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RESUMO 

 

A situação da educação no país não é das melhores, principalmente quando se trata da escola 

ser vista como um meio onde todos os alunos se comuniquem e convivam sem que haja 

preconceito. Esse fator pode ser visto em classes consideradas convencionais, ou seja, sem 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) diagnosticadas, mas se intensifica 

quando os contém. O ensino no país ainda tem um longo caminho para chegar à inclusão de 

alunos com NEE, mas com relação aos alunos “convencionais” não há problemas. Isso é 

verdade? Talvez se os alunos fossem pensados como um grupo diversificado a situação 

melhoraria, pois não só os alunos com algum tipo de deficiência devem possuir NEE. Cada 

aluno tem suas particularidades, logo, uma classe não pode ser pensada como se todos fossem 

iguais. O projeto Atividades para o ensino de Ondas Sonoras: uma proposta inclusiva tem 

como foco principal possibilitar que os alunos surdos tenham condições de assimilar tal 

conteúdo, que está incluso no Currículo Mínimo de Física para o Ensino Médio no RJ e é 

tratado por vários livros didáticos como se o público alvo fosse exclusivamente os ouvintes, 

onde praticamente todos os exemplos se baseiam em uma pessoa escutando um som. Esta 

proposta visa romper essa barreira imposta de maneira inocente pelos autores, não trazendo 

um material como definitivo, mas sim conscientizar que se deve sempre adaptar o material 

utilizado de acordo com o grupo de alunos que se deseja trabalhar. Tanto que essa proposta 

não é exclusiva para alunos surdos. Esta pode ser uma proposta de ensino que se enquadre em 

outros meios, a fim de facilitar o entendimento dos alunos, ou, no mínimo, gerar uma 

oportunidade de explorar uma proposta distinta da que os livros didáticos trazem. Para tanto, é 

usado o simulador PhET e explorados os sentidos de tato e visão dos surdos. Também é 

fundamental a presença de intérprete de LIBRAS na sala de aula. A proposta foi aplicada com 

êxito entre alunos de uma escola pública, estando os mesmos em diferentes séries dos Ensinos 

Fundamental e Médio. 

 

Palavras chave: Inclusão; Alunos com Necessidades Educacionais Especiais auditivas; 

Ondas Sonoras. 
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ABSTRACT 

 

The situation of education in the country is not the best, especially when it comes to the 

school be seen as an environment where all students communicate and live together without 

prejudice. This factor can be seen in considered conventional classes, i.e., no pupils with 

Special Educational Needs (SEN) diagnosed, but it intensifies when they contain. Education 

in the country still has a long way to achieve the inclusion of students with SEN, but in 

relation to the "conventional" students no problems. Is that true? Maybe, if students were 

thought of as a diverse group to improve the situation, because not only students with a 

disability must have SEN. Each student has own peculiarities, so a class can not be thought of 

as if students were all the same. The project Activities for the Teaching of Sound Waves: an 

inclusive proposal is mainly focused to enable deaf students to be able to assimilate such 

content, which is included in the Minimum Curriculum for High School Physics in Rio de 

Janeiro and it is treated by several textbooks as if the target audience was only listeners, 

where virtually all the examples are based on a person listening to a sound. This proposal 

aims to break this barrier innocently imposed by the authors, not bringing a material as 

definitive, but aware that one should always adapt the material used in accordance with the 

group of students to be worked with. This proposal is not uniquely directed to deaf students. 

This can be a teaching proposal that fits into other means in order to facilitate students' 

understanding, or at least create an opportunity to explore a different proposal that textbooks 

bring. Therefore, it is used the PhET simulator and explored the senses of touch and vision of 

the deaf. The presence of LBS interpreter in the classroom is essential. The proposal was 

successfully applied among Elementary and High School students of a public school. 

 

Keywords: Inclusion; Students with Hearing Special Educational Needs; Sound Waves. 

 

 

  

 



9 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO, p. 10 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO, p. 12 

2.1 Contexto histórico da inclusão, p. 12 

2.2 A falha dos livros didáticos e a escolha do tema para a proposta de ensino, p. 16 

 

3 METODOLOGIA, p. 19 

3.1 A escola e a SRM, p. 19 

3.2 Aplicação do projeto de ensino de ondas na SRM do IEPIC, p. 20 

3.2.1 Plano de aula, p. 20 

3.2.2 Tópicos do plano de aula, p. 20 

3.2.3 Procedimentos didáticos, p. 20 

3.2.4 Procedimentos pedagógicos, p. 32 

 

4 RESULTADOS E SUAS ANÁLISES, p. 34 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 36 

 

6 OBRAS CITADAS, p. 39 

 

7 APÊNDICES, p. 40 

7.1 Apêndice 1 Projeto-Aula ONDAS SONORAS II, p. 40 

 

8 ANEXOS, p. 63 

8.1 Anexo 1 História do IEPIC e a SRM do IEPIC, p. 63 

 

  

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto Atividades para o ensino de Ondas Sonoras: uma proposta inclusiva foi 

elaborado para tentar romper algumas barreiras da exclusão em que vive determinado grupo 

de alunos, os com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), especificamente os surdos. 

Para isso foi escolhido um tema da disciplina Física que não faz parte da vivência desses 

alunos, e que está contido no Currículo Mínimo do Ensino Médio do RJ (ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2012): Ondas Sonoras. 

Os pesquisadores interessados na área de educação inclusiva para surdos, como 

Nascimento Neto (2012) e Nogueira; Reis; Ricardo (2005) sempre tendem a tratar a 

dificuldade de se trabalhar tal tema com este público alvo. Porém, estes frisam que os próprios 

livros didáticos tendem a tratá-lo com exemplos de situações-problema que não são cotidianas 

para quem não ouve. É o caso de se usar a imagem de uma pessoa que reage a uma 

determinada emissão de som. Isso faz com que fique mais difícil para o aluno surdo 

compreender fenômenos sonoros, e para o professor que segue os livros didáticos, pois acaba 

se rendendo à forma com que eles abordam o assunto, e por sua vez, o tratam de uma forma 

inacessível para este público alvo. A forma como este tema é abordado nas salas de aulas 

convencionais, e muitas vezes nas que contêm alunos surdos, praticamente os impossibilita de 

compreendê-lo. Porém, mesmo que essa área de pesquisa não seja recente, tratando-se da 

inclusão, pouco foi encontrado sobre artigos focalizando o ensino de Ondas Sonoras para 

alunos surdos. Como citado anteriormente, estes praticamente só tratavam das dificuldades de 

se trabalhar tal tema, não disponibilizando propostas de melhora. E pelo fato de ter escassez 

de pesquisas semelhantes, além da elaboração da proposta de ensino, foi necessária a sua 

aplicação em um grupo de alunos com NEE auditivas. Esse grupo frequenta a Sala de 

Recursos Multifuncionais (SRM) de uma escola estadual, em Niterói, o Instituto de Educação 

Professor Ismael Coutinho (IEPIC). 

Nesta monografia a proposta é tentar minimizar os fatores ditos “impossíveis” de 

serem compreendidos por alunos surdos tratados na literatura citada nos parágrafos anteriores, 

e para que haja a inclusão dos alunos surdos no grupo que pode compreender esse tema, que é 

julgado pelo Ministério da Educação (MEC) como relevante para a formação de um cidadão. 

Para isso, foi proposta uma metodologia diferente baseando-se no fato de as ondas sonoras se 

enquadrarem em um determinado tipo de classificação de onda. Estas se enquadram no grupo 

das ondas que necessitam de um meio material para se propagar e causam neste uma vibração, 

que pode ser sentida através do tato.  
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Assim, baseando-se as explicações em situações vivenciadas através de outro sentido, 

um que os surdos possuem, deveria ser possível a compreensão destes conceitos. Esse é o 

principal pilar da pesquisa. 

A proposta descrita neste trabalho se inicia no capítulo 2, com a revisão bibliográfica 

que justifica a escolha do tema de Física abordado, e que trata desde o início do pensamento 

de inclusão social, passando pelo surgimento da ideia de inclusão educacional, focalizando o 

contexto histórico vivido pelos surdos, até que se chegasse à inclusão destes indivíduos no 

ensino de Ciências. Em sequência, no capítulo 3, é descrita a proposta de metodologia 

utilizada no projeto, tratando desde os conceitos físicos até a forma em que os mesmos foram 

abordados, seguida, no capítulo 4, dos resultados obtidos após a realização das atividades de 

ensino-aprendizagem. Finalmente, apresentamos as considerações finais, no capítulo 5, 

ressaltando que o grupo de surdos presente nas atividades se mostrou participativo e 

interessado em aprender o conteúdo proposto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contexto histórico da inclusão 

Até o final do século XIX, somente a burguesia tinha acesso à educação no Brasil. O 

resto da população vivia na exclusão educacional. Com o passar do tempo, foi considerado 

pelo governo federal que todos deveriam ter acesso à educação, e que era dever dos estados 

brasileiros garantir à população o acesso aos ensinos fundamental e médio. Assim, começava 

a ideia de inclusão no campo educacional e, consequentemente, nas escolas. Porém, outra 

classe de possíveis alunos permaneceu na exclusão. A classe dos deficientes. Tempos depois, 

começou a ser discutido que todos, sem exceção, deveriam ter acesso à educação, mesmo com 

suas limitações, como prescreve a Constituição Federal de 1988, no Art. 3º, inciso IV 

(BRASIL, 1988). Para que isso fosse possível, era preciso fazer adaptações e estudos de como 

as barreiras que os deficientes enfrentam no dia a dia, para conseguirem ter condições 

adequadas de frequentar a escola, de estudar, poderiam ser quebradas, surgindo a ideia de 

educação especial. Para que isso fosse implementado, passou a ser lei “o oferecimento 

obrigatório de programas de Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino” 

(BRASIL, 1989). 

O pensar em inclusão hoje é diferente da ideia de educação especial dos anos 80 do 

século passado. Esse primeiro pensamento sobre educação especial surgiu devido à 

dificuldade de convivência de alunos excepcionais com os alunos considerados “normais”. 

Com o passar do tempo, a concepção do que era educação especial foi se modificando. Um 

grupo específico de pessoas, que antes eram consideradas sem capacidade de receber 

educação, grupo dos deficientes, passou a ser concebido como alunos, que tinham tanto 

direito quanto os outros, “normais”, de terem acesso à educação.  

O caminho percorrido até que se chegue à ideia de um ensino inclusivo foi longo. 

Como descreveu SILVA (2010, p. 1), a história da educação especial pode ser dividida em 

quatro fases: 

 

[...] a primeira etapa, denominada fase de exclusão, localiza-se no período que 

antecede ao século XX, ocasião em que as pessoas com deficiência eram tidas como 

indignas de obter uma educação escolar. 

A partir do século XX, dá-se início a segunda fase denominada de segregação, tendo 

origem no atendimento fornecido em algumas grandes instituições que dentre outros 

aspectos buscavam oferecer classes de alfabetização para pessoas deficientes. Entre 

as décadas de 1950 a 1960 surgiram classes destinadas a crianças com deficiência, a 

quem antes eram negadas atendimentos em classes comuns, mas tarde surgiram 

classes especiais em escolas comuns. 
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No final do século XX, mais precisamente na década de 1990 teve início a terceira 

fase intitulada fase de integração. Nesse período houve a inserção de crianças ou 

adolescentes surdos em classes comuns, isso se deu devido à mudança filosófica em 

direção a ideia de educação integrada que objetivava colocar esses alunos em um 

ambiente o menos restritivo possível. 

[...] No início da década de 1990 e adentrando o século XXI, a quarta fase, é a mais 

atual, fundamenta-se na ideia da adaptação do sistema escolar às necessidades dos 

educandos. Mais conhecida como a fase da inclusão, a quarta fase propõe um 

sistema educacional único e de qualidade o qual venha atender os alunos com ou 

sem deficiência, sem distinções. 

 

 

Vamos detalhar cada uma dessas fases, relatando iniciativas oficiais no sentido de 

proporcionar escolaridade a crianças e jovens com algum tipo de deficiência. 

Para alunos com deficiência auditiva, no Brasil, em 1857 foi criado o Instituto dos 

Surdos Mudos, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), no Rio de Janeiro. 

Esse foi o primeiro passo rumo à inclusão de alunos surdos na educação no país. 

No século XVI, no caso dos educadores que tinham alunos com deficiência auditiva, 

era preciso criar um meio de comunicação entre eles e o professor. Goldfeld (2002) relata que 

os educadores criaram métodos de comunicação com os seus alunos. Alguns se baseavam na 

linguagem oral, alguns criavam códigos visuais e outros, após pesquisarem, utilizaram a 

linguagem de sinais. Hoje a língua de sinais é vista como fundamental para a comunicação 

entre surdos e com os surdos seja dentro, ou fora de sala de aula.  

A fase de se colocar alunos com deficiência em turmas convencionais, visando a 

inclusão desses, foi fortalecida, como relatam Plaça et al (s/d, p. 4) a respeito do que trata a 

LDB: devido ao 

 

[...] art. 60 da LDB fosse regulamentado pelo decreto 6.571/08 que prevê que a 

União deverá prover recursos técnicos e financeiros aos sistemas públicos de ensino 

para aumentar a oferta de atendimento educacional aos alunos com deficiência. 

Esses recursos são desde salas de recursos multifuncionais até estruturação de 

núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior. 

 

 

De acordo com a Declaração de Salamanca1 (1994, p.viii), “as crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas se devem 

adequar através duma pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas 

necessidades.”. 

                                                           
1
 Conferência Mundial de Educação Especial, realizada entre os dias 7 e 10 de junho de 1994, na cidade de 

Salamanca, Espanha, que reuniu representantes de 92 governos, incluindo o Brasil, e 25 organizações 

internacionais. 
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Além disso, no caso dos alunos surdos, a inclusão em turmas convencionais 

possibilita, por exemplo: identificar a deficiência de sinais com relação a determinados temas; 

e o despreparo dos intérpretes, que muitas vezes não possuem nível superior, apenas o técnico 

e assim passam as informações do professor de forma equivocada, pelo fato de não estarem 

familiarizados com elas. Despreparo tanto por apatia dos intérpretes quanto dos professores, 

que são os “portadores do conhecimento disciplinar”, tendo em vista que os intérpretes não 

têm a obrigação de saber a fundo os conceitos abordados em todas as disciplinas.  

O mais apropriado seria um trabalho em conjunto, professores/intérpretes. Esses 

deveriam preparar o roteiro da aula juntos, para adaptar determinados termos que poderiam 

ter um duplo sentido na língua natal dos surdos, por deficiência dela, ou seja, palavras que não 

possuem sinais, ou por outros fatores. 

