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RESUMO
APRENDIZAGEM ATIVA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE LUZ E SOM
José Rafael dos Santos
Orientadores: Veleida Anahi da Silva
Celso José Viana Barbosa

Neste trabalho discutimos a aplicação de uma unidade de ensino, desenvolvida como
forma de produto educacional, para auxiliar professores da educação básica no ensino de
conceitos de ondulatória. Primeiramente, aplicamos questionários que buscam um perfil
da relação do aluno com a escola, com os professores, com os outros colegas de classe e
com as metodologias utilizadas no processo de ensino aprendizagem, tentando entender
o que os “mobilizam”. Em seguida, aplicamos um pré-teste de concepções sobre
conceitos de ondulatória e utilizamos uma Unidade de Ensino Potencialmente
Significativa (UEPS), para desenvolvimento empregou-se doze horas aulas. No
desenvolvimento da sequência é possível a utilização de vídeos, simulações, instruções
por colegas (IpC), questões-problema desenvolvidas no Modellus e mapas conceituais de
maneira lógica e potencialmente significativa. A última etapa da UEPS consiste na
aplicação de um pós-teste, cujas respostas foram categorizadas em satisfatórias,
insatisfatórias e não respondidas, isso possibilitou comparar as relações estabelecidas, por
parte dos alunos, entre os conceitos físicos antes e depois da aplicação, mesmo sem a
utilização de uma linguagem científica, algo bem provável no pré-teste. Transformamos
esses dados qualitativos em quantitativos e, com os resultados do pré-teste (notapré) e do
pós-teste (notapós) foi possível calcular o ganho normalizado, na nossa turma, pela
expressão fundamentada pela análise quantitativa sugerida por Hake(1998), como
também comparamos os resultados de maneira qualitativa. Já os questionários de relação
foram analisados de acordo com a Teoria da Relação com o Saber de Bernard Charlot
(2005), retirando “argumentos centrais” das respostas. A aplicação do produto ocorreu na
Escola Estadual Professora Josefa Marques, situado na cidade de Poço Redondo, com 12
alunos do segundo ano do ensino médio. Os resultados apresentaram uma melhoria na
quantidade de acertos das questões com a interação entre os alunos, como também um
ganho normalizado de 0,72 ao comparar as respostas satisfatórias do pré-teste e do pósteste.
Palavras-chave: Ensino de Física, Luz, Som.
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ABSTRACT
ACTIVE LEARNING: A PROPOSAL FOR THE LIGHT AND SOUND
EDUCATION
José Rafael dos Santos
Supervisors: Veleida Anahi da Silva
Celso José Viana Barbosa

In this paper, we discuss the application of a teaching unit designed as a form of
educational product, to help basic education teachers in the teaching of wave concepts.
First, we applied questionnaires that seek a student relationship profile with the school,
with teachers, with other classmates and the methodologies used in teaching and learning
process, trying to understand what "mobilize". Next, we apply a pre-conceptions test of
wave concepts and use a Potentially Significant Teaching Unit (PMTU) for development
was employed twelve hours classes. In the development of the sequence, it is possible to
use videos, simulations, Peer instructions (PI), problem-issues developed in Modellus and
conceptual maps of logical and potentially significantly. The last stage of PMTU is the
application of a post-test, whose answers were categorized as satisfactory, unsatisfactory
and not answered it possible to compare the relationships established by students between
the physical concepts before and after application, even without the use of scientific
language, something likely in the pretest. We transform these qualitative data into
quantitative, and to pre-test results (notapré) and posttest (notapós) it was possible to
calculate the normalized gain in our class, the expression founded by quantitative analysis
suggested by Hake (1998) but also we compare the results of qualitative way. As for the
ratio of questionnaires were analyzed according to the Theory of Relation to Know
Bernard Charlot (2005) by removing "central argument" of responses. The application of
the product occurred in the State School Professor Josefa Marques, located in Redondo
Well, with 12 students of the second year of high school. The results showed an
improvement in the number of correct issues with the interaction between the students,
as well as a normalized gain of 0.72 when comparing satisfactory answers the pretest and
posttest.
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Capítulo 1
Introdução
Uma das principais perguntas feitas na área do ensino de física, atualmente, é
como incentivar a interação dos alunos de forma ativa na educação básica durante as aulas
de forma que seja possível a construção de um conhecimento que vá além de uma simples
memorização de conceitos, ou definições de leis e postulados, sem um entendimento
lógico dos mesmos por parte dos alunos.
Para superar a simples memorização é preciso que haja uma aprendizagem
significativa conforme Moreira a aprendizagem:
“[...] é dita significativa quando uma nova informação (conceito, ideia,
proposição) adquire significados para o aprendiz através de uma espécie de
ancoragem em aspectos relevantes da estrutura cognitiva preexistente do
indivíduo, isto é, em conceitos, ideias, proposições já existentes em sua
estrutura de conhecimentos (ou de significados) com determinado grau de
clareza, estabilidade e diferenciação”. (Moreira, 2005, pág.5).

Para uma aprendizagem significativa é necessário motivar o aprendiz a querer
aprender, dando assim importância ao aprendizado, tornando-o significativo à sua
estrutura de conhecimento. Uma maneira de promover essa motivação dos alunos é
utilizar materiais inovadores, esses por sua vez apresentam-se cada vez mais necessários
no processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, faz surgir dúvidas no
professor quanto às necessidade de inovação, como são bem evidenciadas nas indicações
dos PCN+ de física:
“[...] frente a tantas solicitações, dimensões e recomendações a serem
simultaneamente contempladas, os professores têm se sentido perdidos, sem
os instrumentos necessários para as novas tarefas, sem orientações mais
concretas em relação ao que fazer. Como modificar a forma de trabalhar sem
comprometer uma construção sólida do conhecimento em Física? Até que
ponto se deve desenvolver o formalismo da Física? Como transformar o antigo
currículo?” (Brasil, 2004, pág.2)

Logo, o professor surge como um mediador que, ao preparar formas de ensino,
necessita respeitar a descrição formal sobre conceitos de física, as relações que os sujeitos
envolvidos estabelecem no processo de ensino e aprendizagem e como as relações mudam
com as novas formas de ensino e aprendizagem em física, onde os alunos sejam
construtores do seu próprio conhecimento. Na atualidade, como as informações são cada

dia mais abrangentes e específicas, necessitam de uma compreensão mais contextualizada
e uma maior necessidade de relação entre conceitos científicos e gerais.
Considerando todos os fatores citados, chegamos a esse projeto, que tem como
principal objetivo descrever a criação e aplicação de uma Unidade de Ensino
Potencialmente Significativa- UEPS (Moreira, 2011) sobre conceitos de ondulatória,
mais especificamente Luz e Som.
Especificamente, essa UEPS também pode auxiliar entender como as relações
desses conceitos mudam, com o passar do tempo, ao diferenciarmos progressivamente
características de ambos e reintegrar suas relações, por serem ondas. Essas relações
podem se tornar difíceis quando são apresentados de forma fragmentada e pouco
relacionáveis, como acontece em grande parte dos materiais didáticos. Essa dificuldade e
necessidade de inovação no ensino de ondas no ensino médio também é bem explicitada
por Santos et al (2013):
“Dentro das limitações do estudo, observamos que são raros os
trabalhos que têm como item de pesquisa o conceito de ondas e o estudo
de sua transposição didática. Notamos nos trabalhos examinados uma
grande ênfase em trabalhos relacionados a estratégias de ensino que se
concentram basicamente na experimentação e investigação por parte do
aluno. Foi notado também que como o tema de ondas é amplo, a maioria
dos pesquisadores se restringem a uma parte do conteúdo da
ondulatória, especialmente o de ondas sonoras. (Santos et al, 2013, pág.
20)

Baseado nesses argumentos buscamos uma forma de trabalhar características de
ondas eletromagnéticas (Luz) e mecânicas (Som), focando em suas diferenças e
semelhanças, diferentemente da maioria das abordagens em livros didáticos atuais. Esse
ponto de vista vai ao encontro dos anseios dos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Física (PCN+ de física):
“Para situar-se no mundo contemporâneo é necessário compreender os
atuais meios de comunicação e informação, que têm em sua base a
produção de imagens e sons... Essa abordagem implica em trabalhar
tanto a natureza ondulatória comum ao som e à luz, quanto reconhecer
suas especificidades...Significa também adquirir uma nova
compreensão dos materiais, através de modelos sobre sua estrutura que
explicam a natureza dos processos de interação da luz ou do som com
esses meios. ” (Brasil, 2004, pág.26-27)

A escolha por esse foco, Luz e Som, dá-se também pelo papel social apresentado
no PCN+ de física:
“O estudo do som e da imagem pode propiciar, ainda, meios para
dimensionar o papel da informação para a vida social, acompanhando
as transformações sociais que resultaram do domínio tecnológico, do
registro, reprodução e velocidade de transmissão de informações ao
longo da história.” (Brasil, 2004, pág.27)

Para isso, buscamos construir um material que leve em conta o perfil da relação
dos alunos com a escola, com os outros colegas de classe e com as metodologias utilizadas
nos processos de ensino e aprendizagem, tentando entender o que os “mobilizam”, foram
aplicados questionários no início da sequência didática, que foram analisados de acordo
com a Teoria da Relação com o Saber de Bernard Charlot (2005).
Nossa UEPS é constituída de 12 aulas, divididas em seis planos de aula, e tem
como intuito auxiliar professores de Física da educação básica na abordagem do
conteúdo, com a utilização de vídeos, simulações, questões-problema desenvolvidas no
Modellus, Instruções por colegas (IpC) e mapas conceituais organizados de maneira
lógica e potencialmente significativa.
O aluno deve ser visto, nessa proposta, como o principal construtor de seus
conhecimentos, tornando-se capaz de criar inter-relações entre conceitos científicos e
compreender que os mesmos estão presentes em seu dia-a-dia, relacionando novos
conceitos à estrutura de conhecimentos já existentes. O aluno é considerado na sequência
um ser epistêmico.
Essa característica epistemológica do aluno deve ser levada em conta. Bachelard
(1996) evidencia em seus trabalhos a existência de obstáculos para uma aprendizagem
“eficaz”. Esses obstáculos podem ser pedagógicos, algo que pretendemos minimizar com
nossa proposta de ensino, ou epistemológicos, que são relacionados às estruturas de
conhecimento e emocional do ser, algo que pretendemos buscar entender com os
questionários de relação e o pré-teste.

A aplicação do projeto se deu em uma turma da segunda série do ensino médio no
Colégio Estadual Josefa Marques, situada no povoado Sítios Novos em Poço RedondoSE, por essa ser a cidade com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de
Sergipe na avaliação de 2013, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.
Essa escola possui um alto índice de evasão escolar, como também uma das
menores médias de desempenho em ciências da natureza na prova do ENEM 2013,
segundo o INEP1. Como o principal foco de divulgação é o digital, durante toda a UEPS
estão disponíveis hiperlink, facilitando o encontro e utilização de materiais sugeridos.

Capítulo 2
Um breve histórico sobre o ensino de Luz e Som
Uma grande dificuldade em encontrar textos na temática “Luz e Som”,
relacionados ao ensino aconteceu e isso norteou a busca por trabalhos sobre ondulatória
e buscamos nesses trabalhos perceber se ocorria relação entre Luz e Som.
Em 2012, Santos et al realizaram um estudo de estado da arte em 69 artigos,
publicados desde 1986 até 2011, 2 teses de mestrado sobre o assunto de ondas. Os textos
foram divididos em sete categorias distintas: transposição didática, concepções
alternativas, metodologias de ensino, estratégias de ensino, TIC (tecnologias da
informação e comunicação), CTS (ciência, tecnologia e sociedade) e elaboração
curricular. Destes materiais apenas 32 tiveram como público pesquisado alunos do nível
médio de ensino e evidenciaram a falta de materiais didáticos na área, assim como a
necessidade de sua criação desses materiais.
Dentre trabalhos encontrados é importante citar o artigo de Krapas (2011), onde o
autor analisa livros didáticos para o ensino médio, livros didáticos para o ensino superior
e artigos científicos com o objetivo de avaliar como o saber cientifico sobre a luz é
ensinado em diferentes esferas de ensino. Para isso, ele divide as análises em categorias,
sendo uma delas a analogia feita por Maxwell entre ondas eletromagnéticas e mecânicas,
mostrando “falhas” na comparação, ou do ponto de vista didático atual, diferenças de
propriedades entre os dois tipos. Esse artigo não apresenta uma comparação entre a Luz
e o Som, mas que essa mostra-se necessária para um entendimento conceitual de ambos,
bem como a evolução da utilização de analogias para apresentar como ondas mecânicas
se comportam, com a necessidade do éter para sua propagação, até a classificação atual
da Luz como onda eletromagnética.
Pinto (2011) selecionou e adaptou atividades experimentais, baseadas na teoria da
aprendizagem significativa, sobre a luz e o som de livros de divulgação científica e
manuais escolares de diversos países. O autor aplicou a sequência em uma turma de oitava
série do ensino fundamental, as atividades eram divididas em demonstrações e pequenas
demonstrações. Apesar de ser um dos poucos trabalhos a tratar de luz e som, ao mesmo
tempo, isso ocorreu de forma fragmentada, sendo direcionado um capítulo para cada, sem
nenhuma característica de diferenciação progressiva ou reconciliação integrativa.

Capítulo 3
Referencial Teórico
3.1 Teoria de Ausubel-Novak-Gowin
A teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel é baseada na
ancoragem de novas informações aos conhecimentos prévios existentes na estrutura
cognitiva de cada indivíduo, chamadas de subsunçores. Ou seja, os subsunçores
auxiliam na compreensão de novos conceitos (Moreira e Masini, 2006).
Os subsunçores são responsáveis por facilitar a compreensão de uma nova
informação, entretanto, para tal processo, esses são modificados. Em alguns casos, os
subsunçores podem ser bem elaborados, abrangentes, claros, em outros casos eles são
simples, como um conceito, uma proposição, uma ideia.
Quando existe o desenvolvimento da aprendizagem de novos conceitos,
consequentemente acontece uma melhor elaboração dos conceitos subsunçores iniciais,
aperfeiçoando-os. Dessa forma, o indivíduo que já possui uma estrutura cognitiva sobre
o assunto terá maior possibilidade de compreendê-lo de maneira mais eficaz, à medida
que isso acontece denominamos aprendizagem significativa.
Essa teoria tem grande importância na forma de estruturar conhecimentos para os
aprendizes e a sociedade. A aprendizagem só ocorre se tivermos como base uma
disposição ou motivação para aprender; além da existência do material que seja
potencialmente

significativo

para

o

aluno (Ausubel,

1980).

Essas

ideias

sobre subsunçores são bem descritas por Ausubel em Moreira (2009):
"A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias
simbolicamente expressas sejam relacionadas, de maneira substantiva (nãoliteral) e não-arbitrária, ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de
sua estrutura cognitiva especificamente relevante (i.e., um subsunçor) que
pode ser, por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma
proposição já significativa". (Ausubel, apud Moreira, 2009, pág. 11-12).

Na infância, os primeiros subsunçores adquiridos são para a formação de
conceitos, sendo os que formam uma estrutura cognitiva inicial. Nos adolescentes e
adultos predomina a assimilação de conceitos que ajudam em novas aprendizagens. Ainda
segundo Ausubel:
“Uma vez que significados iniciais são estabelecidos para signos ou símbolos
de conceitos através do processo de formação de conceitos, novas

aprendizagens significativas darão significados adicionais a esses signos ou
símbolos, e novas relações entre os conceitos anteriormente adquiridos serão
estabelecidos”. (Ausubel, apud Moreira, 2009, pág. 14).

Quando o indivíduo não possui uma estrutura cognitiva compatível com o novo
conceito, uma maneira aconselhável de manipular a estrutura, com o intuito de facilitar
uma aprendizagem eficaz, é utilizar alguma ferramenta que possibilite a ancoragem do
conhecimento à estrutura cognitiva, denominadas de organizadores prévios.
“Organizadores prévios são materiais introdutórios, apresentados a um nível
mais alto de abstração, generalidade e inclusividade que o conteúdo do
material instrucional a ser aprendido proposto para facilitar a aprendizagem
significativa. Eles se destinam a servir como pontes cognitivas entre aquilo que
o aprendiz já sabe e o que ele deve saber para que possa aprender
significativamente”. (Ausubel, apud Yamazaki, 2008, pág. 4).

