a transmissão de energia. As respostas de ambos foram “sim” há transmissão de
energia pois se trata de uma onda eletromagnética que se propaga tanto no vácuo como
em meios matérias como foi respondido por Aluno 3. O Aluno 2 respondeu
equivocadamente a transformação em ondas de natureza diferentes, a mecânica
transformando em eletromagnética.
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Figura 9 - Respostas do Aluno 3 para o questionário de transmissão de ondas eletromagnéticas. Fonte: O
autor (2020).

4.5 Quarto e último encontro (sexta aula) Atividade Final
Para finalizar a sequência didática foi aplicada uma atividade de caráter formativa
contendo dez questões objetivas, abordando todos os conteúdos trabalhados desde a
aplicação da IpC até a experimentação com o rádio transmissor FM.
Esta atividade é formativa por não imputar uma nota ao aluno, o objetivo é ajudar
tanto a ele tanto o professor a deterem-se na aprendizagem específica necessária ao
domínio da matéria, gerindo assim o processo de obtenção da aprendizagem. Ela serve
para o aluno, dando-lhe informação sobre o seu rendimento escolar e proporcionando-lhe
orientação, e possibilita ao professor informação sobre a turma e sobre a produtividade e
a eficiência do seu ensino (BARREIRA e NUNO, 2006).
Essa atividade se encontra no Anexo E do produto educacional e o Gráfico 24,
mostra a porcentagem de respostas corretas em cada questão. Foram 54 alunos
participantes nessa atividade e foi obtido uma média de aproximadamente 5,8.
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Gráfico 24 - Respostas corretas dos alunos na Atividade final.

Fonte: O autor (2020)

Em seguida em um momento pós aula foi elaborado um mini questionário
avaliativo - com uma escala Likert na qual os estudantes devem dizer se concordam com
a afirmação de acordo com a escala - através do Google Forms e disponibilizado para os
alunos expressarem suas opiniões e sugestões sobre as estratégias de ensino e sua auto
avaliação. O mesmo se encontra no Apêndice A e logo abaixo os gráficos seguidos dos
seus respectivos resultados.

Resultado do Mini Questionário Likert (sugestões)
Gráfico 25 – Resultado para a primeira questão do mini questionário.
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Fonte: O autor (2020)
Gráfico 26 - Resultado para a segunda questão do mini questionário.

Fonte: O autor (2020)

Gráfico 27 - Resultado para a terceira questão do mini questionário.

Fonte: O autor (2020)
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Gráfico 28 - Resultado para a quarta questão do mini questionário.

Fonte: O autor (2020)

5. Deixe seu comentário como uma opinião, ou sugestão a respeito da metodologia
aplicada nas aulas de ondas eletromagnéticas.

No quinto item pedi para deixar comentários com opiniões e sugestões sobre as
estratégias de ensino abordadas. Vamos destacar logo abaixo alguns dos comentários que
frisa a importância de trabalhar metodologias ativas para o ensino de Física.
•

Consegui entender melhor o conteúdo com o uso lúdico das plaquinhas, e o
experimento que foi fantástico poder produzir uma onda de rádio e saber o quanto
aquilo foi fundamental para os primeiros passos para uma comunicação sem fio.

•

Dentre as matérias da grade curricular, acredito nas de ciências da natureza (em
especial física) como principal causa das minhas dores de cabeça, assim como
para a maioria dos estudantes. Talvez o principal motivo seja a abstração com
que são passados os conteúdos (através dos textos didáticos e muitas questões,
sem margens para perguntas), jogados sem referências ao conhecimento de
mundo do aluno. Tudo acaba parecendo algo além, sem utilidade alguma para a
vida real. Nesse sentido, trabalhos como os que são desenvolvidos pelo professor
Thiago são de suma importância. o conteúdo de ondas, nele, as diferenças entre
as ondas do mar e a ondas da física foram abordadas com uma brincadeira, com
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participação da sala inteira, utilizando da comparação com algo que
conhecíamos (a famosa “ola”). E depois dessa divertida demonstração, com
slides cativantes, aí sim conseguimos participar a ponto de ter dúvidas e coragem
para responder de forma consciente o jogo das plaquinhas, outra forma lúdica
de mudar o conceito pesado de prova, ou de arguição, além de estimular a
participação. Essa é a melhor forma que presenciei de realmente ensinar física,
não como um mundo além, mas como o conhecimento das coisas que compõe
nosso próprio mundo. Obrigada por tanto Thiago!
•

Muito importante essas novas metodologias para o ensino de física. estamos
acostumados a assistir uma aula comum com o quadro e o piloto e pouca
participação dos colegas, quando passa slides e desliga a luz muitos dormem e
não estão nem aí a aula. mas essa o professor Tiago nos trouxe motivação a
participar, envolvendo todos de uma forma que me fez gostar do conteúdo de
ondas eletromagnéticas.