Existem casos, relacionados ao vocabulário da Língua Brasileira de Sinais  (LIBRAS), 

que o problema está na falta dos sinais, como citado anteriormente, mas também em palavras 

que caíram no esquecimento, caso observado na aplicação deste projeto, e, em casos 

extremos, alunos que não tiveram incentivos da família para que fossem incluídos em outros 

grupos, e não conheciam certos termos, caso observado pelo autor Plaça et al (s/d). 

Essas e outras dificuldades são questionadas por professores que têm alunos com 

alguma deficiência em uma(as) de suas classe(es), que afirmam não terem condições de 

trabalhar com esse público. Porém, os alunos considerados normais também possuem 

dificuldades que, muitas vezes, não são superadas. Levando esse fato a um seguinte 

questionamento: os alunos com deficiência possuem, sim, NEE, mas muitos alunos sem 

nenhuma deficiência também possuem dificuldades de aprendizagem? 

Passou-se a pensar no conceito de diversidade. Este trata que todos os alunos têm 

alguma NEE, independente de possuir, ou não, alguma deficiência. O ensino especial, a 

inclusão, deve ser para todos, não só para alunos com deficiência. 

Para que seja possível haver inclusão nas salas de aula, podem e devem ser feitas 

adaptações curriculares viabilizando a aprendizagem dos alunos, quando necessário. Como 

propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Adaptações Curriculares (1998): 

 

As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar 

frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a 

adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às 

peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas 

um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a 

todos educandos. (MEC, 2003, p. 34) 
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Um tipo de adaptação seria o fato de que os professores que possuem alunos com NEE 

em suas turmas devem se adaptar a eles, e não o contrário. Como feito no projeto Atividades 

para o ensino de Ondas Sonoras: uma proposta inclusiva, que se adequou à realidade do 

público alvo focando seus sentidos predominantes e com exemplos que poderiam ser 

vivenciados pelos alunos surdos, que eram o público alvo. Essas adaptações na metodologia e 

nos procedimentos didáticos são fundamentais para a inclusão de todos os alunos, não só dos 

que possuem NEE. 

Outro impasse no caminho da inclusão dos alunos surdos em “turmas convencionais” 

é o fator da linguagem. A LIBRAS e a Língua Portuguesa são distintas. Isso dificulta a 

comunicação entre os alunos surdos, que se comunicam através da LIBRAS e, em sua 

maioria, têm dificuldades com a leitura da Língua Portuguesa; e os alunos ouvintes, que se 

comunicam através da Língua Portuguesa, em sua maioria, desconhecem a LIBRAS. Para 

tentar diminuir esse impasse, surgiu uma proposta do Ministério da Educação (MEC, 2008) 

por meio da Secretaria de Educação Especial: 

 

Para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, a educação bilíngue – Língua 

Portuguesa/ Libras desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua de 

sinais, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita 

para alunos surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa 

e o ensino da Libras para os demais alunos da escola. O atendimento educacional 

especializado para esses alunos é ofertado tanto na modalidade oral e escrita quanto 

na língua de sinais. Devido à diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo 

esteja com outros surdos em turmas comuns na escola regular. (p. 16) 

 

 

No IEPIC, alguns alunos ouvintes aprenderam LIBRAS contando com atitude oficial 

da escola, pois a disciplina LIBRAS é oferecida no Curso Normal desde a mudança da grade 

curricular de 2008; mas outros aprenderam também pela convivência com os alunos surdos no 

cotidiano escolar. Esse fato foi aproveitado e incentivado pela professora coordenadora da 

SRM, pois vem oferecendo uma oficina de vivência em LIBRAS, que acontece 

sistematicamente aberta à comunidade, na hora do almoço, uma vez por semana. 

O objetivo da oficina é apoiar e incentivar a formação profissional de professores 

surdos e não-surdos, para a aprendizagem e utilização da LIBRAS em sala de aula, como 

língua de instrução e como componente curricular, proporcionando assim conhecimentos 

teóricos e experiências práticas para a superação das dificuldades no processo de interação 

linguística e cultural entre pessoas surdas e ouvintes. Estas oficinas são gratuitas e para todos. 

A educação escolar, nesse sentido, assume um papel essencial no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem e valorização da cultura surda. A escola vem buscando, 
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propostas que auxiliem na formação do professor, inicial ou continuada, que estejam em 

conformidade com os aspectos sociais, políticos e culturais da realidade atual, procurando 

minimizar desigualdades e oferecer reais oportunidades de inserção no mercado de trabalho, 

através dos estagiários da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Tão importante quanto a realização da oficina deve ser a nossa responsabilidade de, 

como educadores, promover o acesso aos conhecimentos cotidianos e científicos aos quais, 

muitas vezes, as crianças surdas estão à margem no ambiente familiar. 

Assim, podemos descrever que a escola vem possibilitando o exercício da 

cooperatividade, da comunicação, o desejo de polir e aprimorar a afetividade que vem 

levando os alunos surdos a uma autonomia significativa, oportunizando o desenvolvimento 

pessoal/social do grupo e o engajamento na transformação da comunidade escolar. Muitas 

vezes esses alunos ouvintes que aprenderam a LIBRAS, auxiliam os alunos surdos na 

confecção, ou no caso de uma apresentação de trabalhos ou na interpretação de provas. 

A prática pedagógica no IEPIC é estabelecida através da LPO (Língua Portuguesa 

Oral) escrita e da LIBRAS com a presença do Intérprete nas salas de aulas. A aquisição dos 

conhecimentos escolares está se dando de uma forma gradativa, pois é evidente também a 

necessidade que o surdo tem de estar em contato precoce e permanente com os membros da 

comunidade para compartilhar das experiências linguísticas, fundamentais a um 

desenvolvimento global, no qual ele possa competir no mercado de trabalho. 

2.2 A falha dos livros didáticos e a escolha do tema para a proposta de ensino 

Um dos textos que culminou na escolha do tema de Física que foi abordado no 

trabalho feito com os alunos do IEPIC foi o de Nogueira; Reis; Ricardo (2005), que foi 

desenvolvido pelos autores com o intuito de apontar determinadas dificuldades que um aluno 

com NEE Auditivas pode encontrar durante o processo de ensino-aprendizagem. 

A primeira dificuldade apontada é relacionada à comunicação com esse indivíduo, 

pois a linguagem, tanto oral quanto escrita, de um ouvinte (no caso, Língua Portuguesa) é 

diferente da LIBRAS, principalmente para os que nasceram surdos, pois não chegaram a ter 

contato com a linguagem oral. Muitos pensam que o aluno surdo tem capacidade intelectual 

afetada, mas não passa de uma dificuldade de comunicação com o educador e com os colegas 

de classe. Como citado por Nogueira; Reis; Ricardo (2005, p. 1): 

 

a falta de audição não afeta as capacidades intelectuais, mas limita a possibilidade de 

aquisição de conhecimentos transmitidos oralmente, prejudicando o 
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desenvolvimento do raciocínio abstrato, já que haverá dificuldades em formar 

conceitos simbólicos, que não necessitem da exploração concreta dos objetos. 

 

 

A segunda dificuldade apontada é relacionada aos livros didáticos, focalizando o tema 

da disciplina de Física, Ondas Sonoras, que foi o principal eixo norteador do trabalho. Os 

autores, junto a seu grupo de pesquisa, pesquisaram em alguns livros, utilizados 

frequentemente no Ensino Médio, como eram apresentadas as informações relacionadas às 

ondas sonoras, e perceberam que eles geralmente explicavam o conceito baseando-se em 

exemplos cotidianos, com relação a ouvintes, porém totalmente abstratos com relação aos 

surdos. Até mesmo as imagens ilustravam situações em que um aluno surdo não vivenciou. 

Esses recursos metodológicos são efetivos para alunos ouvintes, mas praticamente 

impossibilitam os alunos surdos a compreenderem o fenômeno. Os livros didáticos devem 

propor exemplos, além dos que já propõem, de situações em que um aluno surdo possa 

compreender, ou seja, exemplos em que não haja a necessidade de ouvir para compreender. 

Os conceitos a serem aprendidos devem partir de situações que os alunos já 

vivenciaram de alguma maneira, como cita Carvalho (1992, p. 48): 

 

A descoberta de que os alunos trazem para as salas de aula conceitos estruturados, 

com toda uma lógica própria e coerente e um desenvolvimento causal que é fruto de 

seus intentos para dar sentido às atividades cotidianas, mas, diferente da estrutura e 

da lógica usadas na definição científica desse conceito, abalou o ensino, que tinha 

como pressuposto que o aluno era uma tabula rasa, ou seja, ele não sabia nada sobre 

o que pretendíamos ensinar.  

 

 

A aprendizagem deve partir dos conceitos prévios dos alunos. Os livros didáticos 

devem utilizar exemplos abrangentes ao cotidiano do máximo de públicos distintos possíveis. 

Porém, nesse tema, não inclui as vivências do público surdo. 

Logo, para a política de inclusão de alunos com NEE funcionar, deve haver uma 

preocupação com relação a determinados tópicos, principalmente os relacionados ao ensino 

de Ciências, que além de contarem com palavras científicas, muitas vezes não estão presentes 

na língua do indivíduo. Existem também impasses, como o caso do estudo de ondas sonoras 

para os alunos surdos e o estudo de óptica para os alunos cegos, entre outros. Se nós 

professores pararmos para pensar nesses alunos com NEE, a proposta de ensino mais viável 

para eles terem uma aprendizagem significativa é aquela que aproveita os sentidos que eles 

têm mais aguçados. 

Outro texto importante para a escolha do tema foi o de Nascimento Neto (2012). O 

autor, junto a um grupo de pesquisa, iniciou um projeto de análise de livros didáticos a fim de 
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evidenciar formas de abordagem do tema: acústica. Porém, perceberam que as explicações 

dos livros didáticos, relacionadas a esse tema, se baseavam em situações práticas, que 

envolviam contextos para pessoas ouvintes, ou seja, os quais um aluno com deficiência 

auditiva, em geral, não vivenciou. Fato semelhante ao encontrado pelos autores do texto 

anterior. O que para pessoas consideradas “normais”, ou ouvintes, são exemplos simples, 

claros e efetivos, para os alunos com deficiência auditiva são exemplos complexos e 

praticamente, ou totalmente, inúteis, que culminam na impossibilidade do aprendizado, ou 

seja, a inclusão desse grupo de alunos. 

Muitos educadores acreditam que alunos com deficiência, em geral têm “dificuldade 

de aprender”. Porém, qualquer aluno terá dificuldades quando não se dá as condições 

adequadas para que seja possível aprender. Como a situação dos livros didáticos, que baseiam 

suas explicações em situações práticas para um ouvinte, mas que para um aluno surdo são 

inacessíveis. Além dessa, existem dificuldades mais comuns, que é o caso da comunicação. 

Como citado anteriormente, referindo-se a textos de outros autores, os surdos se comunicam 

em LIBRAS, que é muito diferente da Língua Portuguesa, que é a língua, geralmente, 

utilizada pelos professores para ministrar as aulas. Como cita Nascimento Neto (2012, p. 1) a 

respeito do que consta na LDB: 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.493/96 estabelece em seu 

artigo 59°, parágrafo III, que estarão assegurados aos alunos com necessidades 

especiais, professores com especialização adequada em nível médio ou superior para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns. Também é importante 

ressaltar que, nas escolas que atendem alunos surdos, as aulas devem ser ministradas 

com um enfoque bilíngue.  
 

 

Pesquisas relacionadas ao material didático utilizado pelos professores em suas turmas 

chegam à conclusão que a maioria só se baseia no livro didático. Se isso for feito em uma 

turma onde se encontram alunos surdos, praticamente impossibilita a compreensão desse tema 

que, diga-se de passagem, está incluso no Currículo Mínimo de Física (ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2012), logo se subentende que é importante para a formação de um cidadão, que é 

o seu objetivo principal, e é cobrado em concursos para ingresso em universidades públicas. 

Fatores que impossibilitam e contradizem a ideia de inclusão. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 A escola e a SRM 

A ideia do projeto Atividades para o ensino de Ondas Sonoras: uma proposta 

inclusiva surgiu com o intuito de tentar minimizar as dificuldades impostas pela formação de 

professores, que deixa a desejar quando se trata da prática de educação inclusiva e pelos 

próprios livros didáticos, que baseiam suas explicações, com relação ao tema escolhido, em 

situações-problema que não se aplicam ao cotidiano dos alunos surdos.  

Esta monografia se justifica pela escassez de material bibliográfico referente ao 

assunto.  

Em Outubro de 2013 o projeto Atividades para o ensino de Ondas Sonoras: uma 

proposta inclusiva foi posto em prática na SRM do IEPIC – escola estadual de ensinos 

Fundamental e Médio (formação de professores – Curso Normal), em Niterói – RJ, na 

Travessa Manoel Continentino, 32 – São Domingos.  

Entende-se como Atendimento Educacional em SRM: um conjunto de procedimentos 

definidos em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços 

educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 

suplementar, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentem NEE em todos os níveis, etapas e modalidades 

da educação. 

Cada deficiência requer: estratégias e materiais específicos e diversificados, recursos 

tecnológicos, equipamentos e jogos pedagógicos que contribuem para que situações de 

aprendizagens sejam mais agradáveis e motivadoras em um ambiente de cooperação e 

reconhecimento das diferenças. Com bom senso e criatividade, é possível selecionar, 

confeccionar ou adaptar recursos abrangentes ou de uso específico. 

O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de 

profissionais com conhecimentos específicos no ensino da LIBRAS, da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita como segunda língua, da adequação e produção de materiais didáticos e 

pedagógicos, da tecnologia assistiva e outros. 

Algumas informações da SRM do IEPIC foram retiradas do site
2
 da escola e estão no 

Anexo 1 devido à dificuldade imposta pelo site de se copiar o link direto a elas. Informações 

essas são a respeito da história da escola e da criação de sua SRM.  

