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RESUMO

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA ONDULATÓRIA
NO ENSINO MÉDIO E NEJA

Carolina Pinheiro da Silveira

Orientador:
Thadeu Josino Pereira Penna

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

No  presente  trabalho  descrevemos  uma  sequência  didática  para  o

ensino de Física tendo como tema Física Ondulatória e voltada para o Ensino

Médio e para a NEJA (Nova Educação de Jovens e Adultos) com a utilização

de  atividades  experimentais  intercaladas  com  a  apresentação  teórica  do

conteúdo. As aulas foram desenvolvidas tendo o aluno como foco do processo

ensino/aprendizagem,  relacionando  o  tema  com  o  cotidiano  e  áreas  de

interesse do mesmo, como acústica. Além dos experimentos tradicionais foram

inseridas  atividades  com  tablets/smartphones,  equipamentos  que  os

estudantes possuem conhecimento e grande interesse no seu uso. A ligação

entre a teoria e a prática foi feita através de histórias em quadrinhos, vídeos e

debates, desta forma os adolescentes se sentem mais próximos da Física. O

desenvolvimento  desta  prática  e  as  atividades  utilizadas  estão  relatados  a

seguir.

Palavras-chave: Ensino de Física, Física Ondulatória, atividades experimentais.
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ABSTRACT

EXPERIMENTAL ACTIVITIES FOR ONDULATORY EDUCATION IN HIGH
SCHOOL AND NEJA 

Carolina Pinheiro da Silveira

Supervisor:
Thadeu Josino Pereira Penna

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

In the present work, we describe a pedagogical sequence for teaching

Physics with Ondulatory for students of High School and NEJA (New Education

for youngs and adults) with the use of experimental activities interspersed with

the theoretical presentation of the content. The classes were developed with the

student as the focus of the teaching / learning process, relating the subject to

everyday life  and  areas  of  interest  such  as  acoustics.  We have  used  both

traditional  experiments and activities with  tablets  /  smartphones,  equipments

used  for  students  because  they  show  great  interest  in  their  use.  The

presentation of  theory and practice has been made through comics, videos and

further  discussion.  This  work  resulted  in  a  product  oriented  to  teachers  of

Physics  of  High  School  and  NEJA  containing  all  the  experiments  and

suggestions of class.

Keywords: Physics education, ondulatory, experimental activities.
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Capítulo 1

Introdução

Em um breve passeio pela história da humanidade é possível perceber

que  a  Física  está  presente  em  diversos  momentos,  desde  a  invenção  de

pequenos  aparatos  científicos  até  as  modernas  invenções  como  aviões,

foguetes e geração de energia elétrica, passando por observações do céu, que

ajudaram  no  desenvolvimento  da  navegação  e  agricultura,  criação  de

máquinas  térmicas  e  uma  grande  invenção  que  é  a  roda,  possibilitando  a

criação  do  meio  de  transporte  mais  utilizado  no  mundo,  a  bicicleta

(Nascimento, 2017). No entanto, o processo de ensino/aprendizagem de Física

apresenta dificuldade de associação da teoria com a prática, sendo necessária

a implementação de metodologias alternativas neste processo (Borges, 2002). 

A Física  é  uma ciência  que  se  baseia  nos  fenômenos  naturais  para

desenvolver seus estudos, sendo assim ela é considerada também uma ciência

experimental, sendo as experimentações de importância fundamental, levando

o processo ensino-aprendizagem fazer uso desta técnica. Em várias áreas do

ensino  de  Física  já  encontramos trabalhos  desenvolvidos  com laboratórios,

porém uma área que ainda está carente e provoca grande fascínio às pessoas

é a Física Ondulatória.

Em  diversas  situações  do  nosso  cotidiano,  podemos  nos  utilizar  de

fenômenos ondulatórios, como por exemplo, no funcionamento de um forno de

micro-ondas, em um exame de ultrassonografia, em uma estação de rádio ou

até mesmo no canal de televisão. A Física Ondulatória estuda a geração, a

propagação e a detecção de ondas, bem como as leis físicas que regem estes

fenômenos. 