•

A educação desde o seu surgimento, foi estabelecida por meio da autoridade e
direito de fala única e somente do professor, cabendo ao aluno o dever de calarse diante disso. Muitos séculos se passaram e a pedagogia aplicada foi a do
oprimido, mas tem-se a intensa necessidade de um protagonismo estudantil. Por
isso, os professores estando cientes de tal urgência, buscam promover atividades
dinâmicas e ativas ao aluno. Tive o privilégio de ter experimentado essa
metodologia com o meu professor de Física: Tiago Viana. Como resultado, me
senti mais animada e participativa no processo, além de exercitar o assunto com
toda a sala e, instantaneamente, perceber em qual nível de conhecimento eu me
encontrava. Esse tipo de aprendizagem trouxe não somente a compreensão do
assunto como também a interação de todos. O que me fez perceber a
imprescindibilidade que esse método tem no meio escolar.
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Capítulo 5
Considerações Finais
Durante a realização desse trabalho que teve como objetivo geral a aplicação de
uma sequência didática para o ensino e produção de ondas eletromagnéticas, utilizando
metodologias ativas como estratégias de ensino, percebemos que houve um resultado
satisfatório quando se verifica a maneira que foi trabalhado os conteúdos em sala de aula.
A metodologia é um fator importante e quando ela tem uma abordagem centrada no aluno
que participa ativamente, construindo seu conhecimento de forma organizada e buscando
cada vez mais a eliminação de dúvidas antes, durante e depois das aulas, torna a Física
mais produtiva e mais motivadora para esses jovens.
Quando se fala que o resultado foi satisfatório, não se tem uma medida, ou um
número que expresse quantitativamente. Entretendo os resultados foram alcançados
diante do que foi proposto. E trazendo aqui alguns dos objetivos específicos, iremos
verificar o alcance de cada um.
Podemos considerar que foi possível revisar o conteúdo de ondas com a estratégia
de ensino IpC provocando a lembrança de informações perdidas que seriam necessárias
para a aprendizagem dos conceitos de ondas eletromagnéticas. Estas atividades de
lembranças e o ensino do conteúdo aconteceram durante as aulas, nas explicações
conceituais do professor, na resolução das questões conceituais individualmente e nas
discussões em grupos ou pares. Também foi possível promover o ensino-aprendizagem
das ondas eletromagnéticas utilizando o IpC como estratégia de ensino por meio da
didática desenvolvidas conforme a metodologia (ver secção 2.1 e secção 4.3). As
resoluções das questões conceituais com os cartões de respostas dinamizavam as aulas e
aumentavam a discussão sobre os conhecimentos estudados. O ponto forte dessa dinâmica
é estimular o aluno de menor rendimento a se esforçar em buscar um melhor desempenho.
Durante a primeira aula, na resolução da primeira questão conceitual quase todos
acertaram a resposta correta na 3ª A 91,7% (ver Figura 4 e Gráfico 2), isso foi fundamental
para ganhar confiança e motivação para continuar os testes conceituais. Na outra turma a
3ª C, 65,2% dos estudantes acertaram a resposta correta (ver Gráfico 3), isso induziu a
discussão em grupos, o que não é ruim considerando-se que eles interagiram com os
próprios argumentos o que levou ao 100% de acerto nas respostas corretas, quando foi
feito novamente a pergunta. Muitos se sentiam inseguros ou receavam não obter sucesso
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na disciplina de Física, mas, depois destes testes conceituais, sentiram-se mais confiantes
e motivados a estudar.
Falando dos resultados nas leituras prévias, percebemos que a primeira leitura do
texto foi menor em relação a visualização do vídeo para a segunda aula, não pela média
alcançada, mas, pela quantidade de alunos que fizeram estas atividades. As médias para
a leitura do texto “Na onda da ola” e para o vídeo referente as ondas eletromagnéticas
foram de 5,5 e 4,5 respectivamente. Enquanto que a quantidade de alunos que
responderam o questionário dessas atividades foram de 54 e 40. O que nos leva a crer que
o número de alunos que responderam está estritamente relacionado ao número de alunos
que fizeram a leitura da atividade.
Houve uma limitação por parte da atividade experimental, na qual o objetivo era
produzir ondas eletromagnéticas através de um rádio transmissor FM e esse radio foi
montado um circuito elétrico com componentes de baixo custo e acessível ao aluno.
Somente o circuito em si abre muitas possibilidades de estudo de vários conceitos da
Física que não foram abordados nesse trabalho. Fica então sugestões de aplicação desse
circuito em outros conteúdos na área da eletrodinâmica. Mas, voltando ao rádio, foi
notório o desenvolvimento e produção de ondas eletromagnéticas por grandes partes dos
estudantes. Alguns tiveram problemas, como soldas equivocadas, componentes
danificados ou até mesmo depois de tudo pronto, um transistor com posições invertidas e
transmissões mal sucedidas. Entretanto à medida em que os estudantes realizavam a
atividade experimental, maiores foram os acertos ao final da aula, foi possível perceber
estudantes conversando entre si a respeito dos seus rádios transmissores e querendo saber
como faria para obter um maior alcance.
Essa atividade agregou a teoria abordada anteriormente com as aulas de ondas e
ondas eletromagnéticas com a prática, na qual trouxe uma maior motivação,
demonstrando que a utilização da experimentação pode estimular a busca de
conhecimentos e incentivá-los para um melhor desempenho nos estudos.
Importa salientar que no momento da atividade experimental, notamos
comportamentos em que podem ser observadas algumas potencialidades, como o trabalho
em equipe, espirito de liderança, curiosidade e disposição em construir ou desenvolver
algo produtivo.
Portanto, as estratégias de ensino utilizada nesse trabalho favoreceram o ensinoaprendizagem dos estudantes, com a IpC e a experimentação, fazendo os estudantes
pensarem de forma individual e coletiva, incentivando a busca por conhecimentos. Nesse
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sentido, é importante a elaboração de testes conceituais e temas para experimentação com
conteúdo sólido, atualizado e contextualizado. Isso faz da Física uma disciplina agradável
de estudar, já que muitas vezes eles têm a imagem da disciplina como algo muito difícil
de ser aprendido.
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APÊNDICE A - Mini questionário Likert
1. A metodologia aplicada motivou a participação na aula?
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