                                                           
2
 http://www.infoiepic.xpg.com.br/ 

http://www.infoiepic.xpg.com.br/
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3.2 Aplicação do projeto de ensino de ondas na SRM do IEPIC 

 

3.2.1 Plano de aula (Apêndice 1)  

 

3.2.2 Tópicos do plano de aula  

Ondas 

1. Problematização 

2. Perguntas-chave 

3. Conceitos-chave 

4. Classificações das ondas 

5. Elementos de uma onda 

6. A equação fundamental das ondas 

7. Ondas sonoras 

8. Formação das ondas sonoras 

9. Frequência e velocidade das ondas sonoras 

10. Transmissão do som 

11. Intensidade, timbre e altura 

12. Instrumentos musicais 

13. Efeitos sonoros 

14. Aplicações do eco 

15. Atividades experimentais 

16. Avaliação da aprendizagem 

 

3.2.3 Procedimentos didáticos 

O ponto de partida para explicar o que são ondas sonoras para alunos surdos é o fato 

de que ondas sonoras são ondas mecânicas, logo, necessitam de um meio para se propagar. E, 

de fato, elas se propagam no ar através da variação de pressão deste, até chegar aos nossos 

ouvidos, e assim, nós, ouvintes, escutamos. Mas as ondas sonoras não se propagam somente 

no ar. Elas também se propagam na água, por exemplo. Isso possibilita a utilização de uma 

ferramenta marítima chamada sonar, existente em embarcações e submarinos, para detectar 

objetos ao seu redor. Mas golfinhos e morcegos usam também ondas sonoras para se 

comunicar, e até se localizar. 
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Uma situação cotidiana que contribui para o desenrolar desse tema é a aproximação  

de caixas de som ligadas, pois, tanto os surdos quanto os ouvintes conseguem sentir as ondas 

sonoras quando se aproximam de uma caixa de som através do tato. Principalmente os sons 

mais graves.  

O que diferencia o ensino de ondas sonoras para alunos ouvintes daquele para turmas 

com alunos surdos também é a exploração dessa característica das ondas sonoras: a percepção 

das vibrações em meios materiais. 

Para facilitar a compreensão de alguns conceitos físicos foram utilizados alguns 

recursos, como: imagens, vídeos, caixa de som e simulações de computador. As atividades na 

SRM do IEPIC foram realizadas em quatro encontros com alunos surdos e as intervenções 

conjuntas de uma intérprete de LIBRAS e da professora que coordena a Sala e fez registros 

gravados em vídeo e áudio. Cada encontro será relatado em seguida.  

Como o tema proposto exigia mais tempo com os alunos para que fosse trabalhado por 

completo, alguns tópicos do projeto-aula não foram apresentados, por falta de tempo 

disponível na escola; foi o caso dos tópicos referentes aos instrumentos musicais. Também 

algumas atividades experimentais não puderam ser feitas e o tópico sobre avaliação da 

aprendizagem, que não ocorreu como descrito no projeto-aula devido à dificuldade dos alunos 

surdos de ler e escrever em português. A professora Ruth Mariani, do IEPIC, comentou que a 

forma mais adequada de avaliar os alunos surdos seria filmando as perguntas em LIBRAS e 

passando para eles. Como isso não foi possível, no decorrer dos encontros foram feitas 

perguntas e levantadas situações-problema para que os mesmos pudessem apresentar suas 

opiniões, fornecendo assim um material de avaliação.  

1° encontro (Tempo aproximado: 01:00 h; participantes: 13) 

O primeiro encontro com os alunos surdos frequentadores da SRM do IEPIC foi 

iniciado com a seguinte pergunta: “O que são ondas?”. A partir dessa pergunta surgiram 

algumas situações que os alunos já haviam presenciado, e uma delas foi a onda no mar. A 

partir disso, foi discutido que esse era um tipo de onda, mas o conceito de onda de uma forma 

geral é: a partir de perturbações em um determinado meio, nesse caso a água, são geradas 

ondas. Foram projetados vídeos
3
, de poucos segundos, com situações em que ocorrem 

perturbações em um determinado meio, e, assim, foram geradas ondas. Esses vídeos exibiam: 

ondas no mar, um prédio balançando devido a um terremoto e uma “ola” feita pela torcida do 

                                                           
3
 http://www.youtube.com/watch?v=_l4HYrtMI7U&hd=1 

   http://www.youtube.com/watch?v=RmeZnW8Nc_A 

   http://www.youtube.com/watch?v=y2yFHhfOVJM&hd=1 

http://www.youtube.com/watch?v=_l4HYrtMI7U&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=RmeZnW8Nc_A
http://www.youtube.com/watch?v=y2yFHhfOVJM&hd=1
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Brasil em um jogo da Seleção Brasileira. Usando esses exemplos, foi comentado que as ondas 

não transportam matéria, mas sim energia. No caso do exemplo das ondas no mar, foi feita 

uma analogia a um barco no mar, com o motor desligado, em um dia de pequenas ondulações 

marítimas e de pouco vento. Pode-se perceber que o barco só sobe e desce. Isso acontece 

porque uma onda não transporta matéria. Logo, a energia que está se propagando na água 

apenas faz com que ela oscile na transversal à direção de propagação da onda. 

Outra analogia foi feita através do vídeo com a “ola” da torcida do Brasil, onde é 

perceptível a propagação da onda, sem a necessidade das pessoas que compõem a “ola” 

mudarem de lugar, “sem andar com a onda”. 

O último exemplo utilizado foi através de uma simulação do PhET
4
 (Physics 

Education Technology) de ondas em uma corda. Nela, a corda é representada por vários 

pontos consecutivos, e quando ocorre uma perturbação nesta, uma onda se propaga na corda, 

mas os pontos só sobem e descem; eles não se deslocam junto à onda.  

Depois de discutir a definição e dar exemplos de situações em que ocorre a 

propagação de uma onda, foi falado que essas podem ser classificadas quanto à: direção de 

propagação, natureza e direção de vibração.  

Na classificação quanto à direção de propagação foram usados, inicialmente, vídeos 

para ilustrar o significado de movimentos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. 

No movimento unidimensional foi projetado o vídeo
5
 de uma mola recebendo alguns pulsos, 

onde se percebe que as partes que ficam comprimidas devido a estes, aparentemente “se 

deslocam” em cima da mola, ou seja, em uma direção. 

No movimento bidimensional foi exibido o vídeo
6
 da cena do videogame Super 

Nintendo, chamado Super Mario World, em que o Mario, que era o personagem controlado 

pelo jogador, só podia se mover na horizontal e na vertical (jogo 2D), ou seja, em duas 

direções ou dimensões. 

No movimento tridimensional foi mostrado o vídeo
7
 da cena do videogame chamado 

Tony Hawk, em que o personagem controlado pelo jogador anda de skate em todas as 

direções possíveis, horizontal, vertical e para dentro, e para fora, da tela (jogo 3D), ou seja, 

em três direções ou dimensões. 

Depois de trabalhados esses termos (movimentos unidimensionais, bidimensionais e 

tridimensionais) foram projetados vídeos de propagação de ondas unidimensionais, 

                                                           
4
 http://phet.colorado.edu 

5
 http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s&hd=1  

6
 http://www.youtube.com/watch?v=TfVy7wbwEyE&hd=1 

7
 http://www.youtube.com/watch?v=TIpLyymFmgI 

http://phet.colorado.edu/
http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=TfVy7wbwEyE&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=TIpLyymFmgI
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bidimensionais e tridimensionais. Para representar as ondas unidimensionais, o vídeo
8
 

utilizado foi o mesmo que teve como finalidade mostrar o que era um movimento 

unidimensional. Mas o que representou o movimento bidimensional foi um vídeo
9
 de um 

recipiente com água, inicialmente parada, e em sequência começam a cair gotas de água 

dentro dele. É perceptível que essas gotas causam uma perturbação na água, que estava 

inicialmente parada. Formam-se ondas circulares na superfície da água. Dizer que essas ondas 

propagam-se em uma superfície é o mesmo que dizer que elas se propagam, somente, em duas 

direções, ou seja, são ondas bidimensionais.  

Para representar as ondas tridimensionais, o vídeo
10

 utilizado foi o de uma lâmpada 

acendendo em uma sala, e aumentando sua intensidade em intervalos de tempo perceptíveis. 

Nesse vídeo é perceptível que a luz, que é um tipo de onda, alcança todos os pontos da sala, 

ou seja, propaga-se em todas as direções. Dizer que uma onda se propaga em todas as 

direções é o mesmo que dizer que ela se propaga em três direções, ou seja, ela é uma onda 

tridimensional. 

Na classificação quanto à natureza foi discutido que uma onda poderia ser classificada 

como: mecânica e eletromagnética. Nesse caso, apenas foram utilizadas as definições e 

exemplos. No caso das ondas mecânicas, que, por definição, necessitam de um meio material 

para se propagar, os exemplos utilizados foram: ondas se propagando através de uma corda, 

através da água (que foram mostrados na simulação e no vídeo) e as ondas sonoras, que são o 

foco principal do projeto. No caso das ondas eletromagnéticas, que, por definição, não 

necessitam de um meio material para se propagar (se propagam no vácuo), mas se propagam 

em alguns meios (transparentes), os exemplos citados foram: luz solar, luz proveniente de 

uma lâmpada (que são vistos diariamente pelos alunos), micro-ondas e raios-X (que são 

utilizados em eletrodomésticos e exames médicos). 

Na classificação quanto à direção de vibração foram usados dois vídeos
11

 em que eram 

aplicados pulsos em uma mola, em cada um deles de uma forma diferente. No primeiro, o 

pulso foi feito na direção perpendicular à mola, fazendo com que a mola oscilasse 

perpendicularmente a sua direção de repouso. Discutimos que, quando isso acontece 

classificamos a onda como transversal. No segundo vídeo, o pulso foi feito na direção de 

repouso da mola, fazendo com que a mola oscilasse nessa mesma direção. Discutimos que, 

quando isso acontece classificamos a onda como longitudinal. Após chegar a essa conclusão, 

                                                           
8
 http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s&hd=1 

9
 http://www.youtube.com/watch?v=Iq3UBmSH7Ps  

10
 vídeo filmado com o celular 

11
 http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s&hd=1 

http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=04ECg1glu2s&hd=1


24 

 

foi comentado que as ondas sonoras se comportam dessa forma. Mas, esse comentário foi 

explorado com mais calma no terceiro encontro, no qual esses começaram a se focar nas 

ondas sonoras, e não em ondas no geral. 

2° encontro (Tempo aproximado: 01:00 h; participantes: 14) 

O segundo encontro foi iniciado com um desenho
12

 de uma onda se propagando em 

uma corda. A partir desse desenho, foram discutidos os elementos de uma onda, que são: 

crista, vale, amplitude, comprimento de onda, período e frequência. 

Na discussão sobre os elementos de onda crista e vale, que, por definição, são, 

respectivamente, o ponto mais alto e o ponto mais baixo de uma onda, foram usadas analogias 

referentes ao surf, no caso da crista, e a lugares, no caso do vale. Quando um surfista diz que 

está na crista da onda, significa que ele está no ponto mais alto da onda e, um lugar é chamado 

de vale quando é cercado de montanhas, localizando-se no ponto mais baixo. 

Na discussão sobre os elementos de onda amplitude e comprimento de onda, que são, 

respectivamente, a distância da posição da corda em repouso a uma crista, ou a um vale, e a 

distância entre duas cristas consecutivas, ou dois vales consecutivos, além de serem mostradas 

no desenho da corda, foi utilizada uma simulação do PhET “Onda em uma corda” na opção 

“Oscilador”, com Amplitude 50, Amortecimento 0 e Tensão baixa, para mostrar a corda em 

movimento e para efetuar medições relacionadas a essas distâncias. Essa simulação contém 

duas réguas virtuais, uma na vertical e outra na horizontal, para efetuar medições em todas as 

direções, já que a simulação é bidimensional, possibilitando a medição dessas duas grandezas. 

As medições foram feitas pelos alunos, com auxílio do professor mediador. 

Nesse momento do encontro ocorreram alguns impasses. Primeiro, a grandeza física 

comprimento de onda costuma ser representada pela letra grega lambda (λ), que não tem sinal 

em LIBRAS. Nesse caso foi enfatizado o conceito, evitando fazer associação com o símbolo. 

Segundo, os alunos não tinham concretizado na mente o significado de uma unidade de 

medida. Então, a discussão sobre os elementos de uma onda teve uma pausa, para que pudesse 

ser explicado esse significado, e serem dados exemplos, das grandezas físicas: comprimento, 

tempo e massa, que são as unidades bases para o estudo de Ciências, dando ênfase em tempo 

e comprimento, que são mais utilizadas no tema abordado. Para exemplificar algumas 

unidades de medida foram utilizados: no caso do comprimento, uma régua; no caso do tempo, 

um relógio de ponteiro; e no caso da massa, uma balança analógica. 
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Após essa explicação sobre as unidades de medida de grandezas físicas, seguimos com 

o tema elementos de uma onda. 

Na discussão sobre os elementos de onda período e frequência da onda, que, por 

definição, são, respectivamente, o tempo gasto para produzir uma oscilação completa (um 

ciclo), ou seja, é o tempo em que a fonte gera um ciclo de subida e um de descida (o tempo 

em que um comprimento de onda é percorrido), e o número de oscilações por unidade de 

tempo, foi utilizada uma simulação do PhET “Som”, na aba “Ouvir uma única fonte”. Nessa 

simulação pode ser ativado o áudio e alterar a frequência do som produzido pela fonte. Como 

os alunos não possuíam o sentido da audição, foi utilizado outro sentido, o tato. Todos os 

alunos puderam encostar na caixa de som, enquanto era alterada a frequência do som. Eles 

conseguiram perceber que, uma frequência alta fazia a caixa de som vibrar mais rápido de que 

em uma frequência baixa. Assim, complementando a explicação teórica com a prática. 

Depois de conhecidas as grandezas físicas que compõem os elementos de uma onda, 

foram comentadas as suas respectivas unidades. Em sequência, através de uma regra de três, 

foi mostrado que as grandezas período e frequência tinham uma determinada relação. Uma é o 

inverso da outra. 

Finalizando o encontro, foi discutido que as ondas se propagam com uma determinada 

velocidade, que pode ser quantificada, se tiver conhecimento de alguns de seus elementos. 

Partindo da ideia de velocidade média, considerando que a onda vai se propagar com 

velocidade constante; finalmente, foram obtidas as equações conhecidas como fundamentais 

da ondulatória.  

Considerando que o intervalo de tempo necessário para uma onda completar uma 

oscilação, ou percorrer um comprimento de onda, é conhecido como o período, podemos 

substituir o deslocamento pelo comprimento de onda sabendo que o respectivo intervalo de 

tempo pode ser substituído pelo período, obtendo a equação para calcular a velocidade de 

propagação de uma onda, dependendo do comprimento de onda e do período. Porém, também 

foi visto que o período é o inverso da frequência, assim, trocando essas grandezas na equação 

da velocidade, obtemos uma outra equação, dependendo do comprimento de onda e da 

frequência. Essas equações são conhecidas como equações fundamentais da ondulatória. 