Para Ausubel, a principal função dos organizadores prévios é:
“... a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deveria
saber, a fim de que o novo material pudesse ser aprendido de forma
significativa. Ou seja, organizadores prévios são úteis para facilitar a
aprendizagem na medida em que funcionam como “pontes cognitivas””.
(Ausubel, apud Moreira, 2009, pág. 29)

Como outros teóricos do cognitivismo, Ausubel defende que existe uma estrutura
na mente humana, na qual o conteúdo total de ideias em uma área particular do
conhecimento está armazenado de forma hierárquica. Essa organização de conceitos
resulta nos processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa durante o
processo de ensino-aprendizagem. Da seguinte maneira:
·

Quando há assimilação de uma informação mais específica em

relação à que a ‘ancorou’ na estrutura cognitiva, situando-se à um nível
hierárquico abaixo do subsunçor, com mais especificidade, maior
caracterização ou maior exemplificação, por exemplo, temos o caso de
uma diferenciação progressiva.
·

Já quando a nova informação é mais geral que elementos existentes

anteriormente na estrutura cognitiva do aprendiz, possuindo um nível
hierárquico acima da informação que a “ancorou”, mas com menos
especificidade, temos a reconciliação integrativa.
Esses dois tipos de assimilação são essenciais para uma aprendizagem de forma
plena e devemos, portanto, buscar o desenvolvimento de uma programação do

material didático que propiciem ambos os casos de assimilação, respeitando
uma coerência física e didática.
Vale ressaltar que a aprendizagem só será possível quando o aluno quiser, mesmo
o aprendiz apresentando estrutura cognitiva compatível com as informações
propostas e sendo submetido à utilização de materiais significativos. Assim como é
defendido por Corti e Vóvio (2007):
“A disposição para aprender é outro elemento importante na aprendizagem.
Trata-se da maneira pela qual a pessoa se vê no processo de aprendizagem,
percebe o que vai aprender e como se sente diante desse desafio. A disposição
também é construída nas experiências vividas, tanto pode ser consequência de
uma necessidade, um interesse ou desejo pessoal, como de uma motivação ou
estímulo vindo de outras pessoas” (Corti e Vóvio, apud Merazzi e Oaigen,
2008, p.18-19)

Para Vygotsky, o

professor

é

mediador

e

responsável

pelo

processo

de assimilação dos significados, no ensino-aprendizagem, uma vez que possui esses
significados compartilhados socialmente internalizados, verificando se são aceitos os
significados captados pelo aluno. A aprendizagem, o ensino e o desenvolvimento
cognitivo são relacionados à interação social na qual todos os envolvidos devem
expressar, e terem possibilidades de expressar, suas ideias (MOREIRA, 2009). Então,
como incentivar que essa interação social seja entre os próprios alunos?
Esse é o ponto que esse projeto pretende chegar: utilizar uma sequência didática,
sobre “Luz e Som”, constituída de Instrução Por Colegas (Mazur,1997), vídeos,
simulações, problemas desenvolvidos no Modellus e mapas conceituais, de maneira
lógica e potencialmente significativa, na tentativa de promover a interação social entre
alunos, na construção de uma aprendizagem significativa, onde eles sejam sujeitos ativos
e interagentes na busca por soluções de questões conceituais, tendo de expressar o sentido
de tais escolhas. Mas, qual a “função” do material didático no processo de ensinoaprendizagem?
Os eventos educacionais ocorrem em uma sociedade definida, que apresenta
aspectos econômicos, culturais e governamentais, formando um contexto, o qual dará
significado ao aprendizado da pessoa (MULLER, 2013). Essa visão eleva o contexto ao
mesmo patamar do professor, do aluno e do material educativo para um
ensino/aprendizagem eficaz, relacionando-se e fornecendo a estruturação necessária para
ocorrência de eventos que o propiciem. Em um contexto social o professor, o aluno e o

material educativo se relacionam em forma de tríade ou díade possibilitando um evento
educativo. Essas relações buscam compartilhar significados relevantes a seu contexto.
“Os significados são construções sociais que nos permitem exercer o poder
da inferência do autoconhecimento e do pensamento- os quais nos permitem a
chegar em acordos, compartilhar finalidades, controlar acontecimentos em
termos do que nós pensamos que deve significar. O contexto deriva de
significados compartilhados, alguns dos quais são

tomados como

controladores” (Gowin apud Muller, 2013, p.40)

Baseado na teoria Gowin (Gowin, 1981), os materiais educativos devem propiciar
uma base necessária a busca da construção de um significado a partir de significados
primários do aprendiz, intermediados (ou não) pelo professor, o qual já possui esses
significados internalizados.
Isso relacionado ao princípio de Novak (Novak; Gowin,1996) que define o ensino
como o ato de compartilhar significados e sentimentos entre pessoas, só aprende quem
interage. Pois, a aprendizagem humana é resultado de um conjunto de experiências que
envolvem além de uma relação cognitiva, uma relação afetiva e uma relação psicomotora,
entendida como a aplicação do aprendizado, dando-lhe sentido.

3.2 Aprendizagem ativa e o aluno epistêmico
Na aprendizagem ativa, o aluno como construtor de seus conhecimentos deve
possuir o desejo de aprender. Essa “vontade” pode ser despertada por diferentes fatos
como, por exemplo, o sentido dado ao aprender determinadas relações entre conceitos
científicos para obter um bom resultado em uma prova, em uma concorrência por um
emprego futuro. Essa vontade deve ser vista como algo a mais que uma motivação, pois
ela deve partir do aluno, ou seja, a vontade é dada como o sentido em aprender.
Numa visão humanista da aprendizagem ativa pode-se dizer que aprender é uma
relação social, pois o sujeito necessita interagir com sua própria vontade, com um
professor ou colega mediador de significados ou com um material que possibilite isso. E
a forma que isso acontece varia de pessoa para pessoa. Por que isso acontece?
Cada sujeito possui uma estrutura de subsunçores, associados à estrutura cognitiva
e permitindo à criação de experiências primeiras” (concepções prévias), em relação a cada
conhecimento. Pois, cada ser possui um conjunto de processos de aprendizagem e
vivencias de acontecimentos únicos, criando uma estrutura cognitiva singular. Essas

“experiências primeiras” passam por uma ruptura epistemológica, ao serem colocadas em
contato com o conhecimento científico.
O sentido em aprender só tem um papel fundamental para a aprendizagem quando
é externalizado, através da interação com o mundo a volta, seja através da interação do
indivíduo com um material didático, com um colega debatendo sobre um conceito ou com
um professor mediador. Mas, por que, ao interagir, nem sempre é possível a construção
de um conceito científico pelo aluno?
A resposta pode estar baseada na epistemologia de Bachelard (1996) associada ao
pensamento de aprendizagem ativa, devido à defesa de existência de obstáculos para uma
aprendizagem eficaz. Esses obstáculos podem ser de natureza pedagógica ou
epistemológica. Ao desenvolver um material que auxilie a busca pelo conhecimento
científico, com significado lógico e psicológico, existe uma preocupação com quais partes
o aluno apresentará maiores dificuldades no aprendizado, buscando minimizar os
obstáculos didáticos, para que o indivíduo adquira uma aprendizagem eficaz.
Contudo, para prever essas dificuldades de aprendizagem é necessário que se
pergunte ao aluno onde elas estão presentes, e assim, evidenciar os obstáculos
epistemológicos, que são relacionados às estruturas de conhecimento e emocional do ser.
Durante nossa sequência didática isso será feito com os questionários de relação e o préteste que foram aplicados antes da aplicação.
Aprender é estabelecer a relação do aluno com ele próprio, com os colegas, com
os materiais didáticos e com o mundo em volta, criando uma relação que envolve aprender
e s sentidos envolvidos nele, naquele determinado contexto. Essa filosofia corrobora com
a visão de Charlot, que afirma:
“Qualquer relação com o saber comporta também uma dimensão de
identidade: aprender faz sentido por referência à história do sujeito, às suas
expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações
com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si” (Charlot, 2000,
p. 72).

3.3 Unidades de Ensino Potencialmente Significativo (UEPS)
UEPS são sequências didáticas, fundamentadas na Teoria da Aprendizagem
Significativa (TAS), que define como outra característica fundamental para sua
ocorrência a necessidade da utilização de um material que seja potencialmente
significativo ao conhecimento, ou seja, todo material que seja possível propulsor de
relação significante na estrutura cognitiva do aprendiz, devendo possuir um significado
lógico e um significado psicológico, que por sua vez devem ser bem entendidos, para isso
cabe um parêntese para distinguir os significados.
“O significado lógico se refere ao significado inerente a certos tipos de
materiais simbólicos, em virtude da própria natureza desses materiais. A
evidência do significado lógico está na possibilidade de relacionamento, de
maneira substantiva e não-arbitrária, entre material e ideias,
correspondentemente significativas, situadas no domínio da capacidade
intelectual humana. [...]. O significado psicológico, por sua vez, ... refere-se ao
relacionamento substantivo e não arbitrário, do material logicamente
significativo, à estrutura cognitiva do aprendiz individualmente”. (Ausubel,
apud Moreira, 2009, pág. 12)

As UEPS apresentam alguns princípios, dos quais utilizamos na estruturação da
nossa:
·

A variável de maior influência na aprendizagem é o conhecimento prévio, o qual se
relaciona com novos conhecimentos através de organizadores prévios;

·

Durante a organização do ensino devem ser levados em conta a diferenciação progressiva,
a reconciliação integradora e a consolidação dos conhecimentos;

·

A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de buscas de
evidências; a aprendizagem significativa é progressiva;

·

O papel do professor é o de provedor de situações-problema, cuidadosamente
selecionadas, de organizador do ensino e mediador da captação de significados de parte
do aluno;

·

A interação social e a linguagem são fundamentais para a captação de significados;

·

Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, docente e materiais
educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar e compartilhar significados que são
aceitos no contexto da matéria de ensino;

·

Essa relação poderá ser quadrática na medida em que o computador não for usado apenas
como material educativo, pois a interação com o computador exige determinados
conhecimentos;

·

A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica;

·

A aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de respostas
(questionamento) ao invés da memorização de respostas conhecidas, pelo uso da
diversidade de materiais e estratégias instrucionais, pelo abandono da narrativa em favor
de um ensino centrado no aluno.

Baseados nesses princípios, buscamos a construção de uma UEPS compatível e
aplicável com a realidade e recursos tecnológicos disponíveis no colégio, com o objetivo
da utilização, modificação e implementação dela por outros professores.

Capítulo 4
Metodologia
Nesta seção serão descritos a escola onde ocorreu o desenvolvimento do projeto,
o livro texto utilizado para leituras prévias, a UEPS desenvolvida, os alunos envolvidos
no processo da aplicação e suas relações com a disciplina e os outros colegas.
A estrutura dessa UEPS foi pensada como um material facilitador de
aprendizagem de alunos em uma determinada localidade, podendo ser adaptada ou
modificada de acordo com as possibilidades e necessidades da sociedade em que será
aplicada. As realidades sociais influenciam na formação e devem ser levadas em conta,
pois, a relação com que os conhecimentos se relacionam são uma forma de modelo que
levam em conta a relação do construtor com si próprio e com o mundo com quem ele
interage. Só aprende quem interage com informações de fora, logo, analisar quais as
interações que mais “mobilizam” se torna fundamental, e isso é possível aplicando-se
questionários construídos e analisados com base na Relação com o Saber de Bernard
Charlot (2000) e na escala Likert (1932).

4.1 A escola
O presente trabalho foi aplicado na Escola Estadual Professora Josefa Marques,
situada no Povoado Sítios Novos, em Poço Redondo no interior sergipano. Essa
instituição é a única forma de acesso à educação formal da maioria dos alunos da região,
devido muitos trabalharem, mesmo sendo menores de idade, na agricultura ou
domesticamente com longas jornadas diárias, por exemplo.
As aulas são no período vespertino, fatores como não possuir alimentação e
alojamento para alunos oriundos de localidades distantes, desfavorecem a relação entre
os alunos e o ambiente educativo.
Essa escola possui um alto índice de evasão escolar, como também uma das
menores médias de desempenho em ciências da natureza na prova do ENEM 2013,
segundo o INEP1.
No primeiro contato, foi aplicado um questionário com o objetivo de entender a
relação dos alunos com a escola, com os colegas e com a disciplina física, os resultados
serão discutidos na seção 4.3.1.

O colégio também apresenta o projeto Ensino Médio Inovador, tendo assim um
horário adicional diário, totalizando 6 horários, que introduz a disciplina Artes Cênicas e
uma segunda língua estrangeira, no caso Espanhol.
O colégio apresenta um laboratório de ensino com 20 computadores, frutos de
doação do Ministério da Educação, todos em bom funcionamento e acessíveis aos
professores. O laboratório com os computadores se tornou o ambiente de
deesnevolvimento de nossas aulas. Para a aplicação da sequência, os alunos ficavam em
pares, porém faziam anotações individuais.

4.2 O livro texto
Um dos principais fatores para uma aprendizagem ativa é a leitura prévia, feita pelos
alunos, essa deve permitir que o aluno absorva alguns conceitos científicos, de forma
lógica e coerente fisicamente. Então, buscamos analisar o livro didático sugerido no
colégio, antes mesmo do desenvolvimento da sequência, evidenciando suas ligações
corretas e melhorando as que não estão coerentes durante a evolução da sequência
didática.
O livro texto utilizado foi o volume 2 da coleção “Compreendendo a Física”, de
Alberto Gaspar (2013), esse é dividido em três unidades: ondas mecânicas, óptica e
termometria, respectivamente. Quanto a abordagem de História e Filosofia da Ciência
(HFC) na unidade 1, a única passagem acontece na introdução desta, e refere-se a
observações de Galileu sobre ondas mecânicas na catedral de Pisa. Porém, nessa unidade,
a sugestão de experimentos contextualizados é constante, assim como caixas de textos
interdisciplinares relacionando a física com temas à língua portuguesa, biologia e outras
ciências. A unidade também apresenta contribuições de Alexander Gran-Bell e uma
ênfase aos conceitos físicos como: comprimento de onda, onda estacionária, corda
vibrante. É notável, no capítulo 4 (Acústica), a preocupação em mostrar a vasta
quantidade de fontes sonoras presentes no nosso dia a dia, e que apresentam conexões
com a música.
Na unidade 2, referente a óptica, são apresentados elementos de HFC em apenas duas
passagens: a primeira, no início do capítulo 9, apresenta um breve histórico sobre a
evolução da óptica, e na segunda, um apanhado sobre o histórico dos espelhos planos
esféricos e o desenvolvimento de suas aplicações pela humanidade. É presente nessa
unidade, assim como na anterior, sugestões de experimentos contextualizados, de
interdisciplinaridade e ênfase de conceitos físicos. Nessa unidade foi observada a

preocupação em mostrar o histórico do desenvolvimento de instrumentos de observação
microscópica e telescópica refratora e refletora.

4.3 Luz e Som: Unidade de Ensino Potencialmente Significativa
O produto educacional gerado nesse projeto é uma UEPS (Moreira, 2011) que foi
aplicada em uma turma de segundo ano do ensino médio de uma escola pública no interior
sergipano. A UEPS constituída de 12 aulas, divididas em seis planos de aula e tem como
intuito auxiliar professores de Física da educação básica na abordagem do conteúdo, de
forma que seja possível a utilização de vídeos, simulações, questões-problema
desenvolvidas no Modellus, Instruções por Colegas (IpC) e mapas conceituais de maneira
lógica e potencialmente significativa.
Durante toda a UEPS tivemos a preocupação em tornar possível encontrar os
materiais utilizados, através da inserção de hiperlinks ao texto, como por exemplo vídeos,
simulações ou sites. Procuramos desenvolver um material onde o aluno fosse o construtor
de seus próprios conhecimentos, seguindo os princípios da aprendizagem ativa.
Dentre os recursos instrucionais utilizados, alguns merecem um parêntese para serem
apresentados:
A instrução por Colegas: Umas das metodologias mais sugeridas por muitos
estudiosos na aprendizagem ativa, para o ensino de física por todo o mundo. Essa
metodologia foi desenvolvida por Eric Mazur (1997) e vem ganhando cada vez mais
espaço. Nessa UEPS foi utilizada a IpC da seguinte maneira: Inicia uma aula expositiva,
questões conceituais de múltipla escolha do conteúdo são aplicadas, e a depender das
respostas, pode acontecer os três seguintes casos:
1º caso: a maioria erra a resposta- a parte da aula deve ser repetida.
2º caso: a metade acerta a resposta- pedir que os alunos discutam com o colega ao
lado e cheguem à um consenso, tendo uma nova votação.
3º caso: mais da metade da turma acerta- prosseguir a aula.
A marcação era feita em cartelas, de minha própria confecção, constituídas de
duas colunas para cada questão sendo: a primeira relacionada à resposta do aluno sem
interação e a segunda relacionada à resposta após a interação com um colega.
Simulações: Durante a aplicação da UEPS foram utilizadas as simulações “Wave
Interference” e “Curvando a Luz”, que fazem parte das simulações interativas presentes
do programa PhET (Physics Education Technology) que abrange simulações nas áreas de
Física, Biologia, Ciências da terra e Matemática. O PhET também contém algumas seções

de apoio ao professor, nessas são encontrados relatos de quem aplicou alguns dos recursos
disponibilizados no site.
Modellus: Criado na Universidade de Lisboa, o Modellus vem ganhando espaço
em utilizações no ensino de física. Esse aplicativo permite a construção de animações,
como também utilizar dados do movimento para a criação de gráficos e tabelas,
possibilitando uma análise de movimento variando vários parâmetros.
CmapTools: Este programa permite a criação ou modificação de mapas
conceituais, possui versões compatíveis com os principais sistemas operacionais, assim
como para dispositivos móveis.
É importante focalizar que todos os recursos descritos anteriormente, assim como
alguns citados a seguir são gratuitos e podem ser utilizados, com a devida citação, por
professores e alunos. Então organizamos nossa UEPS da seguinte maneira:
Momento

Descrição

Recursos

O que é onda e suas características

Definição de Ondas, Amplitude,

Instrução por Colegas

gerais

Período,

Frequência,

Comprimento
Velocidade

de
e

Onda,

forma

de

Propagação.
Representação gráfica de uma

Representação gráfica de uma

Instrução

por

onda dependente do tempo

onda senoidal, relação entre os

Modellus, Mapas conceituais

parâmetros e a forma do gráfico.

semiestruturados.

Diferenças e semelhanças entre

Diferenciar a luz e o som, quanto

Instrução

som e luz e o Efeito Doppler

ao espaço, tipo e direção de

demonstração “Ejemplo del

propagação e Efeito Doppler na

efecto Doppler”

por

Colegas,

Colegas,

luz e no som
Fenômenos Ondulatórios- Parte 1

Diferenciar
Interferência,

Fenômenos Ondulatórios- Parte 2

Revisão Geral

e

Caracterizar

Ressonância

e

Instrução

por

Colegas,

Simulação

“Wave

Reflexão no som e na luz.

Interference” do PheT.

Diferenciar

Instrução por Colegas

e

Caracterizar

Difração, Refração e Dispersão no

Simulação “Curvando a Luz”

som e na luz.

do PhET

Mostrar de forma hierárquica a

Mapa Conceitual

relação

entre

trabalhados.