totalmente
muito
parcialmente
pouco
nada

2. O IpC e a experimentação podem ser usados em outros conteúdos de
Física?
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

totalmente
muito
parcialmente
pouco
nada

3. A metodologia favoreceu na sua aprendizagem sobre ondas
eletromagnéticas?
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

totalmente
muito
parcialmente
pouco
nada

4. As aulas serviram para você avaliar sua aprendizagem?
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

totalmente
muito
parcialmente
pouco
nada

5. Deixe seu comentário como uma opinião, ou sugestão a respeito da
metodologia aplicada nas aulas de ondas eletromagnética.
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1

APRESENTAÇÃO
As ondas eletromagnéticas são produzidas por oscilações de cargas
elétricas, formando campos elétricos e magnéticos variáveis, que se propagam
tanto no vácuo quanto em meios materiais. O seu espectro vai desde ondas de
rádio até os raios gamas, com inúmeras aplicações em nossas vidas. O ensino
desse conteúdo é desafiador, pois precisam ser tratadas com base em ideias
que fogem à nossa percepção imediata. Assim, o produto apresenta uma
sequência didática para o ensino e produção de ondas eletromagnéticas para
uma turma de terceiro ano do Ensino Médio, utilizando a metodologia de
aprendizagem ativa Instrução pelos Colegas (IpC - Peer Instruction), como
instrumento de ensino, de forma motivadora, participativa e dinâmica. E por fim
a montagem experimental de um rádio transmissor FM para produzir as ondas
eletromagnéticas, quando o estudante passa a conhecer os componentes
necessários para o circuito e manipulá-los para uma frequência adequada de
transmissão e possa analisar as transformações de energias envolvidas na
transmissão e recepção de uma onda de rádio participando assim, ativamente
do processo da construção do saber.

AULA 01 – Revisão do Movimento Ondulatório
O conteúdo de movimento ondulatório aplicado no segundo ano do
Ensino Médio é bastante extenso, passando por Movimento Harmônico Simples,
Ondas e Acústica. As dificuldades encontradas para abordar todo o conteúdo
fica evidente quando se trabalha com ondas eletromagnéticas no ano seguinte
(terceiro ano do Ensino Médio). Para uma melhor compreensão da sequência
didática é proposto uma revisão de ondas, iniciando com um texto (Na onda da
ola), trazendo o conceito de ondas, sua natureza, tipos e suas aplicações. O
texto tem o objetivo de trazer para o professor um organizador prévio capaz de
conduzi-lo na sua aula. Na sequência são utilizados slides abordando o conteúdo
e suas questões conceituais, conforme a metodologia.
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Texto como organizador prévio
O texto “Na onda da ola” (Anexo A) contém um breve comentário sobre
movimento ondulatório, causado através da ola nos estádios em dias de eventos
esportivos, além do conceito de ondas, aplicações dos seus tipos e natureza.
Após a leitura, os estudantes serão submetidos a questões relacionadas ao
texto, a fim de realizar um diagnóstico da turma a respeito dos conteúdos de
ondas.
Este questionário foi elaborado no formulário do Google, dentro de uma
atividade proposta no Google Sala de Aula, onde os estudantes terão acesso de
forma remota através do código da sala fornecido pelo professor. As questões
trabalhadas estão no Anexo B.
As respostas a essas questões devem ser analisadas para guiar o
professor durante a sequência didática.

Objetivos específicos da aula
Conceituar ondas, apresentar as suas principais características,
diferenciar ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas, classificar as ondas
conforme a direção de propagação e a direção de vibração, o que são ondas
periódicas e quais os nomes dados para os principais elementos de ondas
periódicas.
Para isso é utilizado aula expositiva com o Datashow para apresentação
de slides, onde se apresenta os conteúdos de conhecimento prévios sobre o
movimento ondulatório, a natureza das ondas e os seus tipos.