Para concretizar os conceitos e equações, foram utilizadas as simulações do PhET 

“Onda em uma corda” na opção “Oscilador”, com Amplitude 50, Amortecimento 0 e Tensão 

baixa e “Som”, na aba “Medir”. 

Na primeira simulação, primeiramente a frequência foi colocada em 5 e em sequência 

foi alternada para 10 e depois 15. Em cada uma das três situações, um aluno fazia a medida do 
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comprimento de onda, com a régua virtual; a medida do período da onda, com um cronômetro 

virtual da própria simulação, e, em sequência, calculava a velocidade de propagação da onda. 

Na segunda simulação, o objetivo era calcular a velocidade do som, que propaga no ar, 

através das medições feitas. Primeiramente, a frequência foi colocada em 100 Hz e em 

sequência foi alternada para 200 Hz e depois 300 Hz. Esta simulação possui uma régua 

virtual, que se encontra na direção horizontal e, em cada situação, um aluno usou para medir a 

distância entre duas cristas, ou vales, consecutivos, que no caso das ondas sonoras são 

representados por partes onde o ar está mais concentrado, ou mais rarefeito. Depois, os alunos 

marcavam o tempo para que esses pontos se movessem um comprimento de onda, que é o 

período. Obtendo-se essas duas grandezas, pode ser calculado valor da velocidade de 

propagação da onda no ar, com valores muito próximos do valor real, em torno de 340 m/s. 

3° encontro (Tempo aproximado: 01:00 h; participantes: 13) 

As discussões do terceiro encontro começaram a focar no tema principal, que é: ondas 

sonoras. A primeira foi sobre a formação das ondas sonoras, onde foi lembrado que uma onda 

sonora é classificada como mecânica, pois necessita de um meio material para se propagar. 

Para demonstrar como isso ocorre foi utilizada uma simulação do PhET: “Ondas Sonoras”, na 

aba “Ouvir com pressão do ar variável”. Nessa, há uma caixa de som dentro de um recipiente 

e um boneco, representando um ouvinte. Existe também, uma opção para retirar o ar de dentro 

do recipiente, deixando vácuo, e assim o som para de se propagar. Como o público alvo não 

era ouvinte foi priorizado outro sentido: o tato. Para que os alunos pudessem perceber que a 

intensidade do som diminuía com a retirada do ar, eles tocaram na caixa de som do 

computador, enquanto era feita a simulação. Através da vibração dela eles sabiam quando 

havia propagação de som. 

Em sequência, foi discutido que ondas sonoras são ondas de pressão, pois se propagam 

através da variação de pressão do meio. Como a visão humana não é capaz de visualizar essa 

vibração das partículas do meio, o ar, por exemplo, quando um som é produzido, foi utilizada 

uma simulação que envolve um diapasão (simulação elaborada pelo Laboratório de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Ensino de Matemática e Ciências da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ)). Nessa simulação, é provocada uma perturbação no diapasão, que passa a 

ficar vibrando, provocando uma perturbação no ar. Nela, o ar é representado por pontos 

inicialmente equidistantes, simbolizando um ambiente com pressão igual em todo o espaço. 

Quando começam a ser produzidas as perturbações, é perceptível que esses pontos ficam se 

afastando, e se aproximando, representando que o ar fica rarefeito e comprimido, 
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respectivamente. A simulação do PhET “Ondas Sonoras”, na aba “Ouvir com pressão do ar 

variável” também ajudou na visualização das regiões rarefeitas, indicadas por arcos pretos, e 

na das regiões comprimidas, simbolizadas por arcos brancos. Esses arcos são intercalados. 

Um exemplo citado na explicação foi: um músico tocando um tambor. Ao tocar a 

membrana do tambor, ela vibra e faz com que o ar, que é o meio em que essa onda sonora vai 

se propagar, também vibre, fazendo com que, ora, fique rarefeito (baixa pressão) e, ora, fique 

comprimido (alta pressão), até chegar aos tímpanos dos ouvintes. Partindo do mesmo 

princípio utilizado na execução da simulação anterior, temos que o tato é a forma que os 

alunos identificam a propagação do som. Eles conseguiam perceber o som, quando estavam 

em contato direto, ou até mesmo, dependendo da intensidade e da frequência do som emitido, 

próximos a uma caixa de som. No segundo caso, a caixa de som do computador não é 

suficiente. Porém, nesse dia, no IEPIC tinha um evento que utilizava um amplificador que 

emitia um som com intensidade considerável. Suficiente para eles perceberem a propagação 

do som, pelo ar, sem ser necessário o contato direto. 

Outra classificação das ondas sonoras, que foi discutida em sequência, é que elas são 

longitudinais, pois a vibração das partículas do meio tem a mesma direção de propagação 

dele. Esse fenômeno pode ser observado com clareza na simulação do diapasão, citada 

anteriormente, pois o movimento que os pontos, que representam as partículas de ar, fazem é 

semelhante ao da mola, que foi utilizada para exemplificar uma onda longitudinal. 

Foi feita referência aos elementos de uma onda, tema que foi discutido no segundo 

encontro, trabalhando com os alunos o conceito de comprimento de onda, voltado para ondas 

sonoras, que é representado pela distância entre duas regiões rarefeitas, ou duas regiões 

comprimidas, do meio, consecutivas. Estas são equivalentes, de um modo geral, ao vale, e à 

crista, de uma onda, respectivamente. Para ajudar na construção desse conceito, foi utilizada 

uma simulação do PhET “Ondas Sonoras”, na aba “Medir”, em que se pode alterar a 

frequência de onda e contém uma régua virtual, com objetivo de medir o comprimento de 

onda. 

Ao finalizar o estudo de formação das ondas sonoras, retornamos a discutir o conceito 

de frequência de onda, mas tomando o foco para as ondas sonoras. Discutimos o fato de que o 

ser humano não ouve todas as frequências sonoras produzidas, apenas um determinado 

intervalo, que vai de aproximadamente 20 Hz a 20000 Hz. Um ser humano não ouvirá nada 

quando presente em um ambiente onde se propaga um “som” com frequência fora desse 

intervalo. Por isso, ondas sonoras fora dessa faixa de frequência não são consideradas sons, 
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mas infrassons e ultrassons. Os infrassons são ondas sonoras que possuem frequência abaixo 

de 20 Hz, e os ultrassons, acima de 20000 Hz. 

Alguns exemplos dessas ondas sonoras foram mostrados aos alunos. Relacionado a um 

infrassom, foi passado um vídeo
13

, que já havia sido usado anteriormente, que foi o dos 

prédios balançando devido a um terremoto, pois os terremotos produzem infrassons. É por 

isso que alguns animais, que possuem sensibilidade a infrassons, podem perceber a chegada 

de terremotos antes dos tremores começarem. No caso dos ultrassons, apresentamos o 

exemplo mais comum: a foto
14

 de uma ultrassonografia. Assim, foi gerada uma discussão 

sobre os conceitos físicos aplicados nesse procedimento médico. 

Um grande problema dessa discussão foram os nomes dos termos científicos - 

infrassom e ultrassom – para os quais não haviam sinais em LIBRAS, praticamente 

impossibilitando a construção desse conceito. De um impasse surgiram esses dois novos 

sinais em LIBRAS, que foram gravados pelos alunos do IEPIC, e serão colocados no 

dicionário digital de LIBRAS
15

, que está sendo produzido nessa escola e divulgado para o 

Brasil.  

Em sequência, foram comentadas algumas curiosidades como: a existência de alguns 

animais, como o morcego, o cachorro e o gato, que possuem ouvidos sensíveis ao ultrassom. 

Já os elefantes e os hipopótamos, por exemplo, possuem ouvidos sensíveis ao infrassom; e 

que é comprovado que os tigres têm a mais forte capacidade de identificar infrassons. Seu 

rugido emite ondas infrassônicas tão poderosas que são capazes de paralisar suas presas e até 

pessoas. Para demonstrar uma delas, foi usado um vídeo
16

, no qual uma pessoa aperta um 

ursinho de pelúcia que produz barulhos ultrassônicos, ou seja, está fora da faixa de frequência 

que os humanos são sensíveis. Portanto, mesmo para os ouvintes, não tem som. Nesse mesmo 

vídeo há alguns cachorros, que têm ouvidos sensíveis a ultrassons, que, enquanto a pessoa 

aperta o ursinho de pelúcia, ficam inquietos. Situação semelhante a que os adestradores de 

cães provocam ao assoprar um determinado apito, próprio para chamar a atenção desses 

animais. 

O último conceito discutido nesse encontro foi a velocidade de propagação das ondas 

sonoras, que não depende da sua frequência, mas sim do meio em que ela se propaga. Se duas 

ondas sonoras distintas estiverem se propagando em um mesmo meio, vão possuir a mesma 

velocidade de propagação. Uma característica do meio que causa uma grande mudança na 
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velocidade de propagação do som é o seu estado físico. Para mostrar aos alunos essa 

diferença, foram apresentadas três tabelas, uma com meios sólidos, uma com líquidos e uma 

com gasosos. Elas traziam as substâncias, suas respectivas temperaturas, que é um fator 

influente na propagação do som, e sua velocidade de propagação. Através delas os alunos 

puderam perceber nitidamente que o som se propaga com maiores velocidades em meios 

sólidos, e com menores velocidades em meios gasosos. 

Antes de finalizar o encontro, alguns alunos, que no segundo encontro não puderam 

trabalhar com a simulação do PhET “Som” na aba “Medir”, tiveram a oportunidade de faze-

lo. Foi pedido que eles calculassem a velocidade do som com diversas frequências, a fim 

deles perceberem que a velocidade de propagação do som não se altera com a mudança da sua 

frequência, mas sim com o seu comprimento de onda, o que ficou nítido no fim da 

manipulação dessa simulação.  

4° encontro (Tempo aproximado: 01:00 h; participantes: 07) 

No quarto, e último, encontro os alunos conheceram as principais características de um 

som, que são: intensidade, altura e timbre. 

A primeira característica discutida foi a intensidade, que está relacionada à energia de 

vibração da fonte que emite as ondas. Essa propriedade do som é provocada pela pressão que 

a onda exerce sobre o ouvido ou sobre algum instrumento medidor da intensidade sonora. 

Além de ser discutido o significado do conceito, foi comentada uma breve parte da história da 

Ciência relacionada a uma unidade de medida para essa grandeza, o decibel. A unidade de 

medida base é o bel, criada em homenagem ao cientista inglês Graham Bell (1847-1922). 

Contudo, utiliza-se com mais frequência um submúltiplo dessa unidade: 1 decibel = 1 dB = 

0,1 bel.  

A segunda característica, discutida em sequência devido à confusão comum com a 

anterior, foi a altura, que nos permite classificar o som em grave ou agudo. Essa propriedade 

do som é caracterizada pela frequência da onda sonora. Um som com baixa frequência é dito 

som grave e o som com alta frequência é dito som agudo. Nesse ponto do encontro foi visto 

que, mesmo entre os surdos, existe o mau uso do conceito de altura de um som no cotidiano, 

relacionando diretamente com o volume, que é a intensidade do som. Porém, um meio que se 

usa corretamente esse conceito, é o meio musical. Na linguagem técnica, ou musical, dizemos 

que o som grave é baixo e o agudo é alto, assim sendo, concluímos que no cotidiano os 

termos alto e baixo, referentes à intensidade do som, são aplicados erroneamente. 
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A terceira, e última, característica discutida foi o timbre, que é aquela que permite 

distinguir sons de mesma frequência e mesma intensidade, desde que a forma das ondas 

sonoras correspondentes a esses sons sejam diferentes. Pelo fato dessa característica ter uma 

definição mais complicada de se compreender, principalmente por alunos surdos, foi usada 

uma situação-problema. Esta discutia o fato de que dois instrumentos musicais, violão e 

violino, podem emitir sons com a mesma frequência, mas com timbres diferentes, pois as 

ondas sonoras possuem formas diferentes. Contudo, essa situação-problema é fundamental 

para a compreensão desse conceito por alunos ouvintes, mas para surdos profundos continua 

difícil de compreender. Durante uma mesa redonda que ocorreu no IV Eneciências em 2014 

na UFF, no Campus da Praia Vermelha, o professor de Física e pesquisador na área de NEE, 

principalmente a respeito de alunos cegos, devido ao fato de também ser deficiente visual, 

Eder Camargo, fez um comentário a respeito de ensinar o tema Cores, referente ao ensino de 

Física, mais precisamente na parte de Óptica, para alunos que nasceram cegos, ou perderam a 

visão muito cedo. Ele disse que é impossível fazer esses alunos, realmente, entenderem a 

diferença entre as cores. A partir desse comentário, se pode perceber a situação análoga 

encontrada durante a discussão do conceito de timbre com alunos que nasceram surdos, ou 

perderam a audição muito cedo. 

O tópico final do encontro, e do projeto, foi efeitos sonoros. Foram discutidos dois 

efeitos sonoros causados pela reflexão do som, são eles: eco e reverberação. Contudo, 

inicialmente, ambos os termos não possuíam sinais em LIBRAS, os quais foram produzidos 

pelos alunos ao final das discussões (Fotos 1 e 2) e, junto aos sinais de infrassom e ultrassom, 

produzidos no encontro anterior, foram gravados pelos alunos e serão adicionados ao 

dicionário virtual de LIBRAS.  

Foto 1 – Sinal para Eco 
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Foto 2 – Sinal para Reverberação 

O primeiro efeito discutido foi o eco, que é o som refletido e percebido com intervalo 

de tempo suficiente para ser distinguido do som original, ou seja, não há mistura do som 

original com o som refletido. Normalmente pode-se perceber o eco em locais onde há algum 

objeto muito grande e maciço, como uma parede, uma montanha ou uma caverna. Quando o 

intervalo de tempo não é suficiente para se distinguir o som refletido do original, ou seja, o 

som original se mistura com o som refletido, esse efeito sonoro é chamado de reverberação. 

Uma situação-problema utilizada para distinguir esses efeitos sonoros foi uma pessoa 

emitir uma palavra a 34 metros de distância de um objeto muito grande e maciço; 

considerando a velocidade de propagação do som no ar igual a 340 m/s, o tempo de pronúncia 

da palavra para que ela possa ouvi-la refletida por completo é 0,2 s – os cálculos para saber 

esse tempo de retorno do som foram feitos com os alunos durante o encontro. Logo, para se 

caracterizar eco, o tempo de pronúncia da palavra deveria ser de, no máximo, 0,2 s. Logo, o 

som original não vai se misturar com o som refletido. Se o tempo de pronúncia de uma 

palavra for maior que 0,2 segundos, se caracteriza reverberação, pois o som refletido chegará 

antes de terminar a pronúncia da palavra. Logo, o som original vai se misturar com o som 

refletido. 