Tabela 1: Descrição da UEPS

os

conceitos

A organização da UEPS foi dividida em seis momentos, com duas hora-aulas cada,
totalizando doze hora-aulas no total. Essa quantidade de aulas não abrange a aplicação
dos pré-testes e pós-testes, respectivamente.

4.4. Conhecendo os alunos
Baseado na metodologia utilizada por Charlot (2000) e Silva (2009), aplicamos
um questionario de relações com o saber (ver Anexo I) como instrumento de análise. A
partir das respostas dos alunos, agrupamos as respostas em categorias que englobam os
argumentos centrais das respostas.
Em todas as pergunas buscamos perfis de mobilização, seja da interação com a
escola, com os colegas, com o professor e suas técnicas de ensino. Analisamos 12
questionários aplicados na única turma de segundo ano colégio, identificados de Mar1 até
Mar 12, essa identiicação se torna necessária para as citações diretas e possibilita o perfil
das respostas da analise pré e pós da sequência didática.
A faixa etária dos alunos está entre 15 e 17 anos de idade, sendo 7 meninos e 5
meninas. A maioria reside em outras zonas rurais do município e chegam à escola através
do transporte público local, isso dificulta as primeiras aulas, devido a distância de alguns
locais.
Os alunos são muito participativos nas aulas. Apresentam dificuldades,
principalmente, em interpretação de textos, em álgebra e trigonometria, mas possuem
uma linguagem e capacidade de comunicação bem desenvolvidas, o que facilita para o
professor direcionar a aula.
Na sua maioria, são de classe baixa e estão inseridos em programas do Governo
Federal tais como: PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), Bolsa
Alimentação e Agente Jovem. Fato que, ao meu ver, ajuda a uma maior frequência e
assiduidade dos alunos às aulas, devido ser uma condição para continuarem recebendo o
auxílio, que em alguns casos corresponde à grande parte da renda familiar.

4.4.1. Conhecendo os alunos: As relações com o aprender, com a
física e com a escola
Quando questionados “Por que você gosta de ir a escola?”, quatro alunos
responderam que buscam por uma aprendizagem aplicável no seu dia a dia, sendo que
dois consideram que a aprendizagem construida na escola não tem esse teor. Gostar de
estudar foi a definição dada por dois dos alunos.

Um em cada quatro alunos vê a escola como uma garantia de formação para um
emprego. Outro fato interessante é que apenas um aluno do total relacionam a ida à escola,
principalmente, como um ambiente propício a criar e estabelecer amizades e como se
mantém as relações entre os colegas foi o tema da segunda pergunta.
As pretenções em relações ao trabalho são muito notórias e uma preocupação da
sociedade local como um todo, devido aos grandes indíces de desemprego ou
informalidade na região estudada.
Q1- “ Eu gosto de ir a escola, porque...”
C1.
Aprender
para 3
futuro/emprego melhor
C2. Fonte de Conhecimento/
Informação
C3. Estabelecer/ Criar amizades
C4. Aprendizado para a vida
diária
C5. Gosto por Estudar

25%

2

17%

1
4

8%
33%

2

17%

Tabela 2: Relações para o questionamento 1

A categoria 1 (C1) é evidenciada ela fala do aluno Mar 5: “ É na escola que eu
vou aprender para eu ser alguém na vida....”. Assim como na fala do aluno Mar 7: “ Acho
importante para mim, para que no futuro eu possa trabalhar e poder receber um salário
digno...”. Na fala do aluno Mar 8 é possível observar o relato da categoria 3: “Conheço
novas pessoas e assim aprendo a lidar com coisas da vida”. Assim como a categoria 2 na
fala do aluno Mar 3: “para ser uma pessoa mais informada das tecnologias...”.
Metade dos alunos (50%) consideram que possuem um bom relacionamento com
os colegas, porém existem desentendimentos esporádicos e dois alunos possuem um
relacionamento bom, sem a necessidade de mudanças, esses alunos são os mais
extrovertidos da turma. Uma pequena parte, dois alunos responderam que possuem um
relacionamento imparcial e um possui um relacionamento tranquilo, pois segundo eles
não “precisam” dos colegas.
Q2- “A minha relação com meus colegas de sala, ao meu ver, é.…”
C1. Boa, porém, existem falhas
6
C2. Agradável/Legal
1
C3. Razoável/ Mais ou menos
2
C4. Excelente/ Ótima
2
C5. Não sei
1

50%
8%
17%
17%
8%

Tabela 3: Relações para o questionamento 2
A categoria 1 de Q2 é formada de frases do tipo: “Boa, porém sou novata e não
possuo problemas com ninguém …”, fala de Mar 12. Assim como a categoria 4 é
mostrada na fala do aluno Mar 9: “Excelente porque eu amo meus colegas”. Essa grande

aceitação entre os colegas pode ser relacionada por muitos terem contato direto entre eles
fora da escola também.
Buscar um relacionamento com os colegas, mesmo que seja por conveniência é
importante para eles, pois a escola é vista como um ambiente social e a estrutura desse
ambiente foi questionada. Quase a metade, cinco alunos definiram como boa ou ótima a
estrutura do colégio. Outros quatro alunos consideraram como mediana, devido a
superlotação e calor frequente na região. A falta de condições de conforto e bem-estar
foram os argumentos de três alunos, que disseram como horrível ou péssima essa
estrutura. Não ter ventiladores nas salas era a principal causa de reclamação dos alunos,
realmente era um grande fator de dispersão da atenção deles.
Q3- “ Ao meu ver, a estrutura do colégio é....”
C1. Boa/ Ótima
5
C2. Mais ou Menos
4
C3. Horrível/ Péssima
3

42%
33%
25%

Tabela 4: Relações para o questionamento 3
Os argumentos na questão 3 foram do tipo: “ A estrutura material do colégio em
si é boa, é um colégio novo, com lugares espaçosos, porém falha na formação diretiva…”,
fala do aluno Mar 10, evidenciando o fato da escola não possuir diretor nomeado. O aluno
Mar2 fala: “É mais ou menos, pois faltam ventiladores e funcionários. Já outros veem na
categoria 3 a melhor resposta, como diz o aluno Mar 4: “ É horrível, pois as salas não são
grandes o suficiente para a quantidade de alunos...”, citando a superlotação das turmas no
colégio, por volta de 50 alunos cada sala.
Após a análise da relação geral de cada aluno com o ambiente educativo,
especificamos mais nossa pesquisa, tentando encontrar alguns perfis.
Questionando agora qual a relação do aluno com a disciplina física, sendo que um
em cada três respondeu que a relação é boa, porém sentem dificuldades na utilização de
ferramentas matemáticas, isso fundamentado por eles numa má formação nessa área.
Apenas dois alunos definiram como muito boa sua relação com a disciplina e que não
sentiam quase nenhuma dificuldade.
Dentre os alunos entrevistados, três possuem uma relação “péssima” com a
disciplina, muitos relataram que a matéria era um dos motivos para não gostarem de ir à
escola. Outros três consideram como uma relação imparcial, ou seja, veem a disciplina
como apenas uma matéria a mais do currículo.
Q4- “A minha relação com a disciplina física é....”
C1. Boa/Legal

4

33%

C2. Muito boa

2

17%

C3. Mais ou Menos

3

25%

C4. Ruim/ Péssima

3

25%

Tabela 5: Relações para o questionamento 4
A categoria 1 para a questão 4 vem de frases do tipo: “É boa, pois eu aprendo a
fazer várias coisas…”, aluno Mar2. Enquanto que aluno Mar3 diz: “É difícil, pois tenho
muita dificuldade com os números”.
Para elaborar um material didático que seja mobilizador do aluno é necessário
entender o que seria uma “boa” aula de física e, assim, tentar implementar as aulas com
os aspectos considerados motivadores aos alunos. Então, questionamos uma aula para ser
boa tem de ser/ter.....
Q5- “Ao meu ver, aula para ser boa tem de ser/ter.…”
C1. Dinâmicas/ Novidades

4

33%

C2.

1

8%

C3. Interação/ conversas

2

17%

C4. Boa Explicação/ Uso de

3

25%

2

17%

Demonstrações/

Experiências

Ferramentas
C5. Atenção/ Silêncio

Tabela 6 Relações para o questionamento 5

Nesse aspecto, um em cada três definem uma aula boa como uma aula dinâmica,
com presença de informações sobre novidades tecnológicas, eles entendem a disciplina
como uma forma de entender o mundo científico, porém, muito difícil.
Apenas um aluno considera que para acontecer uma aula melhor, deve-se
apresentar demonstrações e experiências, essas dadas a entender como uma comprovação,
ou aplicação dos conteúdos e nunca como coleta de dados, para um entendimento de que
apresentamos modelos que podem mudar na realidade. Outros dois alunos relacionam a
qualidade da aula aos alunos, definindo uma boa aula aquela que o aluno presta atenção
e faz silêncio.
Porém, sabemos que na maioria das vezes, as práticas instrutivas são ligadas à
figura do professor. Essa forma é evidenciada nas respostas de três dos alunos, que
definem uma boa aula como sendo aquela em que o professor explica bem e utiliza as
ferramentas necessárias para “fazer” o aluno aprender. Como também, outros dois alunos
relacionam essa característica a uma necessidade de interação de forma direta entre o
professor e os alunos, por meio de conversas.

“Um professor que explique bem o suficiente para aos alunos compreenderem um
pouco do assunto…”, fala do aluno Mar11, formador da categoria 4 de respostas. Assim
como o aluno Mar 8, categorizado na 1 sua resposta da questão 5: “tem que ter assuntos
interessantes, uma boa forma de ensino mais dinâmica…”.
A proposta de uma sequência didática baseada em uma aprendizagem ativa é o
principal objetivo desse projeto. E para isso acontecer é desejável a utilização de novas
formas de ensinar, utilizando ferramentas computacionais e novas tecnologias. A sexta
pergunta tenta entender a relação dos alunos com essas inovações.
Um aluno considera que essa utilização é algo ruim para eles, pois não possui
contato, nem prática com computadores. Dois dos entrevistados definiram como prático
a utilização de ferramentas computacionais e novas tecnologias, devido criarem a
possibilidade de “substituir” a escrita no caderno, relataram até que tiram fotos do quadro
para não terem “trabalho”.
Outros dois disseram que seria divertido, facilitando observar alguns fenômenos
de maneira dinâmica, mais próximo do normal. Esse pensamento difere um pouco dos
que definem essa prática como boa, mas não essencial, devido aprenderem até o momento
sem utilizar essas ferramentas.
Quase metade dos alunos, quatro alunos defenderam que essa técnica tanto facilita
como reforça a aprendizagem, devido a necessidade e possibilidade de utilizar de
maneiras mais plena os equipamentos tecnológicos com um fim didático. E um em cada
quatro disse que poderia ser importante, mas não viam como algo essencial, devido à
pouca utilização do laboratório de informática.
Q6- “ Ao meu ver, a utilização de ferramentas computacionais durante as aulas de física …”
C1.
Facilita/ reforça a 4
33%
aprendizagem
C2. É importante/bom, não 3
25%
essencial
C3. É prático
2
17%
C4. É divertido
2
17%
C5. É ruim
1
8%
Tabela 7: Relações para o questionamento 6

Como vimos nas respostas de Q7, a maioria dos alunos centram o aprender como
produto da atuação do professor, baseado nisso questionamos que características um
professor deveria ter para ser um “bom”. Das respostas, apenas dois alunos relacionaram
essa característica a algo pedagógico, como aquele que explica bem o conteúdo.
Ser rígido e pontual com seus horários foi a resposta de um dos alunos, eles veem
como uma forma de amenizar o problema de não ter professor da disciplina da área nos

anos anteriores e quanto mais aula dada seria mais informações. Um em cada três alunos
definiram como “bom” o professor que fosse paciente e compreensivo com as
dificuldades dos alunos em sua disciplina e aceitasse mais respostas incompletas durante
as provas, pois o professor existe para ensinar.
Outros quatro dos alunos definiram como divertido e não ser chato como
característica principal, essa denominada “chatice” é ligada a formalidade na interação
entre professor-aluno, inclusive os pedidos de silêncio e atenção, defendendo a ideia de
que o professor tem de entender que é normal esse comportamento. Assim como um aluno
defini como “bons” professores educados e atenciosos, que não deve ter variações de
humor com a turma.
Q7 – “ Ao meu ver, um professor para ser bom tem de ser/ter....”
C1. Educado/ Atencioso
1
C2. Divertido/ Não ser chato
4
C3. Paciente/ Compreensivo
4
C4. Explicar bem
2
C5. Exigente/ Pontual
1

8%
33%
33%
17%
8%

Tabela 8: Relações para o questionamento 7

Mas, qual a importância para o aluno em aprender física? Essa foi a oitava questão,
onde apenas um aluno disse que pretendia utilizar desses aprendizados num curso
superior. Uma realidade muito comum, pois, segundo os próprios alunos, ser de uma
região sem oportunidades desestimula a buscar por cursos superiores.
Ainda, cinco dos alunos atrelaram aprender física como uma necessidade imposta
pela escola, e que para eles não havia um significado diferente desse em suas vidas.
Diferentemente, de outros quatro alunos acreditam que poderão utilizar esses
conhecimentos em sua vida diária, resolvendo problemas práticos e entendendo noções
básica de um ponto de vista físico.
Outros dois dos alunos ligam a importância de aprender física à uma utilidade
futura que eles não sabem qual e nem que poderá acontecer em sua vida, demonstrando
que não entendem a aplicabilidade do que aprendem na escola e veem como coisas
distintas a teoria física e os fenômenos físicos cotidianos.
Q8- “ Ao meu ver, aprender assuntos relacionado a física é importante para…”
C1. Uso no futuro
2
17%
C2. Resolução de problemas 4
33%
diários
C3. Em nada, aprender por 5
42%
necessidade
C4. Cursos Superiores
1
8%

Tabela 9: Relações para o questionamento 8

Em todas as questões de relações com o saber foram possíveis a identificação de
“argumentos centrais”, nas respostas dos alunos, assim como algumas conclusões sobre
o perfil deles. Sendo os principais:
A maioria dos alunos possuem uma boa relação com os colegas da escola, uma
boa relação com a escola e relacionam a escola à possibilidade de adquirir conhecimentos
científicos, aplicáveis à vida diária deles. Essas respostas dão um perfil da relação do
aluno com o ambiente social escolar.
A maioria dos alunos acreditam que relação com a disciplina física ruim ou
mediana, sendo que para eles uma aula ser boa depende do professor, o qual para ser visto
como bom tem de apresentar um comportamento compreensivo com eles. Já quando se
pergunta sobre a utilização de ferramentas computacionais durante as aulas de física, eles
veem como algo motivador ou facilitador da aprendizagem, porém não essencial. Como
também que aprender assuntos relacionado a física é não é importante para eles, senso
devido à necessidade curricular.

Capítulo 5
Aplicação da UEPS
Na semana seguinte à aplicação dos questionários, baseado nos questionários de
relação com o saber, foi aplicado um questionário com o objetivo de criar um perfil das
concepções previas dos alunos. As questões eram sobre os conceitos luz, som e seus
fenômenos ondulatórios. Somente após esse passo foi solicitado a leitura do livro
didático.
As análises quanto-qualitativas são explanadas no Capítulo 6: Avaliação e
Resultados da UEPS, sendo nesse tópico só citadas como ocorreram as etapas da
aplicação da UEPS, com o intuito de melhorar o entendimento sobre esta.
Durante toda a descrição das aulas nos referimos aos alunos como Aluno Mar1 a
Aluno Mar12 e o professor como mediador (Med), isso serviu para diferenciar e não
divulgar a identidade dos alunos durante os relatos.

5.1 A primeira aula
A primeira aula teve princípio incitando-se os alunos com a questão: O que é uma
onda? Cite exemplos no dia a dia
Nesse momento iniciou-se o diálogo:

Aluno Mar7: “ Eu li que era algo relacionado a energia, mas não sei explicar........Só
conheço a onda do mar”.
Mediador: Então só existem ondas no mar?
Aluno Mar3: “eu escutei no jornal algo sobre ondas sísmicas. Mas, não sei se é o
mesmo tipo de onda! ”
Med: “Para ter onda precisa ter um caminho de matéria para ela se propagar? ”
Nesse momento estabeleceu-se um silêncio. Definiu-se onda, então, como uma
propagação de energia, sem a propagação de matéria. Então, em seguida:
Med: “Se onda não transporta matéria, então a Onda do mar então não é onda?
Aluno Mar2: “Então não é, eu acho, se ela leva a gente na praia”
Aluno Mar9: “Mas, se é “onda” do mar deve ser um tipo especial que leva e traz
matéria. ”
Med: “Lembram das formas de propagação das ondas, descritas no livro texto? ”
Silêncio, então nesse momento construiu-se uma diferenciação das ondas quanto à
forma de propagação, como longitudinais e transversais. Então, seguiu-se a aula:
Med: “Caso seja onda, a onda do mar se propagará de que forma? ”
Aluno Mar12: Acho que não é onda, porque a onda do mar é toda bagunçada, sem
forma, acho que não é.
Med: E se ela for uma “mistura” de longitudinais e transversais? (Desenhar uma onda
transversal curvada quase paralela ao eixo de vibração).

Figura 1: Onda mista

Aluno Mar6: Pode ser...., mas seria que nome?
Med: Seria o que chamamos de onda mista, seria um “pacote” de ondas que teriam
características transversais e longitudinais.

Nesse momento, projetar a Questão1 do momento 1 disponível no apêndice A, os
alunos foram orientados a marcarem na primeira coluna das cartelas e, em seguida,
levantaram as plaquinhas com a letra marcada. Foi possível perceber que grande parte
dos alunos, porém não todos, entenderam a definição de ondas e então permitir a interação
com o colega ao lado.

Figura 2: Questão 1

Depois da interação, os alunos remarcaram na cartela. (Desde do início deve ser
frisado que o importante, durante as atividades, é a participação). Em seguida, projetouse a Questão 2, respeitando a mesma ordem.