Momentos da aula:
Distribui-se um conjunto de cartões com as letras de A, B, C e D (Anexo
C), para cada aluno, que serão utilizados para a interação nas questões
conceituais e devolvidos ao professor após o término da aula.
Para a exposição do conteúdo de ondas utiliza-se slides e em sequência
de um ou mais temas serão fornecidas questões conceituais sobre o tema
tratado.
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Slide 01 – Apresentação da aula. Fonte: autor

Slide 02 – introdução da aula de revisão de ondas, com o texto na onda da ola. Fonte:
autor.

No Slide 1 acima tem o texto (Na onda da ola), ao clicar no link (forma
de documento) inserido no próprio slide. Esse texto foi utilizado na atividade
prévia e será discutido ao iniciar a aula.
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Texto (Na onda da ola) aplicado como atividade prévia. Fonte: autor

Slide 03 - sobre o conceito de onda. Fonte: autor
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Slide 04 – Natureza das ondas. Apresentação de exemplos para ondas mecânicas. Fonte:
autor

Slide 05 - Natureza das ondas. Apresentação de exemplos para ondas eletromagnéticas.
Fonte: autor

Slide 06 – primeira questão conceitual, abordando o conceito de onda com o texto (Na onda da
ola). Fonte: autor
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Slide 07 – ondas transversais. Fonte: autor

Slide 08 – ondas longitudinais. Fonte: autor

Slide 09 – ondas mistas. Fonte: autor
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Slide 10 – segunda questão conceitual. Fonte: autor

Slide 11 – ondas periódicas. Fonte: autor

Slide 12 – elementos de ondas. Fonte: autor

8

Slide 13 – período de uma onda. Fonte: autor

Slide 14 – frequência de ondas. Fonte: autor

Slide 15 – terceira questão conceitual. Fonte: autor
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Slide 16 – quarta questão conceitual. Fonte: autor

AULAS 02 e 03 – Ondas Eletromagnéticas
As ondas eletromagnéticas são um conteúdo para estudantes do terceiro
ano do Ensino Médio e sua compreensão é desafiadora tanto para o ensino do
professor quanto para aprendizagem do aluno, que, por muitas vezes, tem
dificuldades em entender o que é uma onda eletromagnética, como se propaga,
qual o seu formato, como são produzidas e onde são aplicadas. A partir desse
problema é proposto uma sequência didática que aborda metodologias ativas
que podem proporcionar uma aprendizagem significativa. A princípio é utilizado
um vídeo que mostram as hipóteses de Maxwell e um breve resumo do espectro
eletromagnético, em seguida a exposição do conteúdo utilizando a IpC através
de slides.

Vídeo como organizador prévio
Até aqui já foi apresentado ao estudante o conceito de ondas, sua
natureza, tipos, características e fenômenos ondulatórios como os subsunçores
do tema. Assim neste vídeo, o aluno irá perceber a importância das hipóteses de
Maxwell sobre a relação das variações dos campos elétricos e magnéticos. As
características das ondas eletromagnéticas, o experimento de Hertz e o espectro
eletromagnético. O título do vídeo em questão é “Dualidade onda partícula” pode
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ser

acessado

através

do

Youtube

com

https://www.youtube.com/watch?v=9XuOAGtIcIo&t=1650s,

o
o

link:
intervalo

necessário para a atividade prévia da sequência didática corresponde do minuto
19:45 ao 27:30, aproximadamente 8 minutos falando sobre as ondas
eletromagnéticas.

Figura 2.1 Início do vídeo sobre ondas eletromagnéticas.

Assim como na primeira aula desse produto, após assistirem ao vídeo,
é proposta a aplicação de perguntas diagnósticas, ou seja, um questionário com
cinco perguntas que você poderá encontrar no Anexo D.
Este questionário foi elaborado no formulário do Google, dentro de uma
atividade proposta no Google Sala de Aula, na qual, os estudantes terão acesso
de forma remota, através do código da sala fornecido pelo professor.
As respostas a essas questões devem ser analisadas para guiar o
professor durante a sequência didática.

Objetivos específicos da aula
Deve-se conhecer as hipóteses de Maxwell no que diz respeito à relação
entre os campos elétricos e magnéticos variáveis, as características das ondas
eletromagnéticas, a relação da velocidade de propagação com o seu
comprimento de onda e sua frequência e conhecer os mais diversos tipos de
ondas eletromagnéticas e suas aplicações.
Para isso a aula será expositiva com a utilização de um Datashow, na
qual será apresentado a indução reciproca de campos elétricos e magnéticos, a
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velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo e o espectro
eletromagnético.

Momentos da aula
Distribui-se um conjunto de cartões com as letras de A, B, C e D (Anexo
B), para cada aluno, que serão utilizados para a interação nas questões
conceituais e devolvidos ao professor após o término da aula.
Para a exposição do conteúdo de ondas, utilizam-se slides e em
sequência de um ou mais temas serão fornecidas questões conceituais sobre o
tema tratado.