Para ajudar na visualização da reflexão de uma onda sonora foi usada uma simulação 

do PhET, já utilizada em encontros anteriores, chamada “Som”, mas dessa vez na aba 

“Interferência por reflexão”. Nela é possível visualizar a onda sonora, também representada 

por arcos claros, representando o ar mais comprimido, e por arcos escuros, representando o ar 

mais rarefeito, como nas outras abas dessa simulação, mas ela possui uma barreira, que 

representa uma parede, onde, ao tocar na mesma, o som é refletido. 

Uma curiosidade comentada com os alunos sobre esses efeitos de reflexão do som foi 

o fato das igrejas antigas, construídas com pedras, possuírem características sonoras 

marcantes. Em seu interior, o som pode se refletir várias vezes entre as paredes, produzindo 

um efeito de reverberação, que faz com que o som original seja acompanhado de uma 

sequência de sons refletidos que vão se atenuando à medida que o som é absorvido pelas 



32 

 

paredes. Muitos concertos musicais são feitos dentro de igrejas em razão dessas características 

acústicas. Para confirmar o fato, foi mostrada aos alunos uma imagem
17

 de um concerto 

musical na Igreja de São Simão e São Judas, em Praga. 

Depois de discutidas as definições desses efeitos foram comentadas curiosidades e 

aplicações práticas deles. Um exemplo é o fato do eco ser usado para medir a distância que 

estamos de uma montanha que produz eco: medimos o tempo de ida e volta de um som e 

multiplicamos esse tempo pela velocidade do som no ar, como feito na situação-problema 

discutida anteriormente. A distância é a metade desse valor, pois o som precisa ir e retornar. 

Outro exemplo são os sonares, mostrados em imagens
18

, que auxiliam embarcações e 

submarinos a localizar cardumes, objetos ou rochas que podem estar em seus caminhos no 

mar. Alguns animais possuem sonares naturais como o morcego e o golfinho, que também os 

usam para se localizarem no ambiente em que se encontram, mas também podem usar para 

comunicação com a própria espécie. 

3.2.4 Procedimentos pedagógicos 

Os encontros ficaram marcados pela participação intensa dos alunos, tanto no contato 

direto com o professor mediador das discussões (autor dessa monografia), quanto na 

colaboração que os próprios alunos tiveram entre si, o que foi fundamental para a assimilação 

dos conceitos e situações-problema.  

Os alunos fizeram muitas perguntas e sempre tentavam levar as discussões para 

situações que lhes eram cotidianas, e assim, concretizar o link entre a Ciência, como forma de 

estudo teórico, e os fenômenos que presenciavam, ou seja, a Ciência prática. O fato deles 

sempre buscarem uma situação que faça esse link, em alguns momentos, contribuíam para a 

fuga do tema central, que era Ondas Sonoras. Mas, com o auxílio do professor mediador, 

sempre as discussões voltavam para o tema central.  

Um problema constatado no decorrer da aplicação do projeto Atividades para o ensino 

de ondas sonoras: uma proposta inclusiva foi que muitos intérpretes têm medo de trabalhar 

com determinadas disciplinas. Nesse caso, o medo de trabalhar com a disciplina Física foi 

visível no primeiro encontro com os intérpretes, a fim de discutir como poderíamos ensinar os 

conceitos desejados. Principalmente pelo fato das disciplinas de Ciências terem uma grande 

deficiência no vocabulário dos surdos, a LIBRAS. Isto ocasionou a saída de grande parte dos 
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intérpretes que foram convidados a participar do projeto. Dados distintos foram obtidos por 

Plaça et AL, (s/d). Neste trabalho, a maioria dos intérpretes disse preferir as disciplinas de 

Ciências devido ao seu caráter visual, que facilita o entendimento dos conceitos pelo fato da 

comunicação dos surdos ser estritamente visual. Estes relatam que a dificuldade em 

interpretar aulas de disciplinas inclusas nas Ciências Humanas é que estas possuem caráter de 

conversação, sendo quase todas baseadas em comunicação não visual. Sendo que estas 

também possuem termos como “Rei Fulano de Tal”, que não têm sinais em LIBRAS. 

A participação da intérprete presente na SRM do IEPIC também foi de suma 

importância. Além de ser o link entre o professor mediador e os alunos, ela participou das 

discussões. Tentava compreender as informações que estavam sendo transmitidas para eles e, 

muitas vezes, quando os alunos não compreendiam, ela primeiramente explicava o jeito que 

tinha compreendido, e, quando estava correto, tentava passar para os alunos, com uma 

linguagem mais coloquial, em LIBRAS. 

Outras dificuldades foram percebidas nos encontros. Uma delas é comum, não só para 

alunos com NEE, mas também pode ser percebida em salas de aula consideradas 

convencionais, que é a dificuldade dos alunos manterem a atenção durante todo o período de 

aula. Outra, com um grau de dificuldade mais elevado é o fato do vocabulário, principalmente 

o científico, em LIBRAS, ser bastante deficiente. Em vários momentos a aula teve que ser 

interrompida para explicar termos, ou até mesmo criar novos sinais para esses, relacionados 

ao tema, para tornar possível o prosseguimento da aula. Um exemplo disso foi o termo 

científico: comprimento de onda, normalmente representado pela letra grega λ, que não possui 

sinal em LIBRAS. Nesse caso visamos à associação do conceito físico naquele símbolo (λ). 

Um exemplo distinto foi o caso dos termos: infrassom, ultrassom, reverberação e eco. Nesse 

caso, os alunos, após a discussão dos significados de cada termo, criaram sinais em LIBRAS 

para esses, que pouco tempo depois foram adicionados ao dicionário digital em LIBRAS que 

está sendo produzido, junto aos alunos do IEPIC, em sua SRM. 
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4 RESULTADOS E SUAS ANÁLISES 

No decorrer dos encontros, ficou nítida a dificuldade de se trabalhar o tema escolhido 

devido a diversos fatores. Alguns destes já eram esperados por já terem sido indicados em 

algumas referências bibliográficas e em experiências anteriores. Porém, outros que não eram 

esperados apareceram, pois não eram específicos do público surdo, logo não eram 

comentados em referências bibliográficas. 

Os que eram esperados, dizem respeito à defasagem da língua usada pelos surdos, a 

LIBRAS, principalmente quando se trata do vocabulário científico. Uma estratégia aplicada 

para tentar superar essas barreiras foi criar sinais para termos que são importantes para a 

compreensão do conteúdo abordado, quaisquer que fossem eles, e para termos que são usados 

com frequência em frases do meio científico. Nesse segundo caso foi possível também 

adaptar o termo sem sinal em LIBRAS para um vocabulário mais coloquial, que possuísse 

sinais em LIBRAS. Porém, para ser feita essa adaptação, serão necessários encontros prévios 

do professor com os intérpretes que não dominam os conteúdos científicos.  

Antes da aplicação do projeto, essa estratégia foi pensada e colocada em prática, mas 

não surtiu tanto efeito devido ao medo dos intérpretes convidados, inicialmente, para 

participar, pois perceberam que muitos termos não tinham sinais ou eles não conheciam por 

não terem costume de usar. Além disso, alguns termos que possuíam sinais, em LIBRAS 

tinham um significado diferente do científico. Como exemplos, temos: massa, que está 

reacionado à massa de modelar e não ao conceito físico, que trata da dificuldade de tirar um 

corpo do seu estado inercial; e onda, que está relacionado à onda no mar e não à propagação 

de uma perturbação realizada sobre determinado meio. 

Vendo as dificuldades, estes intérpretes desistiram de participar do projeto, e teve de 

ser convidada uma intérprete de fora da escola. Por isso a estratégia não ajudou tanto, mas fez 

com que o vocabulário dos encontros fosse voltado para o coloquial, sempre que possível, 

esperando que houvessem sinais suficientes para um diálogo natural para os surdos. Porém, os 

termos científicos envolvidos não podiam ser trocados, logo tiveram que ser criados sinais 

para um melhor andamento dos encontros. Contudo, isso não é simples. Primeiramente, para 

um sinal entrar na língua dos surdos, estes devem participar da criação a partir da 

compreensão do significado. Segundo, mesmo depois de criado o sinal, e este sendo aceito 

pelo público que o utilizará, precisa-se de tempo e hábito de uso. Senão o sinal cai no 

esquecimento rapidamente. Como exemplo visto em um dos encontros, o termo 

“internacional”, que já possuía um sinal em LIBRAS e havia sido discutido com os alunos 



35 

 

que participaram do projeto, em situações anteriores com outros professores, havia caído no 

esquecimento. Este fato foi avistado quando foram discutidas as unidades de medida, onde 

usamos o termo Sistema Internacional de Unidades, e eles não identificaram significado no 

sinal da palavra “internacional”. 

Outra dificuldade encontrada, e que não era esperada, também apareceu no mesmo 

tópico, “unidades de medida”. Os alunos que estavam presentes não compreendiam o 

significado das unidades de medida de uma grandeza física. Eles sabiam o que era tempo, mas 

não sabiam a diferença entre hora, minuto e segundo; ou seja, não sabiam comparar essas 

medidas de tempo. A mesma ideia se propagava para as unidades de medida de comprimento. 

Neste momento ocorreu uma intervenção da professora Ruth Mariani, professora da SRM, 

que rapidamente identificou a dificuldade dos alunos, e auxiliou na explicação desses 

conceitos, possibilitando a sequência do encontro. 

Durante grande parte do projeto ocorreu o surgimento de dificuldades comuns, já 

expostas por outros autores, e algumas que não tinham sido, mas o projeto não se resumiu a 

encontros com dificuldades. Fator importante para a compreensão de alguns conceitos, que, 

mesmo com toda paciência, a intérprete, que muitas vezes compreendia o que estava sendo 

discutido e adaptava de uma forma mais fácil para o público alvo, não conseguia fazer todos 

entenderem; foi um aluno que havia compreendido, e explicava aos outros de uma nova 

forma. Depois, a intérprete traduzia o que este aluno passou, para confirmar se realmente 

estava correto. Essa colaboração dos alunos com o professor mediador, e com os outros 

alunos, ajudou muito no desenvolvimento dos encontros. Esse foi um grande momento do 

projeto: o encontro com uma situação que deve ser melhor explorada pelos educandos. Logo, 

quando se consegue atingir um determinado grupo de alunos, mesmo sendo um número 

restrito, seja pela dificuldade de explicar algum fenômeno ou, simplesmente, por dificuldades 

na língua (Ex: Falta de sinais compatíveis com o tema abordado), aqueles que 

compreenderam vão ajudar aos outros. O ensino colaborativo (GILLIES; BOYLE, 2010) é 

fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, não só de alunos com NEE, mas para o 

processo de ensino aprendizagem de qualquer aluno.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Independente do público alvo com que o professor venha a se confrontar, este deve 

estar sempre com a mente aberta para adaptação na sua aula, seja previamente, ou durante ela. 

No caso da aplicação desse projeto, ao longo da preparação do projeto-aula, os tópicos a 

serem abordados foram sempre pensados visando as possíveis dificuldades a serem deparadas 

durante o processo de ensino-aprendizagem. Esse planejamento e reflexão prévios são 

fundamentais para prevenir situações complicadas, mas mesmo assim, dificilmente uma aula, 

mesmo que planejada, sai totalmente de acordo com o que se esperava. Uma aula não é um 

objeto sólido. Ela necessita de intervenções e adaptações antes, durante e, em alguns casos em 

que não se alcançou o desejado, depois. 

Durante esses encontros ocorreram diversas situações inesperadas, quando a aula 

precisou ser readaptada por acontecer uma situação que não foi prevista. O exemplo mais 

forte foi o das unidades de medida. Não tinha sido imaginado que aqueles alunos não 

lembravam, ou não sabiam, quais são as unidades de medida de tempo e comprimento, por 

serem bastante usuais. Neste momento o planejamento mudou. Nem todos os tópicos que 

seriam apresentados no encontro, foram trabalhados. A intervenção foi feita pela professora 

Ruth Mariani, naquele momento, uma maneira de trabalhar essas unidades de medida, como 

foi descrito no texto dessa monografia. 

Essa intervenção não foi prevista pelo fato de que quando foi elaborado o projeto-aula, 

o que se sabia do público alvo eram informações generalizadas, e não focalizadas naquele 

grupo. Coisa que um professor que ministra uma turma durante todo um ano letivo ou mais, 

pode prever, simplesmente conhecendo seus alunos. Mesmo sendo algo que não era esperado, 

foi bem trabalhado, e o objetivo foi alcançado, podendo assim prosseguir o planejamento. 

Além de o professor elaborar o projeto-aula buscando sempre adaptar a aula para o 

público alvo, este deve discuti-lo com o intérprete que irá ajudá-lo, pois ele é o principal pilar 

da comunicação entre professor e aluno, no caso dos alunos surdos. O intérprete deve 

contribuir com sua opinião, principalmente no que se trata da linguagem a ser usada. 

 O intérprete é fundamental para o desenvolvimento de uma aula com alunos surdos, 

mas ele não deve ficar limitado a simplesmente traduzir a informação dita pelo professor da 

disciplina a ser trabalhada. Este deve ter comprometimento com a aula em si, fazendo o 

possível para compreender o que o professor da disciplina vai apresentar, pois a língua dos 

surdos, a LIBRAS, é limitada, principalmente quando se trata da linguagem científica. Se o 

intérprete compreender o assunto, em um caso onde haja dúvida dos alunos, e que o professor 
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da disciplina não consiga mais adaptar suas palavras para facilitar a tradução, este pode 

conseguir, pois possui uma noção muito maior de palavras que podem ser substituídas em 

LIBRAS, e que podem facilitar a compreensão dos alunos. 

Mas um ponto crucial para se desenvolver uma aula, independente da disciplina, do 

tema, ou do público alvo, é assegurar que haja interação, não só entre o aluno e o professor, 

mas também entre os alunos como um todo. Esse fator pode possibilitar uma melhor 

compreensão de determinados conceitos para alguns alunos que tiveram dificuldade com a 

linguagem utilizada em certos instantes, e que nem o intérprete consegue esclarecer de forma 

efetiva o que foi comunicado, como, em um caso análogo, quando se usa uma linguagem 

muito científica com alunos do ensino fundamental, que não estão adequados a ela, logo terão 

dificuldade de compreender. No caso dos alunos surdos ainda é mais importante, pois além de 

terem que enfrentar a barreira da dificuldade do conteúdo, comum a todos os públicos, estes 

encaram uma  outra, a da língua. Sendo assim, se pelo menos um dos alunos compreender o 

assunto discutido, este deve ser usado de ponte, além do intérprete, para atingir os outros, pois 

para ele fica muito mais fácil adaptar a linguagem de uma forma mais coloquial, devido à sua 

vivência e ao contato cotidiano com a sua turma. 