Figura 3: Questão 2

O passo seguinte foi desenhar uma onda transversal de forma senoidal no quadro e
questionar: “Se existem vários tipos de onda, como vimos, o que elas têm em comum
entre si? ”

Figura 4: Onda transversal

Aluno Mar1: Transportam energia
Med: Então tudo que transporta energia é onda?
Aluno Mar7: Acho que não…mas, devido ao que percebi as ondas sobem e descem
em um eixo.

Essa pode ser uma forma de ver, porém, as ondas em si apresentam características
próprias. Nesse momento, com o auxílio de um mapa conceitual construído e disponível
nesta sequência, do livro didático e do desenho da onda definir: Amplitude e Frequência,
e as diferenciar, pois apesar de ambas serem ligadas a energia, a primeira é ligada a
energia de propagação e a segunda, a energia de geração da onda.
O próximo passo foi a relação entre período e o inverso da frequência e, com alguns
exemplos, percebemos que a relação de quanto mais frequente forem os pulsos que geram
as ondas, menor será o período dela.
Em seguida, projetou-se a questão 3 seguindo a mesma ideia de instrução e
marcações, demonstraram que apesar de saberem a relação, eles tinham dificuldades em
falar em mais de uma vibração, como era pedido na questão, essa foi a questão do método
IpC mais discutida entre as duplas, e isso resultou na questão que tive as segundas
marcações mais diferentes das primeiras.

Figura 5: Questão 3

“Ao meu ver, poderia associar a uma dificuldade de muitos alunos em transformar
dados de questões em representação numéricas. Porém, foi uma passagem que eles se
apresentaram mais empolgados, pois conseguiram resolver um exemplo de acordo com
os padrões do livro didático. ”
Após essa passagem, através da relação (velocidade = variação do espaço percorrido/
tempo gasto) demonstrou-se a relação: V = l × f e inseriu-se o conceito de fase. E que
duas ondas poderiam estar à mesma velocidade e não estarem se propagando de maneira
sincronizada, nesse momento adiantou-se que a velocidade depende do meio que a onda
está a se propagar.
“A ideia de velocidade já era algo absorvido pelos alunos, porém um conceito muito
propício a ser confundido com o conceito de frequência, prestando atenção a essas
possíveis dificuldades foi elaborado o segundo plano”. Por fim, retornou-se a questão:
Med: “Então a onda do mar é ou não uma onda? ”. Os alunos apresentaram-se
divididos entre as conclusões, sendo uma parte defendendo que deveria ser pois
apresentavam características de ondas e outros que não deveria ser por estar transportando
matéria.

Em seguida, passou-se o vídeo “ De onde vem a Onda?”, o vídeo deu subsídio para
a importante conclusão de que a onda do mar é uma onda mista e isso a permite transportar
matéria. Então, explicou-se que com uma onda unidimensional não seria possível o
transporte de matéria
Ao final da aula, a atividade I do apêndice A foi aplicada, essa tinha como objetivos:
o complemento de um mapa conceitual semiestruturado, a análise das concepções prévias
sobre luz e do som.

5.2 Segunda Aula
Essa segunda aula foi pensada como um diferencial da UEPS, em relação a outros
materiais sobre ensino de ondas, que é: Como ensinar de maneira dinâmica (não-estática)
a contribuição de cada característica na propagação de uma onda?
Começou-se a aula mostrando parte do mapa conceitual, disponível no apêndice I
utilizando o CmapTools, como forma de revisão e relação entre os conceitos da aula
anterior. Então, explanou-se que as ondas possuem características, e que seria importante
entender como elas se relacionam ou interferem na forma de uma onda quando ela está
em propagação.

Figura 6: Mapa Conceitual sobre Luz e Som

Com o Modellus foi possível a criação de um tutorial (ver momento 2 do apêndice
A), que é constituído por quatro situações:
S1- Como é a forma de uma onda senoidal;
S2- O que acontece quando duplicarmos a amplitude de uma onda em relação a da
onda S1;
S3- O que acontece quando uma nova onda apresenta uma diferença de amplitude
em relação as da onda S1 e da onda S2;

S4-- O que acontece quando duplicarmos a frequência de uma onda em relação as
frequências de S1, S2 e S3.
Após aberto o programa Modellus, e lembrando que deixou-se as atividades
programadas (ver instruções em aula 2 no apêndice A) e abertas antecipadamente nos
computadores do laboratório de informática, para os alunos, questionou-se a situação um
(S1) da seguinte maneira: Qual a forma de uma onda, que se propaga em função do tempo
que possui uma amplitude de 100 metros com um período de 2000s?
Aluno Mar5: Professor, não tem como saber não diz a forma.... (Essa questão é
importante de ser bem explorada e que o aluno “perceba” essas características, pois, essa
será o ponto inicial para as próximas situações).
Foi explicado, então, que a onda era do tipo y1=A x sin(w x t), pois dependia do
tempo, e era do tipo transversal, pois se propagava perpendicularmente em relação ao
eixo de propagação. Após debaterem entre si, muitos elogiaram a forma de trabalhar com
simulações.

Figura 7: Interface da simulação “Modellus” durante a situação 1

Aluno Mar8: “Essa forma é bem legal, assim conseguimos ver uma onda, e como ela
“anda”.
Aluno Mar11: Realmente, só não é melhor porque temos dificuldades em mexer com
o computador, quase nenhum professor faz isso.
Em seguida, foi questionado (Q2.2): Se multiplicarmos por um fator 2 a amplitude
da onda e manter o periodo de 2000s qual o comportamento da nova onda em relação a
anterior, de amplitude menor?

Nesse momento, foi passado de mesa em mesa vendo as marcações, agora eles
passariam por uma experiência nova, seria a interação com o material didático. Após a
marcação nas cartelas, eles tinham interação com a simulação, podendo pausar e repetila quantas vezes achassem necessário, depois fizeram a segunda marcação.

Figura 8: Interface da simulação “Modellus” durante a situação 2

Ao meu ver, com a utilização do Modellus, eles passaram a ver a representação
gráfica de uma forma diferente: não como um assunto a mais e sim como uma forma
diferente de ver um fenômeno físico.
Ao fim das segunda marcação, frizou-se que a amplitude é ligada a energia
transportada pela onda, logo o gráfico da onda 2 apresenta um “maior tamanho”, ou seja,
alcança um espaço em modulo maior do que da onda1.
Prosseguiu-se para a situação 3: Se uma nova particula também tivesse amplitude
1000 metros e periodo 2000s , como a particula 1, mas seu movimento fosse iniciado fora
da origem (1 segundo depois). Qual o ponto a diferenciaria das outras função de onda?.
A primeira marcação dessa questão foi mais complicada para eles, pois nesse momento
eles estavam relacionando três ondas ao mesmo tempo. Sendo que 75% dos alunos
erraram ao responderem que a onda vibraria de maneira diferente, porém não
conseguiriam explicar. Seguimos o sugerido na aula 2 (ver apêndice A) e foi possível a
situação:

Figura 9: Interface da simulação “Modellus” durante a situação 3
Aluno Mar12: “Professor, é como se essa onda vermelha estivesse atrasada. ”
Na segunda marcação para a questão, todos conseguiram acertar que a onda se
propagaria da mesma maneira, porém atrasada. Ao final, explicou-se que o delay entre o
som e a imagem na televisão que pode ser explicado devido a diferença de tempo que as
duas iniciaram, pois as ondas possuem a mesma velocidade. Mas, na maioria dos casos
ele acontece devido a velocidade das ondas, seja devido a natureza (mecânica e
eletromagnética), ou devido ao meio de propagação.
Passou-se para a situação 4: Se uma nova partícula que possua uma frequência 2
vezes maior que todas as outras anteriores, qual será seu comportamento em relação as
outras ondas?
Para essa questão, a maioria errou a resposta na marcação inicial, 62,5% marcou a
alternativa c, que dizia “Pararia de vibrar, a onda só existe em uma frequência”. Nesse
momento, intervi e fiz um feedback do conceito de frequência. Prosseguindo a aula
ocorreu a interação com o “Modellus” e a segunda marcação.

Figura 10: Interface da simulação “Modellus” durante a situação 4

Nesse momento, ao ver a maioria acertando que a ondas vibraria mais rápido, cheguei
à conclusão que por mais completo que seja elaborado o material, a díade professor-aluno
será sempre fundamental no processo de ensino-aprendizagem.
A última etapa dessa aula foi a atividade II (ver apêndice A) que contava com um
mapa conceitual semiestruturado. Nesse momento reafirmei a necessidade da leitura
sobre modos, dimensão e natureza da propagação no livro didático.

5.3 Terceira Aula
Quanto a ideia de dimensão foi de fácil entendimento para eles, devido a utilização
de sistemas cartesianos em matemática, conseguiu-se demonstrar que a quantidade de
dimensão de propagação da luz e do som são três dimensões. E, por ter mais de uma
dimensão que as ondas do mar conseguem transportam matéria.
A segunda etapa da aula teve o objetivo de diferenciar ondas eletromagnéticas de
ondas mecânicas e as relacionamos com o som e a luz, respectivamente. Logo, foi
questionado:
Med: Como a luz do Sol consegue iluminar a Terra, já que se sabe que entre os dois
tem um grande vazio?
Aluno Mar3: “ Acho que a luz viaja pelo nada”
Med: “Como assim viaja? ”
Aluno Mar 3: “Acho que deve ser uma onda que não precisa de nada para viajar, ”
Med: “Esse nada pode ser o vácuo? ”

Aluno Mar 1: “ Sim, a luz deve passar pelo vácuo…”
Med: “E por que o som das explosões nucleares no Sol não chega a Terra, já que a
luz chega? ”
Aluno Mar 9: “Acho que o som é um tipo que não deve passar pelo vácuo”
Nesse momento foi explicado que isso acontecia devido a luz visível ser um tipo de
onda eletromagnética e, que assim como outras ondas eletromagnéticas, sempre
conseguem se propagar em meios materiais e no vácuo, exceto nos metais.

Figura 11: Imagem do Espectro de Luz visível

E que o som é um tipo onda mecânica e, assim como outras ondas mecânicas,
precisam de um meio material para se propagar.

Figura 12: Espectro Sonoro

Na etapa descrita, anteriormente, foram utilizadas as imagens de um espectro
eletromagnético e de um espectro sonoro, respectivamente, com o objetivo de explicar
que tanto a luz quanto o som eram partes dos mesmos e, o que diferenciava uma cor da
luz visível de outra ou um som de outro era a frequência destes. (Ver aula 3 do apêndice
A).
Outro ponto importante foi a construção de que as ondas eletromagnéticas sempre
são transversais e as mecânicas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. Como

também, que as ondas eletromagnéticas sempre possuem uma velocidade muito maior
que as mecânicas, cotidianamente. Isso reflete em algumas situações corriqueiras como a
diferença de tempo para “perceber” o relâmpago (luminosidade) e o trovão (o som)
durante uma tempestade.
Então, foi sugerido assistir o vídeo “ De onde vem o raio e o trovão” , esse vídeo
focaliza a diferença de velocidades devido à natureza da luz e do som e uma revisão sobre
os conteúdos estudados até aqui foi feita com o mapa conceitual. Após esse momento foi
sugerido a resolução da atividade III do apêndice A, baseado no método de instrução por
colegas, com a marcação feita nas cartelas.
Todos os alunos foram orientados a terem a interação com o colega questão por
questão após a primeira marcação e, em seguida, fazer a marcação na segunda coluna.
Foi possível observar, que a grande maioria dos alunos (75%) mesmo sem interação,
conseguiram acertar mais da metade das questões antes da interação, passando para 100%
acertos após a interação. Esse foi o melhor resultado de todas as interações, tanto para as
marcações antes da interação quanto para as interações após.
Prossegui a aula focalizando no primeiro fenômeno ondulatório trabalhada nessa
UEPS: o efeito Doppler, o momento iniciou com o seguinte questionamento:
Med: “ Você consegue perceber que um carro de polícia ou ambulância está se
aproximando ou se afastando, mesmo sem os ver?
Aluno Mar12: “ Sim, por causa do som que muda”
Med: “ Como assim muda, muda o quê? ”
Aluno Mar 12: “Acho que é a velocidade, pois quando ele está longe fica mais
devagar…”
Med: “Mas, quantidade de vezes por unidade de tempo é o que? ”
Aluno mar 7; “Então seria frequência ou seria velocidade? Fiquei na dúvida...”
Nesse momento foi definido o efeito Doppler, como a diferença de percepção da
onda devido a movimentação da fonte, do receptor ou de ambos. Então:
Med: “ E de que forma é essa relação? Depende da onda? Ou sempre será mais
devagar ou mais depressa quando há o afastamento? ”
Aluno Med6: “Acho que deve ser igual, mas não tenho certeza...”
Com o auxílio da demonstração “Ejemplo del efecto Doppler”, facilitou-se o
entendimento que a onda aumenta a frequência quando existe a aproximação e diminui a
frequência quando há o afastamento da fonte e do receptor. A possibilidade de replay
permitiu, assim como a representação por quantidades de frentes de ondas que chegavam

ao boneco presente na demonstração, possibilitou uma facilitação para “visualizar” como
seria esse fenômeno no som.
Também

expliquei

que

esse

fenômeno

também

ocorre

nas

ondas

eletromagnéticas, inclusive na luz e são de grande importância para a cosmologia,
permitindo saber, por exemplo, que um corpo celeste está se aproximando ou afastando
da Terra. Ao apresentar uma aproximação relativa, ele emitirá numa cor tendendo ao azul
e ao apresentar um afastamento relativo, ele emitirá numa cor tendendo ao vermelho.
Então,

utilizei

o

vídeo

“Efeito

Doppler

para

a

luz”

(disponível

em:

http://www.youtube.com/watch?v=8jQfN_YjZgg) que expressa isso de forma dinâmica.

5.4 Quarta Aula
Na quarta aula, continuou-se falando dos fenômenos ondulatórios reflexão,
interferência e ressonância como tema. Iniciou-se a aula com o questionamento:
Med: Por que é possível visualizar imagens em lagos de águas paradas?
Aluno Mar8: É como se não fosse possível a passagem da imagem pela água.
Med: Ao seu ver, a forma que os navios detectam objetos tem alguma relação com
esse fenômeno?
Aluno Mar7: Acho que deve ser da mesma maneira, quando algo bate no objeto ele
não consegue passar;
Med: Então, essa não passagem ocorrem em imagens e em algo? Como assim algo?
Aluno 5: Devem ser ondas então.
Med: Então, acham que esse fenômeno ocorre em todas as ondas? (Nesse momento
aconteceu um silêncio). Então, foi aplicado o passo a passo, sugerido na aula 4 no
apêndice

A,

para

simulação

“Wave

Interference”

(disponível

em

http://phet.colorado.edu/sims/wave-interference/wave-interference_pt_BR.jnlp).
No primeiro momento, utilizou-se a simulação (ver momento 1 da aula 4 do apêndice
A) para demonstrar através de uma perturbação periódica, podemos representar um
fenômeno ondulatório. E que a propagação seria através de frentes de ondas concêntricas
e de maneira circular, fato que pode ser ligado a isotropia do meio de propagação
disponibilizado na simulação.
E que ao encontrar uma barreira refletora, que não tem como principal característica
absorver grande parte da onda, a onda não conseguirá mudar de meio e voltará. Então
questionou-se:

Med: “Quais características das ondas mudam ao serem refletidas? ”
Aluno Mar8: “Eu li no livro que…só mudam o sentido”
Med: “ E é perceptível se isso ocorre olhando na simulação? ”
Aluno Mar3: “Acho que é.…devido a essa “virada” que as frentes de onda ‘tão’
fazendo…”
A simulação, nesse momento, serviu para a construção de um modelo de
representação através de frentes de ondas, por parte dos alunos. Em seguida, perguntouse:
Med: “ E porque as outras características não mudam? ”. Após alguns segundos de
silêncio, por parte dos alunos, relembrei que a frequência dependia da fonte e a velocidade
do meio e que ao ser refletida nenhum dos dois foi mudado, logo, permaneceriam
constantes. Então, retornou-se ao questionamento:
Med: “ Qual o motivo do comprimento de onda não ter mudado”
Aluno Mar12: “Ele depende da velocidade e da frequência, se nenhum mudar…ele
deve ficar constante”
Foi explicado que

u-

se para eles seguirem a sequência para o som (ver reflexão sonora na aula 4 do apêndice
A), tornando possível que eles observassem de uma maneira dinâmica esse fenômeno
para o som, questionando:
Med: “Ao seu ver, a forma que os navios detectam objetos tem alguma relação com
esse fenômeno? ”.
Grande parte dos alunos responderam que acreditavam ser através da reflexão, porém
não tinham certeza. Explicou-se que, realmente, era devido a esse fenômeno e expliquei
o mecanismo dos sonares, questionando agora:
Med: Por que é possível visualizar imagens em lagos de águas parada?
Os alunos conseguiram responder de maneira coerente, porém ao serem
questionados: Por que conseguimos enxergar a lua se ela não é uma fonte de luz? Alguns
passaram a ter algumas dúvidas. Então, os alunos foram relembrados que a lua não era
uma fonte de luz, logo teria de ser refletora.
O passo seguinte foi diferenciar os tipos de reflexão com o livro didático e como
ocorre a formação e visualização de imagens, não entramos em conceitos da óptica
geométrica, por motivos conceituais.
Ainda com a simulação “Wave Interference”, seguindo o passo a passo da aula 4 do
apêndice A, procurou-se explicar como acontece a interferência com duas ondas. Nesse

momento, deve-se selecionar as opções “Água” e “Duas gotas”, perguntando aos alunos
o que eles acharam que iria acontecer.
Aluno Mar8: “Deve formar duas ondas, já que são duas gotas”
Mar: “Certo. Mas, sabemos que elas se propagam e o que irá acontecer quando esse
tamanho (apontando a tela da simulação) não for suficiente para as duas se propagarem”
Após alguns segundos de silêncio, iniciou-se a simulação (apertei o iniciar). É
perceptível que as duas ondas interagem e formam uma nova onda, ou seja, uma interfere
na outra, auxiliando os alunos a definição do conceito de interferência. Explicou-se que
duas ondas com mesma amplitude, se estiverem com mesma fase, tem uma interferência
construtiva máxima e caso estiverem com uma diferença de fase de 180º apresentarão
uma aniquilação.
Para mostrar que esse fenômeno ocorre no som selecionou-se as opções “Som”, “two
speakers” e perguntou-se se esse fenômeno poderia explicar:
Med: “O porquê em ambiente com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, talvez
não seja possível escutar o que uma pessoa especifica está falando, mas é audível um som
geral? ”.
Aluno Mar 7: “Acho que um som interfere nos outros”. Expliquei que a interferência
ocorre tanto no som quanto na luz, logo após fiz o seguinte questionamento: Será que isso
acontece com a luz?
Em seguida as abas “Lâmpada”, “Two lights” foram selecionadas, evidenciando que
o mesmo fenômeno ondulatório acontece com a luz, uma onda eletromagnética, e
variando a opção “Comprimento de onda” podemos comprovar isso para todas as cores.
A interferência construtiva pode ser vista como a “construtora” da luz branca, pois
essa é constituída de vários comprimentos de onda da luz, isso permite sua decomposição
ao passar por um prisma, fenômeno que veremos a diante.
Na última etapa da aula 4 foi introduzido a ideia de ressonância, como um caso
especial de interferência construtiva, quando ambas possuem mesma frequência e mesma
fase. Então questionei:
Med: “Será possível quebrar uma taça no grito?”, grande parte dos alunos
disseram que não achavam possível essa situação Defini ressonância, mas lembrei que é
importante diferenciar ressonância nas ondas de ondas de choque para isso mostramos o
vídeo

“SHAMAN

no

Fantástico”

(disponível

http://www.youtube.com/watch?v=HlV4SeoBDSY&feature=player_embedded)

em:
que

mostra o vocalista da Banda Shaman, Thiago Bianchi, quebrando uma taça com a voz.
Ele emite uma frequência que é igual a frequência de vibração fundamental da taça.
É necessário a explicação que esse fenômeno também ocorre em ondas
eletromagnéticas, como o caso da luz. Um exemplo cotidiano de ressonância em ondas
eletromagnéticas é a sintonização de um canal de televisão ou uma emissora de rádio,
nessa situação tem de “encontrar” a frequência desejada, que apesar de ser em forma
digital, era de maneira analógica a alguns anos atrás.