Slide 01 – Apresentação da aula. Fonte: autor

Slide 02 – debate inicial sobre ondas eletromagnéticas. Fonte: autor
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Slide 03 – Um pouco sobre Maxwell. Fonte: autor

Slide 04 – conceito de ondas eletromagnéticas. Fonte: autor

Slide 05 – características das ondas eletromagnéticas. Fonte: autor
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Slide 06 – velocidade de uma onda eletromagnética. Fonte: autor

Slide 07 – Primeira questão conceitual sobre ondas eletromagnéticas. Fonte: autor

Slide 08 – apresentação do espectro eletromagnético. Fonte: autor
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Slide 09 – espectro eletromagnético mais detalhado. Fonte: autor

Slide 10 – segunda questão conceitual. Fonte: autor

Slide 11 – ondas de rádio e TV. Fonte: autor
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Slide 12 – micro-ondas. Fonte: autor

Slide 13 – faixa do infravermelho. Fonte: autor

Slide 14 – a luz visível. Fonte: autor
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Slide 15 – Radiações ultravioletas. Fonte: autor

Slide 16 – raios X. Fonte: autor

Slide 17 – radiação gama. Fonte: autor
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Slide 18 – terceira questão conceitual. Fonte: autor

Slide 19 – quarta questão conceitual. Fonte: autor

Slide 20 – referências bibliográficas. Fonte: autor
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AULAS 04 e 05 – Experimento do rádio transmissor FM
As ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética, não
ionizante, ou seja, sua energia é insuficiente para ionizar uma molécula, logo,
possui a menor frequência e o maior comprimento de onda no espectro
eletromagnético. Porém, o seu uso é fundamental para a telecomunicação nos
dias de hoje. Desta forma, a proposta da sequência didática é produzir ondas
eletromagnéticas através da montagem experimental de um rádio transmissor
FM, utilizando materiais de fácil aquisição ou até mesmo encontrado em sucatas
eletrônicas.

Vídeo como organizador prévio
Esse é um vídeo demonstrativo da reprodução do experimento de Hertz,
produzido pelo canal no Youtube “Física Universitária” encontrado no link:
https://www.youtube.com/watch?v=gOtuyKrp0Xw. Este experimento pode ser
reproduzido facilmente em sala de aula, caso o professor opte por reproduzi-lo
e demonstra-lo ao vivo. Caso contrário, segue a dica para uma avaliação prévia,
na qual é contada um pouco da história, objetivo e porque as ondas de rádio
também são conhecidas por ondas hertzianas.
Assim pode ser feito uma discussão sobre as ondas de rádio e como o
sinal é utilizado nas telecomunicações.

Figura 4.1 experimento de Hertz.
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Objetivos específicos da aula
Compreender como ocorrem os processos de transmissão e recepção
de ondas de rádio, assim como compreender a importância dos fenômenos
ondulatórios na vida moderna no que se refere à comunicação.
Para isso, a aula foi experimental com ênfase na produção de ondas
eletromagnéticas na faixa da frequência modulada (FM), foi cedido ao estudante
um guia experimental com a lista de materiais e o procedimento necessários
para a montagem do rádio transmissor FM, assim o mesmo pôde colocar em
prática os conteúdos de ondas de rádio, interferência, transmissão de ondas
eletromagnéticas, suas aplicações tecnológicas e a geração e transmissão de
sinais de rádio.

Momentos da aula
Após a discussão inicial prévia, os materiais para construção do rádio
foram apresentados, a turma foi dividida em pequenos grupos distribuindo-se um
kit de materiais para cada grupo de alunos. A lista de matérias e os
procedimentos de montagem estão no guia experimental abaixo.
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Materiais:
• Antena (15 cm de fio de cobre
esmaltado AWG 20 - Ø 0,8 mm);
• Bateria (9 V) e conector para
bateria;
• Bobina (Fio de cobre esmaltado,
AWG 20 - Ø 0,8 mm, 4 voltas com
aproximadamente

1

cm

de

diâmetro);
• Botão (Liga / Desliga);
• Conector do tipo p2;
• Capacitor variável (Trimmer de 3
- 30 pF);
• Capacitores

(100nF,

10nF

e

10pF);
• Estanho para a solda eletrônica;
• Ferro para a solda;
• Led;
• Microfone de eletreto;
• Placa de circuito;
• Transistor (BC 337);
• Resistores (27KΩ, 10KΩ, 1KΩ,
470 Ω);
Figura 4.2 – Materiais para construção do rádio transmissor FM. Fonte: autor
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Procedimento de montagem
Para a montagem pode utilizar o esquema abaixo e começar a fazer a
solda dos componentes com o estanho e o ferro de solda na placa.