Essa interação entre todos os indivíduos que compõem o processo de ensino-

aprendizagem pode possibilitar a inclusão no meio escolar, e, possivelmente, fora dele, pois, 

tanto os alunos surdos quanto os ouvintes, devem interagir na sala de aula, se for o caso de 

uma turma mista, e fatalmente carregam esse contato para fora do meio escolar. Isso pode 

gerar a quebra de um preconceito tido por outros indivíduos que não têm contato com surdos, 

simplesmente por não falarem a mesma língua. 

O grupo que participou do projeto foi aos poucos se entrosando com o licenciando 

regente das atividades sobre ondas sonoras e as intervenções extras foram reduzidas. Pela 

observação  direta durante os encontros, foi possível perceber que os alunos compreenderam 

os conceitos fundamentais, através das associações de ideias que eles fizeram entre os 

conceitos físicos abordados e as situações do cotidiano deles. Sendo assim, conclui-se que 

houve um saldo positivo de aprendizagem no grupo. Uma associação que havia sido 

planejada, mas não da forma como foi feita, foi em um dia que havia um evento no IEPIC 

para o qual estava sendo usado no pátio um amplificador muito potente e os alunos tinham 

passado perto dele. Durante o nosso encontro desse dia seria utilizado um amplificador menor 

na SRM, emitindo um determinado som. Os alunos deveriam se aproximar e seriam 

questionados se podiam sentir que existia um som sendo emitido sem tocarem na caixa. Como 

eles já haviam passado por um amplificar ligado, o fato foi aproveitado e apenas foi feito o 
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questionamento. Eles disseram que sim. Com isso pode ser concluída a ideia de que o som é 

uma onda mecânica, logo necessita de um meio material para se propagar, nesse caso o ar, e 

causa perturbação nele. Fato sentido pelo tato ao se aproximar do amplificador do pátio.    

Inclusão se faz com ganhos de aprendizagens substantivas, com circulação e acesso à 

escola; com valores e sentido de pertencimento. O entendimento é de que o aluno não aprende 

apenas na sala de aula, mas na escola como um todo. Faz-se necessário que a escola seja, em 

seu conjunto, um espaço favorável à aprendizagem e à equidade, e o IEPIC hoje caminha para 

garantir essas condições. 

A Inclusão beneficia a todos, uma vez que todos podem desenvolver sentimentos de 

respeito à diferença, de cooperação e de solidariedade. Um ideal que pressupõe um mundo 

diferente desse nosso, em que a agressividade e a competitividade não sejam tão 

avassaladoras, um mundo no qual a cooperação não tenha como pressuposto moral a piedade, 

geradora de benemerência.  

O caminho está sendo longo, mas aos poucos vem surgindo nova mentalidade cujas 

consequências deverão ser alcançadas pelo esforço de todos, no reconhecimento dos direitos 

dos cidadãos; na conquista da dignidade e na busca da identidade como seres humanos, como 

cidadãos, resgatando assim a dívida social com as pessoas com NEE. 

Essa proposta de aula não é garantia de sucesso. É necessário que para cada grupo o 

professor tenha um olhar crítico para que possa fazer analogias mais próximas do cotidiano do 

grupo com quem está trabalhando, sempre tentar se adequar aos alunos, e não fazer com que 

eles tentem se adequar ao professor, sempre buscar novas formas de se apresentar um novo 

conteúdo sempre aproveitando o que esse grupo tem de melhor, como no caso dessa proposta, 

aproveitando o contato físico, o tato. Para isso, o professor deve sempre tentar conhecer ao 

máximo a sua turma, pois senão este fica impossibilitado de se preparar previamente para 

trabalhar qualquer conteúdo. Esta proposta não ficará limitada a esse trabalho, pois como dito 

anteriormente, para cada público se deve trabalhar de uma forma diferente. Logo, estudando o 

máximo de grupos distintos, se pode avaliar melhor os pontos positivos e negativos, e 

elaborar novos métodos, de acordo com as novas barreiras encontradas, que podem ser 

particulares de determinado grupo, mas se superadas para este, podem ser mais esclarecedoras 

para os outros. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 Apêndice 1 Projeto-Aula ONDAS SONORAS II 

 

 

 

1) Problematização
19

 

Ao nos aproximarmos de uma caixa de som ligada, podemos perceber que ela vibra de 

acordo com o som que ela emite. Porém, não só a caixa vibra, mas todo o meio em que as 

ondas sonoras se propagam. O ar, por exemplo, é um meio em que as ondas sonoras se 

propagam, por isso quando apenas nos aproximamos de uma caixa de som ligada, sentimos a 

vibração do ar. Você já observou ou sentiu essa vibração? 

Podemos perceber isso pelo fato das ondas sonoras serem ondas mecânicas, ou seja, 

necessitam de um meio para se propagar, e fazem este vibrar.  

2) Perguntas-Chave 

2.1) O que são ondas? 

2.2) Como podemos classificar as ondas? 

2.3) Quais são as classificações de uma determinada onda? 

2.4) Quais são os elementos característicos de uma onda? 

2.5) Como podemos calcular os elementos característicos de uma determinada onda? 

2.6) O que é uma onda sonora?  

2.7) Como se formam as ondas sonoras? 

2.8) O que é eco? 

2.9) O que é reverberação? 

3) Conceitos-Chave 

3.1) Ondas 

                                                           
19

 Projeto Aula elaborado por Eduardo Bruno da Rocha Sampaio, no primeiro semestre letivo de 2013, como 

atividade do componente curricular Estudos Orientados II. 
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No estudo da Física, onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em 

qualquer outro meio, como, por exemplo, na água. Uma onda transfere energia de um ponto 

para outro, mas nunca transfere matéria entre dois pontos. As ondas podem se classificar de 

acordo com a direção de propagação de energia, quanto à natureza das ondas e quanto à 

direção de propagação. 

3.2) Quanto à direção de propagação de energia, as ondas se classificam da seguinte forma:  

 Unidimensionais: propagam-se em uma única dimensão; 

 Bidimensionais: propagam-se em um plano; 

 Tridimensionais: propagam-se em todas as direções. 

3.3) Quanto à natureza, as ondas se classificam em:  

 Ondas mecânicas: são aquelas que necessitam de um meio material para se 

propagar como, por exemplo, onda em uma corda ou mesmo as ondas sonoras; 

 Ondas eletromagnéticas: são aquelas que não necessitam de meio material 

para se propagar; elas podem se propagar tanto no vácuo (ausência de matéria) como também 

em certos tipos de materiais. São exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz solar, as ondas de 

rádio, as micro-ondas, raios X, entre muitas outras. 

3.4) Quanto à direção de propagação, as ondas se classificam em:  

 Ondas transversais: são aquelas que têm a direção de propagação 

perpendicular à direção de vibração, do meio material, se a onda for mecânica, ou do campo, 

se a onda for eletromagnética. 

 Ondas longitudinais: nessas ondas a direção de propagação coincide com a 

direção de vibração do meio material. Nos líquidos e gases a onda se propaga dessa forma. 

Veja a Figura 1 a seguir: 

 

Figura 1 – Ondas longitudinais e transversais. 

Fonte: http://www.explicatorium.com/CFQ8/Som_As_ondas.php 

3.5) Elementos de uma onda  
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 A onda periódica é caracterizada por alguns elementos, que são (Figura 2 – Onda 

transversal): 

 Cristas: os pontos mais altos de uma onda são cristas. Em uma onda 

longitudinal são representadss pelas áreas mais concentradas do material que constitui o meio 

de propagação). 

 Vales: os pontos mais baixos de uma onda são vales. Em uma onda 

longitudinal são representados pelas áreas menos concentradas do material que constitui o 

meio de propagação. 

 Amplitude: é a distância da posição da corda em repouso a uma crista, ou a 

um vale. Em uma onda sonora, que é longitudinal, está relacionada com a intensidade do som.  

 Comprimento de onda: é a distância entre duas cristas consecutivas, dois 

vales consecutivos, como destacado na Figura 2. Simbolizamos o comprimento de onda pela 

letra grega λ. Em uma onda longitudinal é representada pela distância entre duas áreas mais 

concentradas do material do meio consecutivas, ou pela distância entre duas áreas menos 

concentradas do material do meio consecutivas. 

 

Figura 2 – Elementos característicos de uma onda. 

Fonte: http://www.geocities.ws/saladefisica8/ondas/periodicas.html 

 Período: é o tempo gasto para produzir uma oscilação completa (um ciclo), ou 

seja, é o tempo em que a fonte gera um ciclo de subida e um de descida. 

 Frequência: corresponde ao número de oscilações por unidade de tempo. A 

unidade mais comum usada internacionalmente para expressar a frequência de uma onda é 

o hertz, simbolizado por Hz, que equivale a uma oscilação por segundo. 

Assim, por exemplo, dizer que a corda de um violino, colocada em vibração pelo 

músico, emite uma onda sonora de frequência 440 Hz, significa dizer que essa onda sonora 

produzida pelo instrumento realiza 440 oscilações a cada segundo. 

 

http://www.geocities.ws/saladefisica8/ondas/periodicas.html
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Relacionando período e frequência 

Se uma fonte produz um vale e uma crista a cada dois segundos, o intervalo de tempo 

para um ciclo completo é 2 segundos; portanto, o período é 2s. Nesse caso, quantas oscilações 

completas (uma crista mais um vale) são geradas a cada segundo? 

A resposta é meia oscilação, ou meio ciclo, gerada a cada 1s. 

Portanto, o número de oscilações por segundo ou frequência é 0,5 oscilações em um 

segundo. Assim, se denominarmos o período de T, e a frequência de f, no nosso exemplo, 

teremos: T = 2s e f = 0,5 Hz. 

Na linguagem matemática: 

  
 

 
        

 

 
 

3.6) A equação fundamental das ondas 

Em um determinado meio, as ondas se propagam com certa velocidade. Ou seja, a 

velocidade de uma onda depende do meio em que ela se propaga. Por exemplo, as ondas 

eletromagnéticas se propagam no vácuo com a velocidade de 300 000 km em um 

único segundo! Se propagam como uma onda transversal, semelhante a da Figura 3. 

  

Figura 3 – Direção de vibração e de propagação de uma onda transversal. 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/Ondas3.php 

 Vamos relacionar a velocidade de propagação das ondas com elementos das ondas 

que já vimos: frequência e período. 

Já sabemos que, para uma determinada velocidade de propagação constante, ou seja, 

para uma onda se propagando sem mudar de meio, temos: 

  
  

  
 

Em que: 

 v é a velocidade; 

 ΔS é a distância percorrida; 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/oitava_serie/Ondas3.php
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 Δt é o tempo. 

Como sabemos, sendo o período o tempo necessário para ser produzido um ciclo 

completo, e comprimento de onda a largura de uma crista mais um vale, podemos concluir 

que a onda percorre um comprimento de onda em um período. 

  
 

 
           

Em que:  

 λ é o comprimento de onda; 

 T é o período; 

 f é a frequência. 

4) Ondas Sonoras 

Em Física definimos ondas sonoras como sendo ondas mecânicas, pois somente se 

propagam através de um meio material. Diferentemente das ondas eletromagnéticas (como, 

por exemplo, a luz), as ondas sonoras não podem se propagar no vácuo. 

4.1) Formação das ondas sonoras 

As ondas sonoras são consideradas ondas de pressão, ou seja, ondas que se propagam 

a partir de variações de pressão do meio. Por exemplo, quando um músico bate em um tambor 

musical, a vibração da membrana produz alternadamente compressões e rarefações do ar, ou 

seja, produz variações de pressão que se propagam através do meio, no caso, o ar. 

Esse tipo de onda é denominado onda longitudinal, pois as moléculas constituintes do 

meio se aproximam e se afastam umas das outras de forma alternada. Cada secção do meio, 

através do qual passa a onda longitudinal, apenas oscila ligeiramente em torno de uma posição 

de equilíbrio, enquanto a onda propriamente dita pode se propagar por grandes distâncias, na 

mesma direção da vibração. 

Ao longo da direção de propagação, a menor distância entre duas regiões, 

consecutivas, nas quais o ar está simultaneamente comprimido, ou rarefeito, corresponde ao 

comprimento de onda λ da onda sonora. 

4.2) Frequência e velocidade das ondas sonoras 

Dependendo da fonte emitente, as ondas sonoras podem apresentar qualquer 

frequência, desde poucos hertz (Hz) (como as ondas produzidas por abalos sísmicos), até 
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valores extremamente elevados (comparáveis às frequências da luz visível). Porém, nós, seres 

humanos, só conseguimos ouvir ondas sonoras cujas frequências estejam compreendidas entre 

20 Hz e 20.000 Hz, sendo chamadas, genericamente, de sons. 

Ondas sonoras que possuem frequência abaixo de 20 Hz são denominadas 

infrassons e as ondas que possuem frequência superior a 20.000 Hz são 

denominadas ultrassons. 

Existem alguns animais, como o morcego, o cachorro e o gato, que possuem ouvidos 

sensíveis ao ultrassom. Já os elefantes e os hipopótamos, por exemplo, possuem ouvidos 

sensíveis ao infrassom. 

Uma característica do som é a sua velocidade de propagação. A velocidade de 

propagação de uma onda sonora não depende da sua frequência, mas, sim, exclusivamente, do 

meio em que ela se propaga e da sua temperatura. Assim, podemos dizer que, em determinado 

meio, as ondas sonoras se propagam com a mesma velocidade.  

Tabela 1 – Velocidade do som em diferentes meios de propagação 

SUBSTÂNCIA TEMPERATURA (°C) VELOCIDADE DO SOM (m/s) 

GASES 

Ar 0 331 

Ar 15 340 

Ar 20 343 

Dióxido de Carbono 0 259 

Oxigênio 0 316 

Helio 0 965 

LÍQUIDOS 

Água 8 1493 

Água Salgada 25 1533 

Etanol 20 1162 

Mercúrio 20 1450 

SÓLIDOS 

Aço - 5960 

Cobre - 5010 

Vidro Pirex - 5640 
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Ferro - 5950 

 

4.3) Transmissão do som 

A transmissão do som é possível em razão da influência de um meio, ou seja, este age 

como agente transmissor do som. Logo, os sons não se propagam no vácuo pelo fato de 

exigirem um meio material a fim de que se propaguem. A velocidade de propagação do som 

nos meios materiais varia de acordo com o estado físico desse meio; ela decresce de um meio 

sólido para um líquido e de um líquido para um gasoso.  