5.5 Quinta Aula
A quinta aula teve o objetivo de trabalhar difração, refração e dispersão. O primeiro
tópico trabalhado na quinta aula foi a difração, como questão inicial foi:
Med: Ao colocar uma barreira na frente de uma onda o que acontece?
Aluno Mar2: Ela tentará continuar seu percurso, e deve bater e voltar
Med: E se essa barreira tiver uma passagem?
Aluno Mar4: A parte da onda que bate na passagem deve tentar passar.
Med: O tamanho dessa passagem interfere na passagem da onda?
Aluno Mar6: Acho que sim, quanto maior a passagem mais fácil de passar será.
Após os questionamentos, a simulação foi utilizada de acordo com o plano de aula
5 do apêndice A. Inicialmente, foram selecionadas as abas “Água”, “uma gota”, “Uma
fenda”, respectivamente, adicionando uma fenda e com o ajuste do tamanho dessa fenda
“tamanho da fenda”, a deixou com um tamanho aproximado ao comprimento das ondas
geradas na água, sendo possível visualizar que parte da onda passa, formando um
alternado entre claro e escuro.
Essa figura foi visualizada numa tela adicionável com a opção “mostrar tela”, e
tem maior intensidade nas regiões claras, algo que foi possível comprovar com a
simulação clicando na opção “gráfico de intensidade”.
A etapa seguinte foi demonstrar o fenômeno a opção “duas fendas”, tornando mais
nítida a formação dessa figura que intercalam claros e escuros, como também que o
gráfico de intensidade tem mais de um pico. Pois, o pico representa o local de claros.
Em seguida, foi utilizado a simulação da seguinte forma: “Som”, “One speak”,
“Uma fenda” relacionamos o conceito de difração com ondas sonoras.
A difração das ondas sonoras é difícil de ser evitada, pois o som contorna
obstáculos de tamanhos aproximados ao nosso dia-a-dia. Algo difícil de ser observado na

luz, que possuem um comprimento de onda muito pequeno ao olho nu, sendo difícil em
condições rotineiras raramente observamos a difração da luz.
Nesse momento, seguiu-se a seguinte sequência: “Lâmpada”, “One light”, “Uma
fenda”, respectivamente, mostrando que a difração realmente acontece para a luz. Como
também ao colocar “duas fendas” apresenta uma figura de intensidade igual, isso pode
ser explicado devido a dualidade onda-matéria da luz, algo que por questões sequenciais
não será abordada aqui.
Questionou-se nesse momento: “O ato de não conseguimos ver uma pessoa atrás
de uma cortina escura de tecido grosso e escutamos a voz dela pode ser explicada por esse
conceito? ”
A distribuição de energia na difração é dada com direções favorecidas, isso que
faz resultar as figuras de difração, por exemplo. Para um bom contorno é necessário que
o comprimento de onda possua um tamanho aproximado ao tamanho da fenda ou
obstáculo (d).
Com o ajuste do tamanho da fenda, tanto com uma quanto para duas fendas,
quando a passagem era de tamanho aproximado ao comprimento de onda, aparecia uma
figura de claro e escuro na tela do aparato. Essa simulação permitiu que seja visualizado
tanto para o som quanto para a luz.
O segundo momento da aula se referiu ao fenômeno de refração e para isso
definiu-se o fenômeno, como: um exemplo cotidiano de refração da luz é quando olhamos
algo dentro da água, esse objeto estará em uma posição diferente da que vemos, devido à
mudança de meio as ondas eletromagnéticas sofrerem uma mudança de velocidade.
Quanto ao som, isso acontece se ao escutarmos uma música mergulhássemos em uma
piscina com água, escutaríamos um som com velocidade diferente. Ocorre na luz e no
som.
Em seguida, utilizou-se a simulação “Curvando a Luz” de acordo com o momento
5 do apêndice A, que possibilitou os alunos variarem os materiais e/ou índice de refração,
questionamos sobre o que acontece se o índice de refração do segundo meio for
aumentado. Os alunos apresentaram-se muito entusiasmados nessa etapa, pois, eles viram
de forma dinâmica como diferentes materiais podem possibilitar diferentes direções para
as ondas difratadas.
O último passo dessa aula foi definir dispersão como uma situação especial de
refração de um pacote de ondas, que ao mudarem de meio tem velocidades diferentes
entre si e resultam na separação delas.

Med: O arco-íris pode ser entendido como uma refração?
Aluno Mar11: Acho que não, sempre a luz está no ar.
Med: Mas, qual a condição necessária para ocorrer esse fenômeno?
Aluno Mar7: Ter Sol e chuva visíveis ao mesmo tempo
Med: As gotículas de chuvas agem como como um prisma com as ondas de luz e
permitem a divisão da luz branca em um espectro.
Com a simulação “ Curvando a Luz” selecionou-se a opção “prisma”, em seguida
“luz branca” e escolhido um prisma, nesse momento focalizei na dispersão da luz branca.
Solicitou-se que os alunos selecionassem a opção “ Cor única (monocromática) ” e que
variassem em diferentes cores.
Aluno Mar 6: “Elas não mudam ao passar por o prisma, como a luz faz no arcoíris”.
Então, explicou-se que elas não sofrerão dispersão devido serem monocromáticas
e não policromáticas como a luz branca visível.
É válido lembrar que, com o auxílio do mapa conceitual, expliquei que as ondas
mecânicas também sofrem dispersão, no som podemos exemplificar como várias pessoas
gritando ao mesmo tempo, elas podem emitir a mesma frequência, dentro da audível, mas
ao entrarem em contato com o ar suas vozes terão velocidades diferentes. Isso permitiria
diferenciar vozes, caso uma chegasse 0,15 segundos antes das outras.

5.6 Sexta Aula
A última aula da sequência persistiu na revisão dos conteúdos abordados através
da utilização do mapa conceitual, construído no programa CmapTools por mim. A etapa
seguinte da UEPS consistiu na resolução da atividade IV (ver apêndice A), seguido de
uma aula de dúvida dos alunos.
Como última etapa optou-se por a aplicação de uma avaliação de satisfação dos
alunos, construída por mim, baseada na escala Likert (1932). A avaliação era constituída
de três questões e as respostas variavam de “discordo totalmente” a “concordo
totalmente”. As questões, as categorias das respostas e o percentual de cada respostam
são mostrados e discutidos na seção 6.2.3.

Figura 12: Mapa Conceitual sobre Luz e Som

Capítulo 6 Avaliação e Resultados da UEPS
6.1 Avaliação da UEPS
Buscou-se nesse projeto diversificar o máximo possível a avaliação, em busca de
vários indícios de uma aprendizagem significativa e mobilizadora para os alunos. Para
Moreira, a:
“Avaliação da aprendizagem significativa deve ser predominantemente
formativa e recursiva. É necessário buscar evidências de aprendizagem
significativa, ao invés de querer determinar se ocorreu ou não. É importante a
recursividade, ou seja, permitir que o aprendiz refaça, mais de uma vez se for o
caso, as tarefas de aprendizagem. É importante que ele ou ela externalize os
significados que está captando, que explique, justifique, suas respostas”.
(MOREIRA,2011, p. 24).

Inicialmente, foram aplicados questionários abertos de relação com o saber baseado
na metodologia utilizada por Charlot (2000,2005) e Silva (2009), isso permitiu a

classificação das respostas em argumentos centrais e relacioná-las, como instrumento de
conhecimento do perfil dos alunos e suas pespectivas sobre a sequência e suas relações.
A avaliação da sequência aconteceu de forma contínua, através da aplicação de
algumas atividades no final de cada aula e durante a aplicação de todo o método de
instrução por colegas. As marcações em cartelas permitem análises quantitativas, por
serem questões objetivas, e qualitativas por permitirem os resultados antes e depois da
interação com os colegas.
Com os resultados da marcação, antes das interações (notapré) e de após interação
(notapós), foi possível comparar esses resultados e associar à fatores que buscaram
expressar de uma forma quantitativa a aplicação do método durante a sequência.
Aplicou-se, também, um questionário no início e no final, que apesar de serem
questões abertas tiveram uma pontuação associada a cada um. No pré-teste e no pós-teste,
escolheu-se as questões que exigiam respostas dissertativas, onde os alunos necessitam
construir argumentos para explicitar suas opiniões ao responder, porque durante toda a
aplicação do método foram aplicadas questões de múltipla escolha. Assim, possibilitou o
entender da evolução das relações construídas entre os conceitos, além de diminuir a
possibilidade de o acerto estar ligado à opção de “chutar” a opção correta.
As respostas dos alunos aos questionários foram divididas em três categorias:
satisfatória, insatisfatória e não respondeu. As respostas classificadas satisfatórias são as
que os alunos conseguem argumentar de forma coerente com conceitos físicos, leis físicas
coerentes com os conceitos físicos exigidos nas questões.
As respostas consideradas insatisfatórias são aquelas que os alunos não conseguem
estruturar respostas, de forma que sejam coerentes com conceitos físicos exigidos nos
questionamentos. Enquanto que a categoria não respondeu são atribuídos às respostas
sem uma preocupação com conceitos físicos como, por exemplo, a “frase não sei
responder”.
Essa categorização permite uma “consideração” como satisfatória mesmo sem a
utilização de conceitos científicos, algo esperado nas respostas coletadas com a aplicação
dos questionários antes do contato com a sequência didática. Em seguida, será calculado
o ganho normalizado de respostas satisfatórias.

Figura 13: Categorização das respostas dos alunos
Assim, as respostas do aluno antes e depois da aplicação da UEPS foram
relacionadas, mensurando a asserção de conhecimento físico associado a esta. Por fim,
foi aplicado um questionário de aceitação do método, esse foi construído baseado na
escala Likert (1932), que vai desde discordo totalmente até a concordo totalmente.

6.2 Resultados da UEPS
6.2.1 A avaliação contínua com instrução por colegas (IpC)
Durante toda a UEPS eram apresentadas questões de múltipla escolha sobre o
tema. As marcações das respostas destas eram feitas em cartelas com duas colunas para
marcar cada questão. A primeira coluna correspondia a resposta inicial do aluno, antes da
interação com o colega, já a segunda correspondia a resposta após a interação com o
colega.
Esses resultados só forma analisados após o fim da sequência, pois as cartelas
foram utilizadas como registros. Enquanto que, durante as aulas para o prosseguimento
eram utilizadas placas, que continham as letras que os alunos desejavam marcar.
A quantidade de acertos foi convertida em porcentagem de acertos, para cada
aluno, permitindo assim ter uma nota antes e outra após a Instrução por Colegas. Ao
fazer a média das notas, temos um valor médio de acertos como segue:
Nota antes (%)

34,7

Nota após (%)

69,3

Tabela 1: Notas médias antes e depois da interação.

A possibilidade de interação com os colegas ou materiais da UEPS potencializou
um aumento considerável na quantidade de acertos médios dos alunos, que passaram a

acertar em média o dobro das questões quando de antes da interação. Esse método
apresentou tanto uma melhoria na quantidade de acertos, como também um visível
desenvolvimento da argumentação, pois durante a interação existe a necessidade de
convencer o colega ao lado.
Sendo que, a grande maioria (~80%) dos alunos apresentaram uma evolução
conceitual positiva, caracterizado pelo aumento quantidade de acertos nas suas
respectivas notas.

Porcentagem de acertos por Aluno
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Gráfico 1: Notas do pré-teste e do pós-teste para cada aluno

Então, podemos defender que o método apresentou uma boa adaptação por grande
parte dos alunos, logo, o método de IpC apresenta-se como um propicio facilitador da
aprendizagem nessa turma. Assim, como se pode fazer uma interação (díade) alunoUEPS, como foi feito durante a utilização das simulações. A diminuição da nota dos
alunos Mar 03, Mar 05 e Mar 08 podem ser relacionadas a dificuldade que estes
apresentaram em interagir com o computador, um fator que pode ser sanado a médio
prazo.

6.2.2 A avaliação da UEPS com pré-testes e pós-testes
Um questionário de questões abertas foi aplicado antes e depois da unidade de ensino,
como forma de análise categorizamos as respostas como satisfatória, insatisfatória ou não
respondeu, de acordo com a classificação feita anteriormente. Essa forma de análise

permitiu colocar as respostas num mesmo patamar, mesmo que não sejam utilizados o
uso de conceitos científicos para isso.
Na tabela abaixo, foram disponibilizadas a quantidades de alunos que deram cada
tipo de respostas, para cada categoria por questão. A partir da quantidade de respostas
satisfatórias, para todas as questões (de A1 a Av7.g), foram calculados uma quantidade
média. Então a nota média era dada por: N (%)= média x (8,33). Com esses valores foi
construída a tabela:

Antes
S
Av1
1
Av2
2
Av3
1
Av4
2
Av5
2
Av6
2
Av7.a
1
Av7.b
2
Av7.c
1
Av7.d
1
Av7.e
1
Av7.f
1
Av7.g
1
Média
1,4
Média (%) 11,7

I
8
7
7
7
7
6
7
6
6
7
6
7
6
6,7
55,8

NR
3
3
4
3
3
4
4
4
5
4
5
4
5
3,9
32,5

Depois
S
9
10
8
10
10
9
5
10
10
10
9
8
9
9
75,0

I
2
2
3
2
1
2
5
1
1
3
3
3
2,2
18,3

NR
1
1
1
1
2
1
2
1
1
0,8
6,7

Tabela 2: Quantidade de cada categoria de respostas por questão

Antes da aplicação da UEPS, a quantidade de respostas satisfatórias totais era de
apenas 11,7% passando para 75% esse percentual após a aplicação. Com esses valores foi
possível o cálculo do ganho normalizado dos valores médios de respostas satisfatórias, de
acordo expressão fundamentada pela análise quantitativa sugerida por HAKE (1998):

Utilizamos o ganho normalizado devido à avaliação antes e após a aplicação da
sequência ser a mesma, assim possibilitando um caráter quantitativo aos resultados.
Como também a possibilidade de focalizar na evolução das respostas satisfatórias e,
assim, tentar expressar uma possível evolução entre as concepções prévias e a asserção
de conhecimento adquirido.
Esse cálculo resultou em um ganho normalizado de 0,72, ou seja, os alunos, em
média, apresentaram uma evolução de 72% das respostas classificada satisfatórias, ao

comparar as respostas dos pré-testes e o pós-testes. Esse valor é muito satisfatório,
levando em conta a dificuldades encontradas na forma que eram expressadas as respostas
no pré-teste, além de ser perceptível que os mesmos alunos apresentaram respostas
coerentes com as definições científicas ao ser aplicado o pós-teste.
É importante destacar que, como em todo método, alguns alunos apresentaram uma
grande evolução, que podem ser expressadas em algumas respostas apresentam uma
evolução

de

forma

qualitativa:

Figura 14: Respostas do aluno Mar7
3) Em uma transmissão em outro país é visível que o som chega com um “delay” em
relação a luz, como isso pode ser explicado do ponto de vista físico?

Figura 15: Respostas do aluno Mar11
4) É possível quebrar uma taça com o grito? Na primeira imagem, observamos à
apresentadora Eliana tentando quebrar a taça no grito, porém ela NÃO consegue. Já na
segunda figura, percebemos que Thiago Bianchi, vocalista da banda de Rock Shamam,
foi convidado, pelo programa do Fantástico, para tentar quebrar a taça. No entanto
percebemos que ele não está gritando e CONSEGUE quebrar a taça. Como você explica
essa situação?