Figura 4.3 – Esquema do circuito. Fonte: Barros, 2018

Outra alternativa foi adaptar o esquema desenhando os componentes e
seus valores para facilitar a montagem do circuito, conforme a figura 4.4 abaixo:

Figura 4.4 – Esquema adaptado do circuito. Fonte: autor

Observações:
Esses materiais são encontrados nas lojas de eletrônica. Alguns deles
se encontram fácil em sucatas ou através da internet, onde pode ser encontrado
até o kit completo para montar um rádio transmissor FM. No esquema
representado acima, a bobina é feita de fio esmaltado AWG 20 com quatro voltas
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e aproximadamente 1 cm de diâmetro. O T corresponde ao transistor BC 337,
importante observar os terminais do transistor, em geral para esse tipo, o
terminal da esquerda é o coletor, o da direita é o emissor e o terminal do meio é
a base. O capacitor variável deverá possuir uma faixa de capacitância entre 3 pF
a 30 pF. O LED só é utilizado como indicador de funcionamento. Caso este não
ascenda ao ligar o botão de liga/desliga, possivelmente algo no circuito não está
bem conectado.
Inicia com a solda do capacitor C1 (104), resistor R1 (10 KΩ) e capacitor
C2 (103) conforme a Figura 4.5 (a) e (b).

Figura 4.5 – (a) Soldagem do capacitor 104. Figura 4.5 – (b) Soldagem do capacitor 103 e do
resistor. Fonte: autor

Figura 4.6 – (a) Soldagem transistor. Figura 4.6 – (b) Soldagem da bobina. Fonte: autor
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Figura 4.7 – (a) Soldagem resistor, capacitor e Trimmer. Figura 4.7 – (b) Soldagem do LED,
resistor e interruptor. Fonte: autor

Figura 4.8 – (a) Soldagem conector da bateria. Figura 4.8 – (b) Soldagem da antena. Fonte:
autor

Figura 4.9 – (a) soldagem do mic ou plug p2. Figura 4.9 – (b) configuração final do circuito.
Fonte: autor
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Funcionamento do rádio
Para fazer a manipulação e observar o funcionamento do transmissor é
necessário um receptor de ondas FM que pode ser um celular que possua este
item ou um aparelho de rádio. A manipulação deve ser feita pelo aluno, que
deve conectar a bateria e ligar o transmissor, assim conectar uma fonte sonora
na entrada do transmissor, utilizando o plug p2, pode ser o próprio celular. No
receptor deve ser sintonizado uma faixa de frequência próxima a de 90 MHz. A
sintonia fina acontece com o capacitor variável e ao mesmo tempo, a fim de
alcançar a frequência ideal, deve-se variar também a frequência escolhida no
receptor, entre 89,5 MHz e 90,5 MHz. Esse tipo de transmissor tem um alcance
de aproximadamente cinco metros, logo é necessário que o transmissor fique
próximo ao receptor.

Questões para serem trabalhadas:

Com a montagem e funcionamento do transmissor é possível discutir
conceitos como geração de ondas eletromagnéticas, frequência, interferência e
aplicações modernas de ondas de rádio assim como é feita a transmissão e
recepção dessas ondas.
1. Como produzir ondas eletromagnéticas?
2. Como diferenciar uma onda eletromagnética da outra no seu espectro
eletromagnético?
3. Observando o espectro eletromagnético, responda:
a) Qual a radiação possui a maior e a menor frequência?
b) Qual das seguintes radiações possui o maior comprimento de onda: os
raios gama ou as ondas de rádio?
4. Uma pessoa, escutando uma estação de rádio FM de frequência 90 MHz,
ouve a voz de um locutor com nitidez. Considere v = 3 .108 m/s.
a) Descreva as transformações de energia ocorridas nesse processo, desde
o locutor até o ouvinte.
b) Calcule o comprimento da onda portadora emitida por essa estação de
rádio.
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5. As ondas de rádio FM encontram-se na faixa de frequência que vai de
87,5 MHz a 108 MHz, que é dividida em subfaixas, cada uma corresponde
a uma estação de rádio. Considere uma estação de frequência 100 MHz.
a) Descreva de que maneira a onda eletromagnética é gerada e transmitida
pela antena emissora.
b) Identifique o fenômeno que ocorre na antena receptora e que permite a
captação das informações transmitidas pelo rádio.
c) Analise se é correto afirmar que, durante a transmissão de uma onda de
rádio, há transferência de energia.

ATIVIDADE FINAL
Objetivo: Verificação da aprendizagem
Conteúdo: Ondas eletromagnéticas.
Instrumentos: Avaliação escrita.