Além da transmissão, o som também possui características chamadas de qualidades, 

isso porque é constituído de um movimento vibratório específico e possui características, tais 

como: tom (altura), volume (intensidade) e timbre (forma da onda). 

4.4) Intensidade, Timbre e Altura 

O som é produzido por corpos quando colocados em vibração. Essa vibração se 

transfere no ar, ou no meio em que o corpo está imerso, de molécula a molécula até alcançar 

nossos ouvidos. As principais características do som são: intensidade, timbre e altura. 

Intensidade é uma característica do som que está relacionada à energia de vibração da 

fonte que emite as ondas. Essa propriedade do som é provocada pela pressão que a onda 

exerce sobre o ouvido ou sobre algum instrumento medidor da intensidade sonora, como um 

decibelímetro ou um dosímetro, por exemplo. Quanto maior a pressão maior será a 

intensidade medida por esse aparelho. A intensidade sonora é medida em bel, em homenagem 

ao cientista inglês Graham Bell (1847-1922). Contudo, utiliza-se com mais frequência um 

submúltiplo dessa unidade: 1 decibel = 1 dB = 0,1 bel. 

Altura é uma característica do som que nos permite classificá-lo em grave ou agudo. 

Geralmente os homens têm voz mais grave e as mulheres voz aguda, ou seja, voz grossa e 

fina, respectivamente. Essa propriedade do som é caracterizada pela frequência da onda 

sonora. Um som com baixa frequência é dito som grave e o som com alta frequência é dito 

som agudo. Dessa forma, podemos concluir que a voz masculina tem menor frequência que a 

voz feminina. Na linguagem técnica ou musical dizemos que o som grave é baixo e o agudo é 

alto, assim sendo, concluímos que no cotidiano os termos alto e baixo, referentes à 

intensidade do som, são aplicados erroneamente, ou seja, devem ser evitados.  

Timbre é a característica sonora que permite distinguir sons de mesma frequência e 

mesma intensidade, desde que as ondas sonoras correspondentes a esses sons sejam 
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diferentes. Por exemplo: dois aparelhos musicais, violão e violino, podem emitir sons com a 

mesma frequência, mas com timbres diferentes, pois as ondas sonoras possuem formas 

diferentes. 

4.5) Instrumentos musicais 

Instrumentos de cordas 

Considere uma corda na qual uma extremidade se encontra fixa num suporte e a outra 

ligada numa fonte de ondas. 

Se a fonte produzir ondas com frequência constante, elas sofrerão reflexão na 

extremidade fixa e, então ocorrerá uma interferência da onda incidente com a refletida. Essa 

onda terá a forma representada na Figura 4.  

 

Figura 4 - Onda com frequência constante. 

Fonte: http://www.infoescola.com/fisica/onda-estacionaria/ 

A onda formada terá a forma ora da linha contínua, ora da linha 

tracejada, formando assim a onda estacionária. 

Definimos então ondas estacionárias como sendo aquela obtida pela interferência de 

duas ondas iguais que se propagam no mesmo meio e em sentidos contrários. 

Entende-se por ondas iguais aquelas que possuem mesma frequência, mesma 

amplitude, mesmo comprimento de onda, mesma velocidade. 

Elementos da onda estacionária 

 

Figura 5 - Elementos da onda estacionária. 

Fonte: http://www.infoescola.com/fisica/onda-estacionaria/ 

http://www.infoescola.com/fisica/onda-estacionaria/
http://www.infoescola.com/fisica/onda-estacionaria/
http://www.infoescola.com/fisica/onda-estacionaria/
http://www.infoescola.com/fisica/onda-estacionaria/
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V → ventre da onda que corresponde ao ponto de crista ou vale, ou seja, ao ponto que 

sofre interferência construtiva. 

N → nó, ou nodo, da onda que corresponde ao ponto que sofre interferência 

destrutiva. 

 A distância entre dois nós ou dois ventres consecutivos é igual à metade do 

comprimento de onda (λ/ ). 

 A distância entre um ventre e um nó consecutivo é igual a um quarto do 

comprimento de onda (λ/4). 

 Um fuso corresponde à distância entre dois nós consecutivos, ou seja, meio 

comprimento de onda. 

A velocidade de propagação das ondas geradas numa corda depende de vários fatores, 

como indicado abaixo e na Figura 6: 

 Tensão, ou tração (T); 

 Massa (m); 

 Comprimento (L). 

 

Figura 6 – Corda tensionada. 

Fonte: http://www.infoescola.com/fisica/onda-estacionaria/ 

O matemático inglês Brook Taylor (1685 - 1731) relacionou essas grandezas, 

determinando assim a velocidade de propagação da onda na corda (v). 

   
 

 
 

Onde d é a densidade linear da corda, ou seja: 

  
 

 
 

Existem vários instrumentos de corda, porém, os mais comuns são: violão, guitarra, 

contrabaixo e piano, que muitas pessoas não sabem que são instrumentos de corda. Existem 

outros, como harpa, violino, etc. Nesses instrumentos, o som é produzido a partir de cordas, 

que quando acionadas provocam compressões e rarefações no ar, o que nós chamamos de 

ondas sonoras. Também chamadas de cordas vibrantes, as cordas dos instrumentos musicais, 

quando vibram produzem ondas transversais que, superpondo-se às refletidas nas 

extremidades, originam uma onda estacionária.  

http://www.infoescola.com/fisica/onda-estacionaria/
https://pt.wikipedia.org/wiki/1685
https://pt.wikipedia.org/wiki/1731
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O modo mais simples de vibração da corda caracteriza sua frequência fundamental, 

correspondente à vibração entre as extremidades de fixação da corda (nós) e um ponto médio. 

O segundo modo de vibração corresponde aos nós das extremidades e a um nó no ponto 

central. O terceiro modo corresponde a mais um nó entre os nós extremos, e assim, cada novo 

modo de vibração corresponde a mais um nó intermediário (Figura 7). 

A distância entre dois nós consecutivos corresponde a meio comprimento de 

onda (λ) e a frequência de oscilação é dada por f = v/ λ,  onde v é a velocidade da onda na 

corda.  

 

Figura 7 - Cordas vibrantes. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/fisica/a-fisica-os-intrumentos-musicais.htm 

Em resumo: 

- O número de ventres é igual ao número do harmônico emitido pela corda. 

   
  

 
               

   
  

  
               

Instrumentos de sopro  

Os instrumentos de sopro são constituídos por tubos sonoros. É muito fácil nos 

lembrarmos desses instrumentos: saxofone, trombone, trompete, flauta, etc. Se você soprar 

dentro de uma garrafa de vidro, por exemplo, irá observar que esta emitirá um som. Isso 

acontece porque a coluna de ar dentro da garrafa entra em vibração emitindo uma onda 

http://www.brasilescola.com/fisica/a-fisica-os-intrumentos-musicais.htm
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sonora. A produção dessa onda em uma das extremidades é devida a um dispositivo 

denominado embocadura. A extremidade oposta à embocadura pode ser aberta ou fechada 

dando origem a dois tipos de tubos sonoros, os abertos e os fechados. 

Nos tubos abertos a onda estacionária longitudinal que se forma apresenta um ventre 

em ambas as extremidades. O modo mais simples de vibração corresponde a um nó no ponto 

central do tubo. A cada novo modo de vibração, surge mais um nó intermediário (Figura 8). 

A distância entre dois ventres consecutivos é igual à metade do comprimento de 

onda (λ/ ) e a frequência é dada por f = v/λ. 

Figura 8 - Tubos sonoros abertos. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/fisica/a-fisica-os-intrumentos-musicais.htm 

Nos tubos sonoros fechados a onda estacionária longitudinal, apresenta um ventre na 

extremidade da embocadura e um nó na extremidade fechada. Para cada modo de vibração 

existente, mantém-se o nó na extremidade fechada e aumenta-se um nó intermediário (Figura 

9). 

A distância entre o ventre e o nó consecutivo corresponde a um quarto do 

comprimento de onda (λ/4).  

 

Figura 9 - Tubos sonoros fechados 

Fonte: http://www.brasilescola.com/fisica/a-fisica-os-intrumentos-musicais.htm 

Os instrumentos de percussão se comportam de maneira bem diferente dos demais. Os 

sons emitidos por eles podem ter suas origens nas vibrações de membranas, hastes e 

superfícies metálicas, o que dificulta estabelecer um padrão de comportamento para eles. 

4.6) Efeitos sonoros – Eco e reverberação 

http://www.brasilescola.com/fisica/a-fisica-os-intrumentos-musicais.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/a-fisica-os-intrumentos-musicais.htm
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O eco e a reverberação são dois efeitos sonoros causados pela reflexão do som. 

Sendo assim, podemos dizer que eco é o som refletido que é percebido com intervalo de 

tempo suficiente para ser distinguido do som original. 

Quando o intervalo de tempo não é suficiente para se distinguir o som refletido do 

original, temos o efeito de reverberação. Normalmente podemos perceber o eco em locais 

onde há algum objeto muito grande e maciço, como uma parede, uma montanha ou uma 

caverna. 

Para que possamos ouvir o som refletido nesses objetos, eles devem estar a uma 

distância tal que o tempo de ida e volta do som seja maior que sua duração. Por exemplo, se 

gritarmos a palavra “alô”, com uma duração igual a 0,  segundos, é necessário que a distância 

até o objeto seja maior que 32 metros. Dessa forma, quando terminarmos de pronunciar “alô”, 

o som do “a” estará chegando de volta aos nossos ouvidos. 

Para ouvirmos completamente palavras ou frases maiores, é necessário que estejamos 

colocados a distâncias maiores, correspondentes ao tempo que levamos para pronunciá-las. 

As igrejas antigas, construídas com pedras, possuem características sonoras marcantes. 

Em seu interior, o som pode se refletir várias vezes entre as paredes, produzindo um efeito 

chamado de reverberação, que faz com que o som original seja acompanhado de uma 

sequência de ecos que vão se atenuando à medida que o som é absorvido pelas paredes. 

Muitos concertos musicais são feitos dentro de igrejas em razão dessas características 

acústicas. 

O eco tem diversas aplicações tecnológicas, como no exame de ultrassom utilizado 

para estudar estruturas internas de nosso organismo. 

O eco também é usado, por exemplo, para medir qual a distância que estamos de uma 

montanha que produz eco: medimos o tempo de ida e volta de um som e multiplicamos esse 

tempo pela velocidade do som no ar. A distância é a metade desse valor, pois o som precisa ir 

e retornar. 

Os morcegos, por exemplo, usam o eco de seu próprio grito para localizar obstáculos. 

4.7) Aplicações do eco 

Sonar 

Alguns meios de transporte aquáticos utilizam o sonar - um dispositivo criado na 

segunda década do século XX - que pode ser utilizado com a finalidade de determinação de 

profundidade oceânica, captador de obstáculos e, os mais atuais, permitem gerar imagens em 
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preto e branco do fundo do oceano. O princípio de funcionamento desse dispositivo tão 

interessante está concentrado no fenômeno de reflexão que a onda sonora emitida por ele 

apresenta. Conhecendo a velocidade do som (emitido pelo sonar) na água, basta marcar o 

tempo de ida e vinda, imediatamente após a emissão do som, e determinar a profundidade, ou 

se há algum obstáculo pela frente. Veja nas Figuras 10 e 11.  

 

Figura 10 – Funcionamento de um sonar (sound wave – onda sonora; echo wave – onda de eco). 

Fonte: http://images.yourdictionary.com/sonar 

http://www.brasilescola.com/fisica/sonar.htm
http://images.yourdictionary.com/sonar


53 

 

 

Figura 11 – Tipos de sonar. 

Fonte: http://askabiologist.asu.edu/echolocation 

5) Atividades experimentais 

 

5.1) Observação da vibração do meio 

5.1.1) Materiais 

 Amplificador; 

 Instrumento de corda; 

5.1.2) Construção da atividade 

 Ligar o amplificador na tomada; 

 Ligar o instrumento de corda no amplificador; 

 

5.1.3) Como funciona 

 Tocar notas distintas para sentir a vibração das notas mais graves e das mais 

agudas. 

http://askabiologist.asu.edu/echolocation
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5.2) Relação entre frequência de vibração e comprimento de onda 

5.2.1) Materiais 

 Amplificador; 

 Computador; 

 Simulação de computador do PhET; 

 Projetor multimídia. 

 

5.2.2) Construção da atividade 

 Ligar o amplificador e o projetor na tomada; 

 Ligar o computador no amplificador; 

 Ligar o projetor no computador; 

 Abrir a simulação do PhET de ondas sonoras; 

 

5.2.3) Como funciona 

-Na simulação colocamos na aba Ouvir com pressão do ar variável e selecionamos o 

item áudio ativado; 

Nela podemos visualizar que o som, por ser uma onda mecânica, não se propaga no 

vácuo, e se propaga com intensidade cada vez menor de acordo com a redução da pressão do 

meio, no caso, o ar. 

Também podemos analisar uma onda sonora variando a amplitude e a frequência dela. 

Assim podemos perceber uma mudança tanto na “forma visual” da onda, quanto na vibração 

causada por esta ao meio, nos aproximando do amplificador.  

-Em seguida colocamos na aba Interferência por reflexão. 

Nessa aba podemos contextualizar o conceito de eco. 

5.3) Observação da vibração da membrana de um instrumento de percussão 

5.3.1) Materiais 

 Zabumba (Instrumento semelhante a um surdo, muito usado pelas bandas de 

Forró); 

 Arroz. 
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5.3.2) Construção da atividade 

 Colocar um punhado de arroz na membrana da zabumba. 

 

5.3.3) Como funciona 

 Ao tocarmos a zabumba podemos visualizar melhor a vibração de sua 

membrana pela vibração do punhado de arroz. 

 

5.4) Observação da vibração da membrana em uma garrafa PET  

Fonte: http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/fon-ondas_sonoras.pdf 

5.4.1) Materiais 

 1 placa de compensado com dimensões de (12 x 35 x 1) cm;  

 1 garrafa (PET) de refrigerante de 2 L;  

 1 rótulo de plástico da própria garrafa - dimensões (15 x 25) cm;  

 1 canudo de refrigerante;  

 Grãos de arroz crus;  

 50 cm de tubo conduíte de 3/ ”;  

 1 copo de plástico rígido;  

 2 parafusos para madeira;  

 Fita adesiva dupla face;  

 Fita adesiva transparente;  

 Adesivo instantâneo universal;  

 Tesoura, estilete ou ferro de solda.  