Figura 16: Respostas do aluno Mar1

Figura 17: Respostas do aluno Mar6

Figura 18: Respostas do aluno Mar9

Figura 19: Respostas do aluno Mar2

Figura 20: Respostas do aluno Mar4

Figura 21: Respostas do aluno Mar11
Os resultados obtidos demonstraram uma melhoria na forma conceitual como
foram respondidos os questionários, apresentando nos pós-testes respostas satisfatórias
de maneira mais intensa e elaborada do que as apresentadas nos pré-testes. Assim, como
um ganho normalizado com um valor muito acima do esperado por mim na elaboração
da UEPS.
Logo, os objetivos da UEPS foram claramente alcançados, mostrando a possibilidade
de aplicação de novos métodos de ensino em física, podem propiciar indícios de uma
aprendizagem significativa. A qual tem como sujeito principal o aluno, esse por sua vez
deve sentir-se motivado em aprender. Isso me fez pensar na última etapa da avaliação,
algo que demonstrasse a satisfação dos alunos.

6.2.3 A avaliação de satisfação dos alunos com a escala Likert
A última etapa da avaliação consistiu em uma avaliação de satisfação dos alunos,
que responderam um questionário do tipo baseado na escala Likert (1932) formado por
três questões com cinco categorias cada: discordo totalmente, discordo parcialmente, nem
concordo nem discordo, concordo parcialmente e concordo totalmente.
O questionário era composto por as seguintes indagações:
1) A utilização de simulações, durante a sequência, facilitou a aprendizagem dos
conceitos.
2) A possibilidade de interagir com os colegas, discutindo os conceitos, facilitou a
aprendizagem
3) Relacionar luz e som durante a sequência facilitou a aprendizagem dos conceitos.
Como forma de análise dividimos as respostas de acordo com a frequência de item
marcados, como o questionário foi de aceitação não foi necessário a identificação por
partes dos alunos. O principal objetivo dessa etapa é saber se a sequência pode ter sido

um material mobilizador para o aluno, pois, ele só aprende de forma significativa aquilo
que seja importante a ele aprender. Com as respostas montamos a seguinte tabela:
Discordo

Discordo

Indiferente

Concordo

Concordo

totalmente

parcialmente

QL1

-

-

8%

42%

50%

QL2

-

-

-

17%

83%

QL3

-

-

25%

17%

58%

parcialmente totalmente

Tabela 3: Resultados do questionário de aceitação

Em todos os questionamentos, as respostas ficaram na zona de indiferente ou
aceitação, nunca na zona de discordância. Na questão 1, 92% dos alunos acreditam que a
utilização de simulações computacionais, da forma que foi feita a aplicação,
possibilitavam uma aprendizagem eficaz por parte dos alunos, sendo que os que
concordaram parcialmente, relacionavam essa “parcialidade” às dificuldades em
manuseio do computador.
Todos os alunos concordaram que a interação com os colegas facilitou a
aprendizagem de conceitos de alguma forma, pois, segundo alguns, o colega ao lado fala
a mesma linguagem que eles, tem formações diferentes e podem estabelecer relações
entre os conceitos de forma diferente que eles. Esse ao meu ver, foi um dos pontos
importantes da auto avaliação da sequência, pois mostrou que a utilização de uma UEPS,
onde temos o aluno como foco, o professor como mediador e as relações de ensino são
mutáveis, de acordo com as condições de ensino, se mostra uma forma motivadora de
promover relações sociais entre os alunos, na busca na construção e apropriação de novos
significados.
Então, questionamos a forma hierárquica que foi pensada a sequência,
diferenciando e reintegrando os conceitos ondulatórios a partir da luz e do som. Como
resultado temos que mais da metade dos alunos (58%) concordam totalmente com essa
maneira de aprender, onde o ensino seja contextualizado e pensado como algo que
permite uma aplicação cotidiana.
A grande maioria dos alunos concordou seja de maneira total ou parcial que
utilização de simulações, a possibilidade de interagir com os colegas para discutir os
conceitos e relacionar luz e som facilitaram a aprendizagem dos conceitos durante a
UEPS.

Capítulo 7 Considerações Finais sobre a UEPS
7.1- Considerações sobre software Modellus nessa UEPS
Essa parte da UEPS ocorreu no laboratório de informática, um dos pontos que
dificultou essa etapa foi um sistema operacional diferente do que utilizo usualmente.
Superada essa dificuldade, pensamos em um software que permitisse a mudança de
apenas um parâmetro da onda por vez e conseguisse comparar outros parâmetros,
chegamos então ao Modellus.
Com esse material instrucional é possível relacionar todos os parâmetos de uma
função de onda dependente do tempo de forma dinâmica. Os recursos visuais, como
poder colorir os gráficos, são de extrema importância, pois facilitam a diferenciação das
funções de cada partícula.
As opções pausa e replay possibilitam um feedback de informações, facilitando uma
possível reconciliação integradora entre os conceitos trabalhados. As tabelas disponíveis
na interface do Modellus tornam possível a comparação ponto a ponto de cada função,
como também a possibilidade de inserir medidores de nível e associá-los a cada parâmetro
da função.
7.2- Considerações sobre os mapas conceituais nessa UEPS
Os mapas conceituais semiestruturados são o tipo ideal para iniciantes, pois já estão
hierarquizados, somente faltando conceitos e palavras de ligação entre os conceitos. Por
essa razão foram utilizados esse tipo durante as atividades propostas ao final da aula,
preparando-os para a construção de possíveis mapas conceituais durante as aulas de física.
Os mapas conceituais, utilizados para revisar o conteúdo, foram pensados como uma
forma de apresentar os conceitos permitindo diferenciações progressivas e reconciliações
integrativas. É importante lembrar que o mapa é uma construção pessoal, logo não existe
mapa certo ou errado.
7.3- Considerações sobre as Simulações dp PhET na UEPS
Com a simulação “Wave Interference” foi possivel trabalhar de forma dinâmica
os fenômenos de Reflexão, Interferência e Difração para o som e a luz, tendo como
principal vantajem a opção de poder controlar os parâmetros criando diferentes situações,
além da possibilidade de refazer quantas vezes acharem necessário.
Uma das dificuldades no ensino de ondas, minimizada com essa simulação, é a
representação das frentes de ondas no fenômenos de interferência. Assim, como a
demonstração de uma figura formada em um anteparo quando está acontecendo a

difração. A possibilidade de

controlar a frequência foi algo fundamental para o

entendimento que esses fenômenos acontecerão indepedentemente desse valor.
Já a simulação “ Curvando a Luz” possibilitou uma facilitação de conceitos da
refração e da dispersão da luz. A possibilidade de diferentes prismas e poder associar a
opção onda a um feixe de onda fram os pontos mais nteressantes dela. Para trabalhar
dispersão, nessa UEPS, foi necessário frizar que as ondas emitidas nessa simulação são
monocromáticas, não podendo ser dispersadas ao passar por um prisma.
7.3- Considerações sobre Instrução por Colegas na UEPS
A IpC mostrou-se uma metodologia totalmente adaptável ao ambiente escolar, do
Colégio Estadual professora Josefa Marques, apresentando resultados a curto e médio
prazo. Em curto prazo esses resultados observados mostraram que a quantidade de acertos
duplicaram após a aplicação do método.
As marcações em cartelas de colunas duplas para as respostas permitiram um
registro sem a utilização de programas computacionais, como por exemplo os clickers.
As leituras prévias foram fundamentais para o andamento da sequência, que por sinal é
um dos objetivos também do IpC.
7.4- Considerações Gerais sobre a aplicação da UEPS
Buscamos fazer uma avaliação o mais diversificado possível para a UEPS, porém
é valido lembrar que essas formas de avaliar podem ser implementadas, modificadas ou
alteradas de acordo com sua realidade. Assim, como a UEPS é uma sugestão que pode e
deve ser melhorada, a avaliação da UEPS ocorreu durante toda a aplicação: com a
aplicação do método de instrução por colegas, com a forma de lidar com as simulações
computacionais, na resolução das atividades no final de cada aula e através das leituras
prévias.
Foi perceptível um aumento na interação social, dentro da sala, próximo ao fim da
aplicação da UEPS. Compravando que durante a aprendizem ativa são criadas novas
díades, como aluno-aluno ou aluno-material, que tem o objetivo de reforçar a díade
primária na forma escolar que estamos acostumados, a díade aluno-professor.
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Apêndice A: 1. O produto Educacional Aprendizagem
Ativa: Uma proposta para o ensino de Luz e Som
O produto educacional gerado nesse projeto é uma Unidade de Ensino
Potencialmente Significativa-UEPS (Moreira, 2011) que foi aplicada em uma turma de
segundo ano do ensino médio de uma escola pública no interior sergipano. A UEPS é
constituída de 12 aulas, divididas em seis planos de aula e tem como intuito auxiliar
professores de Física da educação básica na abordagem do conteúdo, de forma que seja
possível a utilização de vídeos, simulações, questões-problema desenvolvidas no
Modellus, Instruções por Colegas (IpC) e mapas conceituais de maneira lógica e
potencialmente significativa.
Durante toda a UEPS tivemos a preocupação em tornar possível encontrar os
materiais utilizados, através da inserção de hiperlinks ao texto, como por exemplo vídeos,
simulações ou sites. Procuramos desenvolver um material onde o aluno fosse o construtor
de seus próprios conhecimentos, seguindo os princípios da aprendizagem ativa.
Durante toda a UEPS tivemos a preocupação em tornar possível encontrar os
materiais utilizados, através da inserção de hiperlinks ao texto, como por exemplo vídeos,
simulações ou sites. Procuramos desenvolver um material onde o aluno fosse o construtor
de seus próprios conhecimentos, seguindo os princípios da aprendizagem ativa.
Dentre os recursos instrucionais utilizados, alguns merecem um parêntese para serem
apresentados:
A instrução por Colegas: Umas das metodologias mais sugeridas por muitos
estudiosos na aprendizagem ativa, para o ensino de física por todo o mundo. Essa
metodologia foi desenvolvida por Eric Mazur (1997) e vem ganhando cada vez mais
espaço. Nessa UEPS foi utilizada a IpC da seguinte maneira: Inicia uma aula expositiva,
questões conceituais de múltipla escolha do conteúdo são aplicadas, e a depender das
respostas, pode acontecer os três seguintes casos:
1º caso: a maioria erra a resposta- a parte da aula deve ser repetida.
2º caso: a metade acerta a resposta- pedir que os alunos discutam com o colega ao
lado e cheguem à um consenso, tendo uma nova votação.
3º caso: mais da metade da turma acerta- prosseguir a aula.
A marcação era feita em cartelas, de minha própria confecção, constituídas de
duas colunas para cada questão sendo: a primeira relacionada à resposta do aluno sem
interação e a segunda relacionada à resposta após a interação com um colega.

Simulações: Durante a aplicação da UEPS foram utilizadas as simulações “Wave
Interference” e “Curvando a Luz”, que fazem parte das simulações interativas presentes
do programa PhET (Physics Education Technology) que abrange simulações nas áreas de
Física, Biologia, Ciências da terra e Matemática. O PhET também contém algumas seções
de apoio ao professor, nessas são encontrados relatos de quem aplicou alguns dos recursos
disponibilizados no site.
Modellus: Criado na Universidade de Lisboa, o Modellus vem ganhando espaço
em utilizações no ensino de física. Esse aplicativo permite a construção de animações,
como também utilizar dados do movimento para a criação de gráficos e tabelas,
possibilitando uma análise de movimento variando vários parâmetros.
CmapTools: Este programa permite a criação ou modificação de mapas
conceituais, possui versões compatíveis com os principais sistemas operacionais, assim
como para dispositivos móveis.
É importante focalizar que todos os recursos descritos anteriormente, assim como
alguns citados a seguir são gratuitos e podem ser utilizados, com a devida citação, por
professores e alunos. Então organizamos nossa UEPS da seguinte maneira:
Momento

Descrição

Recursos

O que é onda e suas características

Definição de Ondas, Amplitude,

Instrução por Colegas

gerais

Período,

Frequência,

Comprimento
Velocidade

de
e

Onda,

forma

de

Propagação.
Representação gráfica de uma

Representação gráfica de uma

Instrução

por

onda dependente do tempo

onda senoidal, relação entre os

Modellus, Mapas conceituais

parâmetros e a forma do gráfico.

semiestruturados.

Diferenças e semelhanças entre

Diferenciar a luz e o som, quanto

Instrução

som e luz e o Efeito Doppler

ao espaço, tipo e direção de

demonstração “Ejemplo del

propagação e Efeito Doppler na

efecto Doppler”

por

Colegas,

Colegas,

luz e no som
Fenômenos Ondulatórios- Parte 1

Diferenciar
Interferência,

Fenômenos Ondulatórios- Parte 2

e

Caracterizar

Ressonância

e

Instrução

por

Colegas,

Simulação

“Wave

Reflexão no som e na luz.

Interference” do PheT.

Diferenciar

Instrução por Colegas

e

Caracterizar

Difração, Refração e Dispersão no

Simulação “Curvando a Luz”

som e na luz.

do PhET

Revisão Geral

Mostrar de forma hierárquica a
relação

entre

os

Mapa Conceitual

conceitos

trabalhados.

Tabela A.1. Descrição da UEPS
2. Os planos de Aula
Modalidade/ Nível de Ensino: Ensino Médio
Componente Curricular: Física
Duração das atividades: 12 horas/aula de 50mim.
Dados da aula:
O que o aluno poderá com esta Unidade de Ensino Potencialmente Significativa:
Ø Compreender o conceito físico de ondas;
Ø Especificar características e diferenciar ondas eletromagnéticas de ondas
mecânicas, especialmente a luz e o som
Ø Distinguir fenômenos ondulatórios, tais como: difração, interferência,
ressonância, reflexão;
Conhecimentos prévios a serem trabalhados na atividade:
Energia, velocidade.
Estratégias e recursos utilizados:
·

Vídeos

·

Simulações

·

Instrução por Colegas;

·

Situações-problema.

·

Software Modellus

·

Mapas Conceituais semiestruturados.

Aula 1: O que é onda e suas características gerais
Foi proposto uma leitura prévia do capítulo um do livro “Compreendendo a Física
2: Ondas, Óptica e Termodinâmica”, do autor Alberto Gaspar. Essa leitura tem como
objetivo criar organizados prévios acerca de ondulatória.
Em seguida, fazer as seguintes questões motivadoras, sempre esperando as
respostas por partes dos alunos:
·

O que é uma onda? Cite exemplos no dia-a-dia

·

Onda do mar então não é onda?

·

Ao seu ver, som e luz tem alguma relação entre eles?

·

Por que escutamos o som e não a luz? E por que vemos a luz e não o som?

·

O que diferencia som e luz?

Esses questionamentos servirão para uma sondagem das relações estabelecidas pelos
alunos, assim como a observação se fizeram a leitura prévia. Então, somente agora, definir
Ondas como perturbações em um meio que transmitem energia entre pontos sem a
transferência de matéria. Também explicar que essas perturbações possuem
características que as classificam e fundamentam como ondas, como: velocidade,
frequência, comprimento de onda (utilizar o mapa conceitual ver Aula 6).
O próximo passo é lembrar que uma das características mais importantes da onda é a
amplitude, a qual está relacionada com a energia transportada pela mesma, e pode ser
definida como sendo a distância entre a posição do ponto mais alta de uma crista, ou o
mais baixo de um vale.
Então, seguindo o método IpC, projetar a seguinte questão, que tem como objetivo de
observar o entendimento da definição de ondas:
1_ (PUC-SP) A propagação de ondas envolve, necessariamente:
a) transporte de matéria e energia
b) transformação de energia
c) produção de energia
d) movimento de matéria
e) transporte de energia
Após as marcações na primeira coluna das cartelas (servirão como registros para
avaliar), sugerir aos alunos que demonstrem a opção que marcaram, seja através de placas
confeccionadas pelo professor ou através de levando as mãos. No meu caso, como foram
poucos alunos, foram levantando as mãos.
Então, permite-se assim a interação com o colega ao lado, seguido da segunda
marcação. Como todas as questões seguem o mesmo esquema, por motivos didáticos,
aqui nos planos trataremos como “aplicar a IpC” para facilitar.
Em seguida, projetar a questão 2 e “aplicar o Ipc”, essa questão tem o objetivo de
questionar a definição de ondas de outra forma, agora mais laborada. É importante que o
professor interfira nesse momento, caso seja necessário, orientando que estamos falando
de uma onda unidimensional.

2_ (UFV 95). Uma boia encontra-se no meio de uma piscina. Uma pessoa provoca
ondas unidimensionais na água tentando deslocar a boia para a borda. A chegada da
boia à borda da piscina:
a) Jamais ocorrerá.
b) Depende da frequência da onda
c) Depende da amplitude da onda
d) Depende da densidade da água
e) Depende da razão frequência/amplitude da onda
Após a aplicação do IpC, com os devidos registros e discussões, deve-se definir
outra importante característica da onda, o comprimento de onda λ, que pode ser definido
como a distância entre duas cristas consecutivas (pontos mais altos da onda) ou entre dois
vales consecutivos (pontos mais baixos da onda), ou ainda melhor, como a distância
percorrida pela onda durante certo intervalo de tempo (T), inserindo o conceito de
período de oscilação da onda. Esse período é também entendido como sendo o tempo
necessário para que um ponto da onda volte à posição inicial, após ter sofrido uma
variação de posição, por ação de certa perturbação oscilante.
Definidos os conceitos de amplitude e comprimento de onda, assim a utilização
dos símbolos A e λ para representá-los, respectivamente. O próximo passo sugerido é a
definição da frequência (f) de oscilação, que significa o número de oscilações por
unidade de tempo, que também pode ser interpretada como a quantidade de perturbações
geradas pela fonte, em um determinado intervalo de tempo. A unidade mais usada
expressar a frequência (f) de uma onda é o hertz, simbolizado por Hz, que equivale a
oscilações por segundo. Então, definir que a frequência é inversamente proporcional ao
período de oscilação da onda (T), ou seja, quanto maior a frequência menor o período: f
= 1/T. (Essa passagem pode ser feita através do mapa conceitual)
Nesse momento é ideal a projeção da questão 3: Uma perturbação demora 28
segundos para acontecer 14 vezes. Qual a frequência dessa perturbação
a) 2 Hz

b) 0,5 Hz

c) 2 s d) 0,5 Hz

e) n.d.a.