Momentos:
Aplica-se uma avaliação, na qual cada aluno responderá às questões
objetivas, a fim de se obter os resultados e fazer as devidas análises. O modelo
de avaliação a ser aplicado levando em consideração os conteúdos abordados
durante a proposta estão no Anexo E.
Assim, através de um mini questionário Likert será permitido descobrir
graus de opinião que podem fazer a diferença para entender o feedback
recebido. Ele pode também indicar as áreas em que você pode melhorar seu
produto. Esse questionário se encontra no Apêndice A da dissertação.
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ANEXO A
Na onda da “ola”.
Em alguns eventos esportivos como jogos de futebol a “ola” que significa onda
em espanhol é um espetáculo à parte proporcionado pela torcida. Ao receber um sinal,
torcedores se levantam e movem os braços para cima sendo seguidos pelos demais ao
lado. Como se um segmento transversal percorresse em um sentido determinado sobre
a arquibancada à medida que o sinal avança o resultado é parecido como uma grande
onda que varre todo o estádio. Visto de longe a impressão que tem é que a massa
humana se desloca toda para um lado das arquibancadas, mas sabemos que isso não
é verdade. Cada torcedor se move na direção vertical e apenas quando recebe o sinal.
Cada um responde a perturbação oscilando em torno da sua posição de equilíbrio, deste
modo o que se desloca na arquibancada não sãos os torcedores, mas o sinal ou a
perturbação.
As ondas estão sempre presentes em nossas vidas. Existem ondas que
podemos ouvir, ver, sentir, mas também existem aquelas que são invisíveis e mesmo
inaudíveis. Quando estamos na frente de uma TV, o som que ouvimos se dá por conta
da propagação das ondas sonoras e vê-se a imagem na tela por causa da propagação
de ondas luminosas. O sinal que traz o som e imagem para o aparelho de TV também
é uma onda, conhecida como ondas eletromagnéticas, responsável por todos os sinais
de transmissão, inclusive do controle remoto da TV, do celular, das estações de rádio
do forno micro-ondas e etc. Além disso as ondas também têm larga escala na medicina
para diagnosticar fraturas, tumores e outros males em aparelhos de raio x, de ultrassom,
de ressonância etc.
Como podemos perceber, existem ondas dos mais variados tipos quanto à
origem, à natureza e à classificação, mas todas elas possuem um fenômeno comum:
as ondas transportam apenas energia e não transportam matéria. Do ponto de vista
histórico, as ondas eram concebidas como a oscilação conjunta de matéria que
resultava no transporte de energia. Atualmente, as ondas são denominadas como
mecânicas longitudinais (exemplo, o som) e transversais (como na água) ou
eletromagnéticas (oscilações dos campos elétricos e magnéticos). Apesar da distinção
por natureza elas têm características comuns, como amplitude, período, frequência,
comprimento de onda e velocidade de propagação. Além dessas características, elas
produzem fenômenos em comum, com reflexão, refração, ressonância, difração,
interferência e sofrem o efeito Doppler.
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ANEXO B
Atividades prévias de revisão de ondas:
1. Como se define uma onda?
a) As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais
transportando matéria e energia.
b) As ondas são perturbações que se propagam no espaço ou em meios materiais
transportando energia.
c) As ondas são perturbações que se propagam somente no espaço transportando
matéria e energia.
d) As ondas são perturbações que se propagam somente no espaço transportando
energia.
e) As ondas são perturbações que se propagam somente em meios materiais
transportando energia.
2. A “ola” significa onda em espanhol e é um espetáculo proporcionado pela torcida
nos estádios. Ao receber um sinal, torcedores se levantam e movem os braços
para cima sendo seguidos pelos demais ao lado. Essa onda varre o estádio de
forma:
a) Mista
b) Longitudinal
c) Transversal
d) Helicoidal
3.
a)
b)
c)
d)
e)

As ondas podem existir de natureza
sonoras e gravitacionais
mecânicas e luminosas
eletromagnéticas e luminosas
mecânicas e sonoras
mecânicas e eletromagnéticas

4. Apesar da distinção por natureza as ondas tem características comuns, como
num movimento periódico possuem:
a) Período, frequência e velocidade
b) Período, frequência, amplitude, comprimento de onda e velocidade
c) Frequência, amplitude e comprimento de onda
d) Frequência, amplitude e velocidade
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Quais desses fenômenos não são produzidos pelas ondas?
Reflexão
Refração
Difração
Polarização
Liquefação
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ANEXO C (Placas de respostas)

A B
CD
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ANEXO D
Atividades prévias ondas eletromagnéticas:
1. Segundo o vídeo qual a hipótese apresentada por Maxwell?
a) a luz é uma onda formada pela variação de um campo magnético e um
campo elétrico constante.
b) a luz é uma onda formada pela variação de um campo elétrico e um
campo magnético constante.
c) a luz é uma onda formada por um campo magnético e elétrico variável.
d) a luz é uma onda formada por um campo magnético e elétrico constante.
2. Maxwell partiu de qual base para formular suas hipóteses?
a) Campos magnéticos variáveis geram campos elétricos e campos elétricos
variáveis geram campos magnéticos.
b) A variação de um campo magnético gera um campo magnético mais
intenso.
c) A variação de um campo elétrico gera um campo elétrico menos intenso.
d) Campos magnéticos constantes geram campos elétricos e campos
elétricos constantes geram campos magnéticos.
3. O que Hertz em seu famoso experimento procurou encontrar?
a)
b)
c)
d)

A comprovação da velocidade da luz.
A comprovação da velocidade de uma onda eletromagnética.
A comprovação física das ondas eletromagnéticas.
A comprovação do éter.