5.4.2) Construção da atividade 

 Recorte a garrafa, utilizando tesoura, estilete ou ferro de solda. Fixe a garrafa 

na base utilizando os dois parafusos. 

 Divida longitudinalmente o canudo de refrigerante ao meio. Distenda a 

membrana de plástico (rótulo) sobre a abertura da garrafa e fixe-a com fita adesiva. Fixe o 

semi-canudo, com fita adesiva dupla face, na membrana de plástico. 

http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/fon-ondas_sonoras.pdf
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 Recorte no fundo do copo um furo e introduza uma das extremidades do tubo 

conduíte, fixando-a com o adesivo instantâneo universal. 

 Adote o mesmo procedimento para fazer o furo na tampa da garrafa PET e 

fixar a outra extremidade do conduíte. 

5.4.3) Como funciona 

 Coloque os grãos de arroz sobre a calha (semi-canudo) e emita um som no 

interior do copo (sugere-se que a fonte seja uma “corneta”). O som é produzido por ciclos de 

compressão e distensão do ar e, assim, a membrana de plástico vibra sob a ação desses ciclos 

fazendo os grãos de arroz saltarem, evidenciando o caráter mecânico da onda. 

 

Figura 12 – Ilustração do experimento. 

Fonte: http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/fon-ondas_sonoras.pdf 

  

http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/fon-ondas_sonoras.pdf
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6) Avaliação da aprendizagem 

 

6.1) A tirinha de humor ilustra um brinquedo que permite um bate-papo entre duas crianças a 

uma certa distância.  

 

O Cascão não entendeu muito bem o funcionamento do brinquedo e deixou o Cebolinha 

decepcionado. Porém, ele não ficou conformado com a reação do Cascão e pediu sua ajuda 

para explicar cientificamente como é possível a comunicação à distância entre pessoas, com a 

utilização de duas latinhas interligadas por um fio. 

Escreva nas linhas abaixo a explicação que você daria para os dois personagens da tirinha 

sobre o funcionamento do “telefone de lata”. 

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_1.pdf 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_1.pdf
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6.2) Leia e faça a escolha correta. 

 

O personagem Hagar consegue, na maioria das vezes, acabar com a paciência da sua esposa 

Helga, como pode ser visto nos quadrinhos da tira de humor ao lado. Você já aprendeu que 

um som pode ser caracterizado pela altura, intensidade e timbre. Ao se analisar os textos e 

imagens que representam o “diálogo” entre Hagar e Helga, percebe-se que o autor da tira de 

humor procurou diferenciar as falas dos dois personagens: 

(a) pelo timbre. 

(b) pela altura. 

(c) pela intensidade. 

Justifique sua resposta. 

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_2.pdf 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_2.pdf
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6.3) Cebolinha e Cascão adoram brincar produzindo eco. 

 

Mas pelas tirinhas acima parece que eles não compreendem como ocorre o fenômeno. Você, 

que já estudou os fenômenos ondulatórios, pode ajudar o Cebolinha e o Cascão, enviando um 

e-mail para a Turma da Mônica, explicando como o eco é produzido. 

Escreva a seguir o texto da sua mensagem eletrônica. 

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_4.pdf 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_4.pdf
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6.4) Parece que o Cebolinha compreendeu direitinho seu e-mail e espertamente está fazendo o 

Cascão de bobo. Coitado!!!  

 

Agora que você já sabe explicar o que é o eco, pode aprender um pouco mais sobre este 

fenômeno. 

- Você sabia que para um ser humano distinguir dois sons que chegam aos seus ouvidos, é 

necessário um intervalo de tempo mínimo de 0,1 s?  

- Os estudiosos afirmam que este é o valor. 

Considerando que a velocidade do som no fio do “brinquedo” usado pelo dois amiguinhos 

seja igual à da propagação no ar (340 m/s), determine a distância mínima entre o Cascão e a 

superfície refletora da gruta. 

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_5.pdf 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_5.pdf
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6.5) 

O 

Cebolinha e o Cascão estão conversando por um sistema de comunicação usado por muitos na 

infância e que também foi o princípio básico para o desenvolvimento do telefone. Explique a 

partir de conceitos físicos como ocorre a transmissão da informação para a situação 

apresentada na tira. 

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_6.pdf 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

http://ensinodefisica.net/1_THs/sit.problemas/fon_6.pdf
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo 1 

História do IEPIC 

Através da história do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho podemos 

reconhecer um terço da história do país através das evidências legais, interesses políticos e 

econômicos testemunhados no Brasil, bem como uma boa parte da recente história do 

município de Niterói. 

O Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho teve sua origem com a 

denominação de “Escola Normal”, a primeira do Brasil e da América, instituída através do 

Ato n. º 10 de 1º de abril de 1835, da Assembleia Legislativa da Província do Rio de Janeiro, 

sancionada em 04 de abril de 1835 (no mesmo ano em que a Vila Real da Praia Grande foi 

elevada à categoria de cidade com a denominação de Nictheroy, passando a ser a capital da 

Província do Rio de Janeiro) pelo Presidente da Província Joaquim José Rodrigues Torres, 

depois Visconde de Itaboraí. Seu sucessor interino, Paulino José Soares de Souza (depois 

Visconde do Uruguai) nomeou a 27 de junho o primeiro diretor, o Tenente Coronel José da 

Costa Azevedo, que permaneceu no cargo até 1860. 

A Escola Normal destinava-se a habilitar as pessoas para o Magistério da Instrução 

Primária, e os professores existentes, que não tivessem adquirido a necessária instrução nas 

Escolas  de  Ensino Mútuo,  na conformidade  da  Lei  de  15  de  outubro  de  1827 (art. 5º). 

Dos candidatos a uma vaga na Escola Normal requeria-se: “ser Cidadão Brasileiro, 

maior de dezoito anos, com boa morigeração, e saber ler e escrever” (Ato nº 10 de 1º de abril 

de 1835 - Art. 4º). 

Matricularam-se no primeiro Ano, 21 alunos, cabendo a matrícula n.º1 ao mineiro José 

de Souza Lima, nascido na cidade de Campanha e depois radicado no município fluminense 

de Angra dos Reis. Foi ele também o primeiro professor formado no Brasil, submetendo-se 

em 1837 ao exame de uma banca especial de alto nível, composta pelo Conselheiro Antonio 

Francisco de Holanda Cavalcanti de Albuquerque (Visconde de Albuquerque), Frei Policarpo 

de Santa Gertrudes e Custódio Alves Serrão (naturalista maranhense afamado por suas teorias 

de refinação dos metais, aplicada na Casa da Moeda do Rio de Janeiro). Em Angra dos Reis, 

onde se radicou, José de Souza Lima teve como alunos Raul Pompéia, Lopes Trovão e o 

padre Júlio Maria. 

Durou pouco a primeira Escola Normal, absorvida na Reforma do Ensino em 1847 

pelo “Liceu Provincial”, juntamente com a “Escola de Arquitetos Medidores” e o “Colégio 
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das Artes Mecânicas”, logo depois extintos. O “Liceu Provincial” também seria efêmero e a 

“Escola Normal” se restabeleceria em 1 6 , sendo festivamente reinaugurado pelo Imperador 

Pedro II a 29 de junho daquele ano. Abriu-se desde então para o sexo feminino e formou em 

1866 a primeira professora primária fluminense: Joaquina Maria Rosa dos Santos, filha do 

ator João Caetano dos Santos. 

A 15 de abril de 1890, no primeiro governo republicano de Francisco Portela, era a 

Escola Normal novamente extinta e reabsorvida pelo “Liceu de Humanidades de Niterói”, a 

que se agregaram como simples cadeira de pedagogia. Aos poucos, de reforma em reforma, 

restabelecem-se as cadeiras do Curso Normal e por fim a própria Escola, em 1900, 

extinguindo-se o Liceu para apenas ressurgir em 1931. 

Em 15 de janeiro de 1931, então é criado junto à Escola Normal, o curso Ginasial, 

ficando ambos reunidos com a denominação “Escola Normal de Niterói” e “Liceu Nilo 

Peçanha”. 

Em 1938, com a assinatura do Decreto nº 391 de 30 de março, pelo Interventor Federal 

no Estado do Rio de Janeiro, Almirante Hernani do Amaral Peixoto, o “Liceu Nilo Peçanha” e 

a “Escola Normal de Niterói” passam a denominar-se INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que passa a ser considerado o estabelecimento padrão do 

Ensino Normal no Estado. 

O Instituto de Educação passa a compreender além do Curso de Formação de 

Professores, com duração de dois anos, destinados à preparação de professores primários e 

com denominação de “Escola de Professores”, o Curso Secundário Fundamental. Este 

destinado a ministrar o Ensino Básico, necessário à preparação para o curso de formação de 

professor, sendo pré-requisito para ingresso na Escola de Professores, além do concurso de 

admissão. Os Institutos de Educação passam a compreender também os cursos primários e 

pré-primários, constituídos enquanto “Escola de Aplicação”, destinados à prática e à 

experimentação pedagógica das alunas-mestras do curso de formação de professores. 

A primeira sede especificamente construída para a Escola Normal, na Praça da 

República, inaugurada em 1921, passa a abrigar em 1931 também o "Liceu Nilo Peçanha". 

Por mais de vinte anos convivem na mesma casa, separando-se definitivamente em 1955, 

quando da transferência do Instituto de Educação para a Travessa Manoel Continentino em 

São Domingos. 

Desligado do Liceu Nilo Peçanha pela Lei nº 2146, em 1954, o Instituto de Educação 

do Estado do Rio de Janeiro passou a denominar-se INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE 

NITERÓI, sendo transferido para a Travessa Manoel Continentino, habilitando-se a manter os 
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seguintes cursos: a) Pré-primário – Jardim de Infância; b) Primário – Grupo Escolar – 

subdividido em Elementar e Complementar; c) Secundário com organização e finalidade 

estabelecidas pela legislação Federal, quando as condições financeiras do Estado o permitam; 

d) Normal – Escola Normal – destinado à formação de professores do ensino primário; e) de 

Aperfeiçoamento – aprimoramento do nível cultural dos professores primários; f) 

de Administração Escolar de grau primário, para habilitação de diretores e orientadores de 

ensino; g) de Especialização (art. 9º). 

Em 1954 o Grupo Escolar “Getúlio Vargas” e o Jardim de Infância “Maria 

Guilhermina”, localizados na Travessa Manoel Continentino, passam a integrar o Instituto de 

Educação de Niterói. 

Em 196 , com a elevação à  ª categoria o Grupo Escolar “Getúlio Vargas” e a criação 

do curso Ginasial (Decreto nº 8.555, de 02-07-1962), passa o Instituto de Educação de Niterói 

a oferecer a formação completa do pré-primário ao Curso Normal, oferecendo inclusive, 

campo para a formação prática das normalistas. 

Ainda em 1962, pelo Decreto nº 8.556, de 02-07, determina que os Institutos de 

Educação passem a manter além do curso de formação de professores primários, o curso 

ginasial destinado a preparar candidatos para o primeiro (art. 1º). Os Institutos passam a 

ministrar cursos de especialização (de orientadores de educação primária, de educação de 

excepcionais, de educação pré-primária e de orientação de 1ª série primária), de 

administradores escolares e, ainda, de aperfeiçoamento, todos para graduados por escola 

normal de grau colegial (art. 2º). 

Em 1965, como homenagem a uma das grandes figuras do magistério fluminense, o 

Instituto de Educação de Niterói passou a chamar-se INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

PROFESSOR ISMAEL COUTINHO, o IEPIC que conhecemos (Decreto nº 11.913, de 26-07-

1965). 

Em 1975, através do Parecer nº 1.133/75 do Conselho Estadual de Educação, o 

Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho teve autorização para a implantação da 

Reforma do Ensino relativa ao 2º Grau com o Curso de Formação de Professores habilitados 

para 1ª à 4ª série do 1º Grau (Decisão n.º06/75, homologada em 17-02-1975) 

Pelo Decreto nº 2.027 de 10 de agosto de 1978 o IEPIC absorve a Escola Estadual 

“Getúlio Vargas”, a Escola Estadual de Ensino Supletivo “Getúlio Vargas” e o Jardim de 

Infância “Maria Guilhermina”, passando a constituir um único estabelecimento de ensino, 

integrando o Pré-Escolar e o Curso Supletivo aos cursos de 1 º e 2º Graus. 
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Em 1981 o IEPIC é autorizado, através da Portaria nº 2.122 / ECDAT de 09-09-81, a 

ministrar no Ensino de 2º Grau, os Estudos Adicionais, com aprofundamento em Educação 

Pré-Escolar e Alfabetização. 

Em 24 de agosto de 1989, pelo Decreto nº 13.414, exclui-se a Unidade Escolar situada 

à Rua Alexandre Moura, em São Domingos - CIEP Geraldo Reis – transformando-a em 

Anexo do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, sendo considerado como Escola 

de Aplicação para o Estágio Supervisionado dos alunos do Curso de Formação de Professores 

de 1ª à 4ª série do IEPIC. Em 14 de novembro de 1991 revoga-se o ato de integração das 

Unidades Escolares através do Decreto nº 16.960. 

Desde o Decreto Nº 2027 de 10 de agosto de 1978, O Instituto de Educação Professor 

Ismael Coutinho oferece, através de seus Cursos a Educação Básica. 

Possui cerca de 3.000 alunos distribuídos em quatro prédios e separações definidas 

para seus Segmentos de Ensino. 

SRM do IEPIC  

Professora Responsável: Ruth Mariani 

A Sala de Recursos do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho foi 

inaugurada no dia 27/06/2001. 

A Sala de Recursos é uma modalidade de atendimento em Educação Especial para os 

alunos com necessidades educacionais especiais, que realiza o apoio pedagógico 

especializado, para garantir o seu acesso e permanência em classe do ensino regular. 

O atendimento educacional especializado na Sala de Recursos ocorre segundo a 

demanda das necessidades educacionais especiais dos alunos incluídos no ensino comum 

como complementação ou suplementação curricular, como condição fundamental para 

organizar e viabilizar os procedimentos para que se possa obter respostas educativas 

compatíveis com as necessidades dos alunos. 

A Sala de Recursos está localizada no prédio da Educação Infantil.  É uma sala 

arejada, bem iluminada e, por estar num andar térreo, permite o fácil acesso do aluno. 

Entende-se como atendimento educacional em Salas de Recursos Multifuncionais, um 

conjunto de procedimentos definidos em uma proposta pedagógica, assegurando recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 

suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a 
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garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos 

que apresentem necessidades educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação. 