Seguida da “aplicação da IpC”, suas respectivas marcações e discussões, o
sugerido é questionar aos alunos se existe alguma relação entre amplitude e frequência,
mediando para que se chegue à conclusão que essas características são independentes
entre si, no entanto dependem de quem, ou o que, causou o movimento oscilatório que

deu origem à onda. Sendo que a amplitude de oscilação relacionada com a energia
transportada pela onda e, a frequência de oscilação está ligada à fonte geradora.
É importante, nesse momento, a explicação por parte do professor que o aumento
da frequência de oscilação da onda pode fazer com que ela se propague mais rapidamente,
desde que mantenha o mesmo comprimento de onda, resultando em um aumento da
velocidade de propagação da onda. Assim como a amplitude e a frequência, a velocidade
de propagação de uma onda também é uma característica importante a ser estudada.
Como seguimento, o professor deve questionar aos alunos qual a relação que há
entre frequência (f) e velocidade de propagação (v), após receber as respostas o professor
deve mediar e pontuar que:
·

O comprimento de onda (λ) é a distância percorrida pela onda durante o período,
T.

·

A frequência é quantidade de comprimentos de ondas formados, pela onda,
durante um intervalo de tempo.

·

Então: f = 1/T.
Sabendo que velocidade é a variação da posição por unidade de tempo, ou seja:
V=

DS l
=
Dt T

(1)

Logo, a frequência tem uma relação direta com a velocidade de propagação, dado
pela relação,
(2)

V =l× f

É importante afirmar que a velocidade da onda depende do meio de propagação,
quanto mais difícil de se propagar mais lenta será a onda. Nesse momento, o professor
deve explicitar que o comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais
e em seguida projetar a questão 4: Supondo que duas ondas (O1 e O2) possuam mesma
velocidade. E que O1 possua uma frequência maior que O2. Marque a opção que melhor
representa a relação entre os comprimentos de onda das duas:

l 1> l 2

b) l 2 > l

1

c) l 1= l

2

d) l 1/ l 2 =1 e) n.d.a.

Seguida da “aplicação da IpC”, suas respectivas marcações e discussões, o sugerido
é o questionamento: Se a onda do mar é uma onda, como ela transporta matéria?
Com esse questionamento, é criada a motivação necessária para inserir modo de
vibração, também cria uma categoria para ondas, que podem ser: Transversais,

longitudinais ou mistas. Possibilita também informar que as ondas que vibram
perpendicularmente em relação à direção a propagação são denominadas transversais,
como por exemplo a luz. As ondas de natureza eletromagnética sempre são transversais.
Enquanto que as ondas longitudinais vibram paralelamente em relação à direção
propagação, como por exemplo o som. As ondas mistas são geradas por pulsos
longitudinais e transversais em conjunto, como as ondas do mar. Uma onda mecânica
pode ser longitudinal, transversal ou mista.
Após a discussão sobre o modo de vibração deve-se apresentar o vídeo “ De onde
vem a onda? ”, onde é mostrado como se formam as ondas do mar, firmando que
realmente elas podem ser definidas como ondas ou pacotes de ondas que vida de maneira
mista em relação ao eixo de propagação.
Aula 2: Representação gráfica de uma onda dependente do tempo usando o software
Modellus.
As representações de forma dinâmica de comportamentos ondulatórios são
algumas das principais dificuldades, por parte de professores e alunos, no ensino de
ondas. Esse ponto da sequência tem o objetivo de mostrar a relação de variação de cada
termo de uma função de onda em seu comportamento gráfico.
Essa aula deve ser realizada de forma que o aluno consiga seguir um tutorial e
interaja com o computador, com o objetivo de analisar algumas situações dinâmicas ao
variar alguns parâmetros físicos. Utilizaremos o software Modellus, que pode ser baixado
gratuitamente e compatível com várias versões de sistemas operacionais, esse programa
possibilita a dinamização de situações cotidianas, com uma vasta aplicação na física.
Inicialmente, deve-se projetar uma questão sobre representação de uma onda senoidal
transversal. Esse tipo de onda foi escolhido por possibilitar uma visualização melhor dos
parâmetros ao se propagar. Sugere-se então o seguinte questionamento: De que forma se
propaga graficamente uma onda senoidal transversal, que possui uma amplitude de 100m
com um período de 2000s?
Após os alunos sugerirem o que pensam. Podendo as ideias serem apresentadas
através de desenhos em folhas, para o professor ter como registro. O professor deverá
solicitar que os alunos façam o seguinte:
·

Abra o software Modellus e na janela “modelo matemático” insira a equação do
onda: y1=A x sin(w x t)

·

Vamos adicionar a condição w=360/2000, pois 2000s é o período pedido em
questão.

·

Selecione “Parâmetros” e adicione 100 ao valor de A (amplitude)

·

Click em interpretar à

·

Em seguida click no botão partícula à

·

Em “gráfico” relacione o “eixo horizontal” a variável t e “eixo vertical a y1”

·

Aumento o tempo máximo para 100 em “variável independente”

·

Clique em iniciar.

e click na tela.

O Modellus com os comandos anteriormente sugeridos apresentará uma interface da
forma:

Figura A.1: Interface da simulação “Modellus” durante a situação 1
Permita que os alunos modifiquem esses valores, porém ao final desse momento,
todos devem utilizar os valores da questão para prosseguir. Em seguida, com o objetivo
de que os alunos entendam como a mudança de amplitude muda o modo da onda vibrar,
questione: Se multiplicarmos por um fator 2 a amplitude da onda e manter o periodo de
2000s qual o comportamento da nova onda em relação a anterior, de amplitude menor?
a) Chegará a pontos mais próximos do eixo de vibração
b) Chegará a pontos mais distantes do eixo de vibração

c) Não modificará, pois amplitude é uma característica irrelevante
d) A nova amplitude mudará a “forma” da onda, ou seja, ela não terá a mesma
frequência
e) Ela não será mais onda, pois mudou de amplitude
Após os alunos marcarem na primeira coluna da cartela e expressarem suas
concepções, deve-se permite que eles interajam, más só que agora com a simulação. O
professor deve orientar os alunos a seguirem os seguintes passos:
Na mesma aba da situação 1, deve-se inserir uma nova partícula (2) com uma
amplitude 2 vezes maior, e utilizar a particula 1 como parâmetro, seguindo as instruções:
·

Na janela “modelo matemático” insira a equação do onda: y2=2 x A x sin(w x t)

·

Vamos adicionar a condição w=360/2000, pois 2000s é o período pedido em
questão.

·

Selecione “Parâmetros” e adicione 100m ao valor de A (amplitude)

·

Click em interpretar à

·

Em seguida click no botão partícula à

·

Em “gráfico” relacione o “eixo horizontal” a variável t e “eixo vertical a y2”

·

Modifique para “rosa” a cor do gráfico para a partícula 2 para ser possível

e click na tela.

diferencia-la
·

Clique em iniciar, o Modellus com os comandos anteriormente sugeridos
apresentará uma interface da forma:

Figura A.2: Interface da simulação “Modellus” durante a situação 2
Agora é sugerido que eles façam a marcação na cartela, o professor deve explicar
que a amplitude é ligada a energia transportada pela onda, logo o gráfico da onda 2
apresenta um “maior tamanho”, ou seja alcança um espaço em módulo maior do que da
onda1.
Em seguida, O professor pode explicar que o delay entre o som e a imagem na
televisão pode ser explicado devido a diferença de velocidade das ondas, pois se tratam
de diferentes naturezas de geração (mecânica e eletromagnética). Porém, se elas fossem
de mesma natureza e/ou possuisem mesma velocidade o atraso seria explicado como o
atraso de uma onda em relação a outra.
Poderá questionar da seguinte forma: E se uma nova particula também tivesse
amplitude 1000 metros e periodo 2000s , como a particula 1, mas seu movimento fosse
iniciado fora da origem (1 segundo depois). Qual o ponto a diferenciaria das outras função
de onda?
a) Ela pararia de vibrar, pois a origem é o ponto propicio à isso.
b) Ela vibraria de forma diferente, mas não sei explicar
c) Ela vibraria com mesmas caracteristicas, mas estará ‘atrasada’ em relação às
outras
d) Ela vibraria com outras caracteristicas, mas estará ‘adiantada’ em relação às
outras
e) Não mudaria, pois o tempo não influencia.
Após os alunos marcarem na primeira coluna da cartela e expressarem suas
concepções, deve-se permite que eles interajam, más só que agora com a simulação. O

professor deve orientar os alunos a seguirem os seguintes passos:Na mesma aba da
situação 2, devemos inserir uma nova partícula (3) com uma amplitude e perido igual a
particula 1, mas com um fator de fase que o transloca para fora da origem. Lembre-se
essa particula possui uma consição de fase
·

Na janela “modelo matemático” insira a equação do onda: y3=A x sin(w x (t+1)),
esse termo garantirá que a onda da partícula inicie depois das outras.

·

Vamos manter adicionar a condição w=360/2000, pois 2000 é o período pedido
em questão. Assim como 100 ao valor de A (amplitude)

·

Click em interpretar à

·

Em seguida click no botão partícula à

·

Em “gráfico” relacione o “eixo horizontal” a variável t e “eixo vertical a y3”

·

Modifique para “vermelho” a cor do gráfico para a partícula 3 para ser possível

e click na tela.

diferencia-la, clique em iniciar, o Modellus com os comandos anteriormente
sugeridos apresentará uma interface da forma:

Figura A.3: Interface da simulação “Modellus” durante a situação 3
O professor deve explicitar que é onda da partícula 3 continua com as mesmas
características da partícula 1, porém as ondas não coincidem. Esse fator deve-se a fase de

1 segundo inserida na função. Caso o professor prefira pode apagar a partícula 2, porém
eu achei melhor manter todas e mostrar a diferença as comparando.
A última etapa da aplicação do Modellus consiste na influência da frequência na
propagação da onda, mantendo-se mesmo comprimento de onda. O professor pode
questionar: Se uma nova partícula que possua uma frequência 2 vezes maior que todas as
outras anteriores. Qual será seu comportamento em relação as outras ondas?
a) Vibraria mais devagar, pois a frequência é a perda de energia
b) Vibraria mais rápido, pois a frequência é vibração por tempo
c) Pararia de vibrar, a onda só existe em uma frequência
d) Mudaria de altura atingida.
e) Mudaria o eixo de vibração
Após os alunos marcarem na primeira coluna da cartela e expressarem suas
concepções, deve-se permite que eles interajam, más só que agora com a simulação.
O professor deve orientar os alunos a seguirem os seguintes passos:Na mesma aba da
situação 3, deve-se inserir uma nova partícula (4) com uma amplitude e perido igual
a particula 1, mas com uma fase duplicada , logo w deve ser mutiplicado por 2
Lembre-se que w=360 x frequência.
·

Na janela “modelo matemático” insira a equação do onda: y4=A x sin(2x w x
t).Vamos manter adicionar a condição w=360/2000, pois 2000 é o período pedido
em questão. Para as outras partículas, assim como 100 ao valor de A (amplitude).

·

Click em interpretar à

·

Em seguida click no botão partícula à

·

Em “gráfico” relacione o “eixo horizontal” a variável t e “eixo vertical a y4”

·

Modifique para “roxo” a cor do gráfico para a partícula 4 para ser possível

e click na tela.

diferencia-la
·

Clique em iniciar, o Modellus com os comandos anteriormente sugeridos
apresentará uma interface da forma:

Figura A.4: Interface da simulação “Modellus” durante a situação 4
O professor deve levar os alunos a perceberem que a onda 4 alcança a mesma
altura que as ondas 1 e 3 (devido possuirem a mesma amplitude), mas enquanto a onda 1
forma um comprimento de onda ela forma 2 comprimentos de onda, isso se deve a
duplicação da frequência.
Considerações do software Modellus nessa atividade
Com esse material instrucional é possível relacionar todos os parâmetos de uma
função de onda dependente do tempo de forma dinâmica. Os recursos visuais, como
poder colorir os gráficos, são de extrema importância, pois facilitam a diferenciação das
funções de cada partícula.
As opções pausa e replay possibilitam um feedback de informações, facilitando
uma possível reconciliação integradora entre os conceitos trabalhados. As tabelas tornam
possível a comparação ponto a ponto de cada função. Uma outra opção é inserir
medidores de nível e associá-los a cada parâmetro da função.

Aula 3: Diferenças e semelhança entre som e luz e o Efeito Doppler-Fizeau
Momento 3.1: Quanto ao espaço
O professor deve iniciar definindo, com o auxílio do mapa conceitual, que as
ondas podem se propagar em uma, duas ou três dimensões, como também que a luz e o
som têm em comum a propagação tridimensional.
Momento 3.2: Quanto ao tipo

Para iniciar o próximo momento é interessante que o professor inicie com as
seguintes questões:
·

Como a luz do Sol consegue iluminar a Terra já que entre os dois tem um grande
vazio?

·

E por que o som das explosões nucleares no Sol não chega a Terra, já que a luz
chega?

Em seguida, com o auxílio do mapa conceitual, o professor deve definir que as ondas
podem ser divididas em dois tipos: eletromagnéticas ou mecânicas. (Projetar a imagem
7.3.1) A luz é eletromagnética, podendo se propagar no vácuo como também em meios
materiais. A luz visível é, apenas, parte de um grande espectro (10-5 a 10-7m de
comprimento de onda), esse espectro vai desde ondas de rádio (menor frequência, 101 Hz)
até os Raios gama (1025 Hz). A luz, assim como todas ondas eletromagnéticas, apresenta
uma velocidade de 3.108 m/s no vácuo.

Figura A.5: Imagem do Espectro de Luz visível
Como já definido anteriormente, a luz como é de natureza eletromagnética sempre
será transversal, ou seja, vibra perpendicular em relação a direção de propagação. Já o
som é um tipo de onda mecânica que se propaga apenas em meios materiais e pode vibrar
longitudinalmente (fala) e/ou transversalmente (propagação em alguns sólidos).
(Projetar imagem 7.3.2) e definir que os sons audíveis (20 Hz até 20000 Hz), sons
com frequências abaixo de 20 Hz são infrassons e acima de 20000 Hz são ultrassons.
Como o ar necessita de um meio material para se propagar, quanto mais próximas
estiverem as partículas do material, maior será a velocidade de propagação.
Por isso, a velocidade de propagação do som nos materiais sólidos são as maiores,
seguido por a velocidade nos líquidos e sendo a velocidade nos gases a menor. No ar

atmosférico, por exemplo, a velocidade de propagação do som é de aproximadamente 340
m/s.

Figura A.6: Espectro Sonoro
A diferença de velocidades entre a luz visível e o som audível explica vários
fenômenos cotidianos, inclusive a diferença de tempo para “perceber” o relâmpago
(luminosidade) e o trovão (o som) durante uma tempestade. O Brasil, segundo o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o país de maior incidência de raios em todo o
mundo.
Em seguida, o indicado é a utilização do vídeo “ De onde vem o raio e o trovão”,
esse vídeo focaliza a diferença de velocidades devido à natureza da luz e do som. Uma
revisão sobre os conteúdos utilizando o mapa conceitual é indicado, nesse instante.
Após esse momento, indicar a resolução da atividade III do apêndice A em dupla,
baseado no método de instrução por colegas, com a marcação feita nas cartelas.
Momento 3.3: Efeito Doppler
O professor deve definir, com o auxílio do mapa conceitual, que o efeito Doppler
é uma mudança de frequência percebida pelo receptor, que ao se aproximar do observador
(ou vice-versa) acontece um aumento da frequência detectada pelo observador. Ao se
afastar, acontece uma diminuição da frequência detectada. E que, esse fenômeno acontece
em ambos os tipos de ondas, inclusive na luz e no som.
Para o som uma sugestão é a seguinte: utilizando a demonstração “Ejemplo del
efecto Doppler”, é possível demonstrar o efeito em ondas mecânicas, no caso o som.
Nessa representação, o som é mostrado como ondas circulares e isotrópicas. Ao detectar
o som o boneco mudava de cor o que facilitou o entendimento do fenômeno.

Figura A.7: Imagem do Espectro de Luz visível
O professor deve confirmar que esse fenômeno também ocorre na luz, e tem muita
importância na Cosmologia, permitindo saber que o corpo celeste está se aproximando
ou afastando da Terra. Então, é sugerido a utilização do vídeo que expressa isso de forma
dinâmica. Ao apresentar uma aproximação relativa, ele emitirá numa cor tendendo ao
azul e ao apresentar um afastamento relativo, ele emitirá numa cor tendendo ao vermelho.

Aula 4: Fenômenos ondulatórios com a Utilização da Simulação “Wave
Interference” (PhET)

Esse momento tem como objetivo a sugestão da utilização da simulação “Wave
Interference”, que faz parte do repertório de simulações do PhET, para auxiliar o ensino
de reflexão, interferência e difração. A simulação possui a seguinte interface:

Figura A.8: Frentes de onda formadas na água
A utilização da simulação foi dividida em momentos por objetivos conceituais,
focalizando em cada momento a aplicação para um fenômeno
Momento 4.1: Interferência
Esse momento é uma sugestão para a utilização da simulação para auxiliar no ensino da
interferência. Inicialmente o professor deve questionar: Por que devemos desligar os
celulares antes de entrarmos em um avião?
Ao responderem muitos alunos poderão apresentaram argumentações das mais
diversas maneiras, sendo necessário que o professor as guiem para o conceito de
interferência. Então, com a simulação devemos seguir os seguintes passos:
Nesse momento utilizaremos selecionaremos respectivamente as opções “Água”
e “Duas gotas”, perguntaremos aos alunos o que eles acharam que irá acontecer. Percebese que as duas ondas interagem e formam uma nova onda, ou seja, uma interfere na outra.
Auxiliando os alunos a definição do conceito de interferência.