4. Como todas as ondas eletromagnéticas se deslocam na velocidade da luz
o que a diferencia essas ondas no seu espectro eletromagnético?
a)
b)
c)
d)

Frequência
Amplitude
Velocidade
Intensidade
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ANEXO E
Atividade final
CENTRO DE EXCELÊNCIA DOM LUCIANO JOSÉ CABRAL DUARTE
PROF. TIAGO VIANA DO NASCIMENTO

ALUNO
TURMA

3º ANO (

)

QUESTÃO 1
A luz visível é uma onda eletromagnética, que na natureza pode ser produzida de
diversas maneiras. Uma delas é a bioluminescência, um fenômeno químico que ocorre
no organismo de alguns seres vivos, como algumas espécies de peixes e alguns
insetos, onde um pigmento chamado luciferino, em contato com o oxigênio e com uma
enzima chamada luciferase, produz luzes de várias cores, como verde, amarela e
vermelha. Isso é o que permite ao vaga-lume macho avisar, para a fêmea, que está
chegando, e à fêmea indicar onde está, além de servir de instrumento de defesa ou de
atração para presas.
As luzes verde, amarela e vermelha são consideradas ondas eletromagnéticas que, no
vácuo, têm:
a) os mesmos comprimentos de onda, diferentes frequências e diferentes velocidades
de propagação.
b) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e diferentes velocidades de
propagação.
c) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e iguais velocidades de
propagação.
d) os mesmos comprimentos de onda, as mesmas frequências e iguais velocidades de
propagação.
e) diferentes comprimentos de onda, as mesmas frequências e diferentes velocidades
de propagação
QUESTÃO 2
As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta
em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil
não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra.
Entretanto sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades
devido à ionosfera. Com ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o
litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da
a) reflexão
b) refração
c) difração
d) polarização
e) interferência
QUESTÃO 3
Um garoto que passeia de carro com o seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, percebe
que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência
megahertz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio
pirata de mesma frequência do sinal da emissora do centro.
Considerando a situação apresentada, a rádio pirata atrapalha o sinal da rádio do centro
devido à:
a) atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas.
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b) interferência devido à semelhança dos comprimentos de onda das radiações
emitidas.
c) menor potência de transmissão das ondas da emissora pirata.
d) maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro.
e) diferença de intensidade entre a s fontes emissoras de ondas.
QUESTÃO 4
Marque a alternativa que melhor a define radiação infravermelha.
a) É uma radiação eletromagnética, invisível ao olho humano, e que possui uma
frequência menor do que a da luz vermelha do espectro visível, porém maior que a das
micro-ondas.
b) É uma radiação eletromagnética, invisível ao olho humano, e que possui um
comprimento de onda menor que o da luz azul do espectro visível, porém maior que o
dos raios X.
c) É um feixe de elétrons com velocidade comparada à da luz.
d) É a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação.
QUESTÃO 5
Estações de rádio operam em frequências diferentes umas das outras. Considere duas
estações que operam com frequências de 600 quilohertz e de 900 quilohertz. Assinale
a afirmativa CORRETA.
a) Essas estações emitem ondas com o mesmo comprimento.
b) As ondas emitidas por elas propagam-se com a mesma velocidade no ar.
c) A estação que opera com menor frequência também emite ondas de menor
comprimento.
d) A velocidade de propagação das ondas emitidas pela estação que opera com 900
quilohertz é 1,5 vezes maior que a velocidade das ondas emitida pela outra estação.
QUESTÃO 6
Ondas estão envolvidas de várias formas em processos de comunicação. Quando
ouvimos uma estação de rádio em um aparelho celular, por exemplo, as chamadas
ondas de rádio são ondas:
a) eletromagnéticas, que saem da antena transmissora e chegam ao receptor.
b) mecânicas, que são emitidas pelo aparelho e chegam aos nossos ouvidos – o som
emitido pelo rádio.
c) eletromagnéticas, que são emitidas pelo aparelho e chegam aos nossos ouvidos – o
som emitido pelo rádio.
d) mecânicas, que saem da antena transmissora e chegam ao receptor e,
posteriormente, são emitidas pelo aparelho e chegam aos nossos ouvidos – o som
emitido pelo rádio.
QUESTÃO 7
A presença e a abrangência dos meios de comunicação na sociedade contemporânea
vêm introduzindo elementos novos na relação entre as pessoas e entre elas e o seu
contexto. Rádio, televisão e telefone celular são meios de comunicação que utilizam
ondas eletromagnéticas. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as propriedades das
ondas eletromagnéticas.
a) só podem se propagar no vácuo.
b) propagam-se em meios materiais.
c) transportam energia e não matéria.
d) todas propagam-se com a velocidade da luz no vácuo.
QUESTÃO 8
Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os
aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas
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eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que
possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle.
A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de:
a) terem fases opostas.
b) serem ambas audíveis.
c) terem intensidades inversas
d) serem de mesma amplitude
e) terem frequências próximas.
QUESTÃO 9
Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma
substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em
se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se
exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas ela percebeu que não
conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela
lâmpada incandescente é de:
a) baixa intensidade.
b) baixa frequência
c) um espectro contínuo
d) amplitude inadequada
e) curto comprimento de onda.
QUESTÃO 10
A figura abaixo representa uma onda que se propaga em um meio com velocidade
constante.

O comprimento de onda está contido entre os pontos
a) 1 e 6
b) 2 e 6
c) 2 e 4
d) 2 e 3
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