Então, deve-se questionar: em ambiente com muitas pessoas falando ao mesmo
tempo, talvez não seja possível escutar o que uma pessoa especifica está falando, mas é
audível um som geral?
Para mostrar que esse fenômeno ocorre no som selecionaremos as opções “Som”,
“two speakers”. Fica nítido com a simulação que as ondas ao se encontrarem interferem
uma na outra, gerando uma onda nova onda com amplitude diferente. Então o professor
deve questionar: será que isso acontece com a luz?
Após as respostas dos alunos, deve-se perguntar se películas de óleo sobre a água,
como as observadas no asfalto das ruas em dias de chuva tem a ver com esse fenômeno.
Em seguida, deve-se selecionarmos as abas “Lâmpada”, “Two lights” percebemos que o
mesmo fenômeno ondulatório acontece com a luz, uma onda eletromagnética, e variando
a opção “Comprimento de onda” podemos comprovar isso para todas as cores.
A interferência construtiva pode ser vista como a “construtora” da luz branca, pois
essa é constituída de vários comprimentos de onda da luz, isso permite sua decomposição
ao passar por um prisma, fenômeno que veremos a diante. É importante o professor
lembrar que existem dos tipos de interferência: a construtiva que acontece quando a onda
resultante tem uma amplitude maior do que as ondas que a gerou ou destrutiva que
acontece quando a onda resultante tem uma amplitude menor que as ondas que a gerou.
Momento 4.2: Ressonância
Inicialmente, sugere-se o questionamento: Por que a proibição de carro de som
em cidades históricas?
Ao responderem muitos alunos poderão apresentaram argumentações das mais
diversas maneiras, sendo necessário que o professor as guiem para o conceito de
ressonância como um caso especial de interferência construtiva, quando duas ondas de
mesma fase e frequência interagem, elas resultam em uma maior intensificação de energia
que se mantém ao longo de sua propagação. Então deve-se questionar: Será possível
quebrar uma taça com um grito?
Mas, é importante diferenciar ressonância nas ondas de ondas de choque para isso
mostramos o vídeo “SHAMAN no Fantástico” (YOUTUBE, 2012), que mostra o
vocalista da Banda Shaman, Thiago Bianchi, quebrando uma taça com a voz. Ele emite
uma frequência que é igual a frequência de vibração fundamental da taça.
Esse fenômeno também ocorre em ondas eletromagnéticas, como o caso da luz.
Um exemplo cotidiano de ressonância em ondas eletromagnéticas é a sintonização de um
canal de televisão ou uma emissora de rádio, nessa situação tem de “encontrar” a

frequência desejada, que apesar de ser em forma digital, era de maneira analógica a alguns
anos atrás.
Na utilização da simulação “Wave Interference”, podemos considerar uma
situação de ressonância, pois só conseguir atribuir frequências iguais tanto para o som
quanto para a luz. Confirmando que esse fenômeno ocorre na luz e no som.
Momento 4.3: Reflexão
Inicialmente o professor deve questionar aos alunos: Por que conseguimos enxergar
a lua se ela não é uma fonte de luz?
Ao responderem muitos alunos poderão apresentaram argumentações das mais
diversas maneiras, sendo necessário que o professor as guiem para o conceito de reflexão.
Então, com a simulação devemos seguir os seguintes passos:
A princípio, abra a simulação “Wave Interference”: escolha respectivamente as
opções “Água” e “Uma gota”, percebe-se a formação de uma perturbação periódica, que
representa um fenômeno ondulatório.
Ao selecionarmos a opção “adicionar parede”, perguntaremos aos alunos o que
acontecerá com a onda. Observamos que a onda incide na parede e retorna ao meio de
origem. A partir das concepções prévias dos alunos e da observação do fenômeno,
construiremos juntamente com os mesmos o conceito de reflexão.
Utilize o mapa conceitual e com a simulação lembre-os que: A fonte geradora na
simulação emiti pulsos contínuos com mesma frequência. Se a onda encontra a barreira e
continua no mesmo meio, a velocidade não muda pois depende do meio. Logo, o
comprimento de onda não mudará. Sendo que, somente o sentido mudará.
Então, como forma de focalizar na reflexão no som, o professor deve questionar:
Ao seu ver, a forma que os navios detectam objetos tem alguma relação com esse
fenômeno?
Com a utilização da simulação também é possível verificar como esse fenômeno
ocorre para o som. Nas opções “Som”, “one speaker” e “adicionar parede” é possível a
visualização do mesmo fenômeno nas ondas sonoras. A reflexão de uma onda sonora
acontece quando ela encontra um obstáculo e retorna para o meio de origem de
propagação.
Assim como para qualquer outra onda, as ondas sonoras, ao atingirem um
obstáculo fixo, como uma parede, são refletidas. A reflexão do som acontece com
inversão de fase, mas mantém a mesma velocidade de propagação, mesma frequência e o
mesmo comprimento de onda do som incidente. Um efeito muito conhecido causado pela

reflexão do som é o efeito de eco. Que consiste na reflexão do som que bate em uma
parede afastada.
Para a focalização na reflexão da luz, o professor deve questionar: Por que é possível
visualizar imagens em lagos de águas parada?
Questionaremos aos alunos se o fenômeno da reflexão ocorrido para o som também
ocorrerá com a luz. Utilizando a simulação, mostraremos que também é possível verificar
que esse fenômeno ocorre para a luz. Nas opções “Lâmpada”, “one light” e “adicionar
espelhos”, é possível a visualização do mesmo fenômeno nas ondas eletromagnéticas.

Aula 5: Fenômenos ondulatórios
Momento 5.1: Difração
Inicialmente deve questionar: Ao colocar uma barreira na frente de uma onda o
que acontece?
Os alunos deverão explicar que ocorrerá a reflexão, então, deve-se questionar se
essa barreira tiver uma passagem, o que acontecerá?
Esse questionamento gerará muitas inquietações aos alunos, guie essas
concepções, prossiga questionando se o tamanho da passagem interfere no que acontece.
Quando ondas atravessam um orifício ou contornam um objeto com dimensões próximas,
ou seja, comprimento de onda próximo ao seu é dado o nome de difração. A difração
acontece com todos os tipos de ondas, inclusive som e luz.
Iniciaremos essa etapa questionando: Ao colocar uma barreira na frente de uma
onda o que acontece? E se essa barreira tiver uma passagem? O tamanho dessa passagem
interfere na passagem da onda? Após ouvir as respostas dos alunos utilizaremos a
simulação da seguinte forma:
Selecionando as abas “Água”, “uma gota”, “Uma fenda”, respectivamente, é
possível adicionar uma fenda e com o ajuste do tamanho dessa fenda “tamanho da fenda”
é perceptível visualizar que parte da onda passa formando um alternado entre claro e
escuro numa tela adicionável, opção “mostrar tela”, e tem maior intensidade nas regiões
claras com a opção “gráfico de intensidade”.
Se ao invés da opção “uma fenda” selecionar a opção “duas fendas” será
observável, de forma mais nítida, a formação dessa figura que intercalam claros e escuros
como também que o gráfico de intensidade tem mais de um pico. Pois, o pico representa
o local de claros.

Nesse momento devemos utilizar a simulação da seguinte forma: “Som”, “One
speak”, “Uma fenda” relacionamos o conceito de difração com ondas sonoras e explicar
que a difração das ondas sonoras é difícil de ser evitada, pois o som consegue contornar
obstáculos de tamanhos razoável, tais como as mobílias de uma sala e preenchem todo o
ambiente de maneira mais ou menos uniforme.
Então, o professor deve-se questionar: O ato de não conseguimos ver uma pessoa
atrás de uma cortina escura de tecido grosso e escutamos a voz dela, como pode ser
explicada por esse conceito? ”
Esta diferença observada entre a difração das ondas sonoras e ondas luminosas é
devida à diferença entre os, respectivos, comprimentos de onda, sendo que em condições
rotineiras raramente observamos a difração da luz. Nesse momento, seguimos a seguinte
sequência: “Lâmpada”, “One light”, “Uma fenda”, respectivamente, mostramos que
conceito realmente acontece para a luz. Como também se colocar “duas fendas” apresenta
uma figura de intensidade igual.
A distribuição de energia na difração é dada com direções favorecidas, como
também que para um bom contorno é necessário que o comprimento de onda possua um
tamanho aproximado ao tamanho da fenda ou obstáculo (d).
Momento 5.2: Refração
Inicialmente, o professor deve questionar: Se colocarmos um lápis dentro de
transparente com água, o que veremos? (Opcional fazer a demonstração)
Então, deve-se explicar que ao passar de um meio de propagação para outro, as
ondas sofrem uma mudança na sua velocidade de propagação. A refração tem uma ligação
direta com a reflexão (a onda não muda de meio) por ocorrerem, muitas vezes, juntas. Por
ser quase impossível uma onda mudar de meio completamente.
Lembre-se que: a frequência depende da fonte geradora, logo não muda. Mas,
como muda de meio variará sua velocidade de propagação, resultando na mudança de seu
comprimento de onda. Um exemplo cotidiano de refração da luz é quando olhamos algo
dentro da água, esse objeto estará em uma posição diferente da que vemos, devido ao
mudar de meio as ondas eletromagnéticas sofrerem uma mudança de velocidade
Utilizamos a simulação “Curvando a Luz”, inicialmente selecionamos a opção
“Ondas” e em seguida iniciamos a simulação, esse momento é importante para um
entendimento da representação de propagação linear de feixes de luz.

Figura A.9: Interface da simulação “Curvando a Luz”
Em seguida, dê liberdade aos alunos para variarem os materiais e/ou índice de
refração, em seguida questione sobre o que acontece se o índice de refração do segundo
meio for aumentado, esse momento é oportuno para definir meios mais ou menos
refringentes e sua relação com a distância com a reta normal. Focalize também que a
refração ocorre em simultâneo com a reflexão.
Com o auxílio do mapa conceitual explique que para o som, isso acontece se ao
escutarmos uma música mergulhássemos em uma piscina com água, escutaríamos um
som com velocidade diferente.
Momento 5.3: Dispersão
O professor deve, com o auxílio do mapa conceitual, explicar que uma situação
especial de refração é quando a onda refratada é formada por um pacote de ondas, dessa
forma ao mudarem de meio tem velocidades diferentes entre si e resultam na separação
delas. A luz branca é um exemplo de dispersão em ondas eletromagnéticas, ela é
constituída por sete cores, as mesmas do arco-íris e ao entrar em contato com gotículas
de água, que agem como um prisma, formando o fenômeno.
Lembre-se apesar de estar representado como raio de luz, deve dar um tratamento
ondulatório a luz, que no cotidiano essa possibilidade de visualização não acontece de
forma espontânea. Para isso, deve-se utilizar a simulação “ Curvando a Luz” da seguinte
maneira:

Figura A.10: Interface da simulação “Curvando a Luz”
Com a simulação selecione a opção “prisma”, em seguida selecione “luz branca”
e um prisma de sua preferência, nesse momento focalize na dispersão da luz branca. Em
seguida, selecione “ Cor única (monocromática) ” e peça-os para variarem em diferentes
cores, elas não sofrerão dispersão devido serem monocromáticas e não policromáticas
como a luz.

Figura A.11: Interface da simulação “Curvando a Luz”
As ondas mecânicas também sofrem dispersão, no som podemos exemplificar
como várias pessoas gritando ao mesmo tempo, elas podem emitirem a mesma
frequência, dentro da audível, mas, ao entrarem em contato com o ar suas vozes terão
velocidades diferentes. Isso permitiria diferenciar vozes, caso uma chegasse 0,15
segundos antes das outras.
Aula 6: Revisão com o Mapa Conceitual

A última aula da sequência persistiu na revisão dos conteúdos abordados através
da utilização do mapa conceitual, construído no programa CmapTools por mim. A etapa
seguinte da UEPS consistiu na resolução da atividade IV (ver apêndice A), seguido de
uma aula de dúvida dos alunos.
Como última etapa optei por a aplicação de uma avaliação de satisfação dos
alunos, construída por mim, baseada na escala Likert (1932). A avaliação era constituída
de três questões e as respostas variavam de “discordo totalmente” a “concordo
totalmente”. As questões, as categorias das respostas e o percentual de cada respostam
são mostrados e discutidos na seção 6.2.3.

Figura A.12: Mapa Conceitual sobre Luz e Som

Atividade I
Aluno: Mar ____
1) Defina cada um dos conceitos e explique-os abaixo:

Figura 1: Essa imagem foi retida do material de apoio ao professor, no site da saraiva.

2) O que é uma onda? Cite exemplos no dia-a-dia
3) Onda do mar então não é onda?
4) Ao seu ver, som e luz tem alguma relação entre eles?
5) Por que escutamos o som e não a luz? E por que vemos a luz e não o som?
6) O que diferencia som e luz?

Atividade II
Aluno: Mar_____

1) De acordo com os conhecimentos construídos complete as lacunas abaixo:

2) Se a frequência é dada como quantidade de ciclos completos. O que é frequência
em ondas estacionárias?

Atividade III
Aluno: Mar_____
(SEI-01/2º) As ondas eletromagnéticas no vácuo são todas idênticas com relação:
a) à amplitude.

d) ao período.

b) ao comprimento de onda.

e) à velocidade de propagação.

c) à frequência.

(PUC MG 99- Adaptada) Em Belo Horizonte há três emissoras de rádio, que estão
listadas abaixo, juntamente com as frequências de suas ondas portadoras, que são de
natureza eletromagnética:
Emissora

Frequência (kHz)

Rádio América

750

Rádio Atalaia

950

Rádio Itatiaia

610

Assinale a alternativa com a(s) emissora(s) com maior comprimento de onda
portadora:
a) Rádio América
b) Rádio Atalaia
c) Rádio Itatiaia
d) Todas possuem o mesmo comprimento de onda, devido terem a mesma
natureza.

Como a luz consegue iluminar a Terra já que entre os dois tem um grande vazio?
a) A luz é uma onda eletromagnética, logo consegue se propagar apenas em
meios materiais.
b) A luz é uma onda mecânica, logo consegue se propagar apenas em meios
materiais.
c) A luz é uma onda eletromagnética, logo consegue se propagar no vácuo.
d) A luz é uma onda mecânica, logo consegue se propagar no vácuo.

e) O vazio se comporta de maneira diferente para a luz, devido ao éter.

E por que o som das explosões nucleares no Sol não chega a Terra, já que a luz
chega?
a) Apenas a luz consegue se propagar no vácuo.
b) Apenas o som consegue se propagar no vácuo.
c) Apenas a luz consegue se propagar no meio material.
d) Apenas o som consegue se propagar no meio material.
e) O som audível não se propaga no vácuo devido sua frequência ser alta.

Atividade IV
Aluno: Mar_____

1) Não muda o meio, nem a velocidade de propagação, porém muda o sentido de
propagação é relacionado a:
A) Interferência
B) Reflexão
C) Difração
D) Não ser uma onda
2) Se duas ondas com mesmo sentido e fases opostas se chocam é um exemplo de:
A) Reflexão Construtiva
B) Interferência Construtiva
C) Difração Neutra
D) Reflexão Destrutiva
E) Interferência Destrutiva
3) A luz passa por uma fechadura porque:
A) A luz é uma onda mecânica longitudinal
B) A luz possui baixa velocidade, sendo possível observá-la.
C) A luz possui comprimento de onda bem menor que o da fechadura
D) A luz sofre interferência construtiva e cria uma parte visível
E) A luz não passa pelo buraco da fechadura e sim a vemos do outro lado.
4) A visualização da luz é possível:
A) A Lua é uma fonte de luz
B) A Lua difrata a luz vinda do Sol
C) A Lua interfere a luz vinda do Sol
D) A Lua reflete a luz vinda do Sol

E) A Lua ilumina o Sol
5) A principal condição para ocorrência da ressonância é:
A) As ondas terem mesma amplitude, apenas
B) Terem mesma amplitude e frequência
C) Terem mesma frequência e fase
D) Tem mesma amplitude e fase
E) Terem mesma frequência, apenas

Avalição da UEPS
Aluno: ___________________________________________________

2) Quais são os tipos de ondas, quanto a natureza? A luz é de que natureza? E o
som?

3) Em uma transmissão em outro país é visível que o som chega com um “delay”
em relação a luz, como isso pode ser explicado do ponto de vista físico?

4) É possível quebrar uma taça com o grito? Na primeira imagem, observamos à
apresentadora Eliana tentando quebrar a taça no grito, porém ela NÃO consegue.
Já na segunda figura, percebemos que Thiago Bianchi, vocalista da banda de Rock
Shamam, foi convidado, pelo programa do Fantástico, para tentar quebrar a taça.
No entanto percebemos que ele não está gritando e CONSEGUE quebrar a taça.
Como você explica essa situação?

5) Ao passar uma ambulância próximo de nossa casa, escutamos um som diferente
do qual ela está distante. Por que isso acontece?

6)

Numa sala de aula, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, talvez não seja
possível escutar o que uma pessoa específica está falando, mas é audível um som
geral, zoada, por que isso acontece?

7) Caracterize, apenas, os fenômenos ondulatórios que acontecem na luz e no som:
a) Difração
b) Interferência

c) Refração

d) Reflexão

e) Efeito Doppler

f) Dispersão

g) Ressonância