Mesmo com toda sua importância, o desenvolvimento de experimentos

didáticos que facilitem a compreensão dos estudantes é limitado. Entre eles

destaca-se o telefone de latinha.
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O estudo das ondas sonoras e suas aplicações é abordado em acústica.

Onda sonora é uma onda mecânica, ou seja, que precisa de um meio material

para se propagar. Funciona através de ondas de pressão, fazendo com que o

ar fique em compressão e em rarefação durante sua trajetória de propagação.

Estamos expostos a diversas fontes sonoras diariamente,  como barulho do

trânsito, som de instrumentos, músicas ou a própria voz.

O  material  didático  é  um  instrumento  essencial  para  o  processo  de

ensino  e  aprendizagem,  mas  também  uma  das  principais  dificuldades

encontradas pelos professores, pois nem sempre está adequado à realidade

dos alunos.  A preocupação com o ensino faz com que novas metodologias

sejam adotadas pelos profissionais. 

Para  a  formação  de  uma  sociedade  capaz  de  responder  às

necessidades do mundo atual, é necessário que o ensino seja uma ferramenta

que auxilie na compreensão do mundo e dos fenômenos do ambiente e se

reconheça  como parte  deste  contexto  (Bizzo,  2000).  Através  do  ensino  de

Ciências  voltado  para  a  realidade,  o  aluno  será  capaz  de  organizar  seu

pensamento de maneira lógica e assim construir uma postura mais critica em

relação aos fenômenos que estão ao seu redor.

Nesta dissertação apresentamos uma proposta que se baseia em aulas

teóricas  e  experimentais,  relacionadas com o cotidiano dos alunos e tendo

como  foco  o  próprio,  buscando  o  diálogo  e  a  problematização,  levando  a

autonomia do estudante, defendido por  Paulo Freire (2002) e Marco Antônio

Moreira  (2014) e  em  direção  a  uma  aprendizagem  significativa  (Moreira;

Masini, 1982) apresentadas na metodologia. O uso de atividades experimentais

encontra  uma  série  de  desafios  ao  ser  introduzido  no  processo  de

ensino/aprendizagem, como a falta de investimento das escolas nesta área, já

apresentada  por  Borges,  2002,  assim  como  os  desafios  encontrados  na

escolha das oficinas que compõem o presente trabalho.

No  capítulo  2  abordaremos  o  processo  de  ensino/aprendizagem  de

Física nas instituições, assim como algumas dificuldades. Apesar de ser um

tema  discutido  há  muitos  anos,  ainda  existem  poucas  alternativas
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metodológicas  que  facilitem a  compreensão  do  conteúdo,  o  que  justifica  a

escolha deste tema. 

Ainda no capítulo 2 discutiremos alternativas já utilizadas como história

em quadrinhos e vídeos, além de laboratório e de novas tecnologias aplicadas

ao ensino, destacando a importância dos temas ondulatória e acústica para o

presente trabalho. 

O capítulo  3 apresenta as etapas do desenvolvimento das atividades

elaboradas e aplicadas com os alunos da 1ª e  2ª  séries do Ensino Médio.

Contém uma parte teórica associada ao conteúdo e uma parte prática com a

execução das atividades. 

A análise dos dados obtidos, assim como suas discussões e conclusões

acerca das atividades executadas estão descritas no capítulo 4. Na última parte

do  trabalho  são  apresentadas  as  considerações  finais  e  seus  possíveis

desdobramentos.

A dificuldade em encontrar materiais simples para ministrar as aulas de

física, sem a presença de um laboratório,  motivou a criação e utilização de

práticas  pouco  utilizadas,  mas  que  influenciam  na  aprendizagem  dos

educandos. Desta forma, o trabalho apresentado tem o intuito de relacionar e

abordar temas da Física encontrados no dia a dia e seus interesses. E assim,

disponibilizar material didático para possível aplicação em sala de aula pelos

professores, com o objetivo de estimular o interesse e a curiosidade cientifica

por parte dos estudantes.
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Capítulo 2

Ensino de Física Ondulatória

A ciência, de uma forma geral, tem seu destaque em uma sociedade,

seja pelo potencial de crescimento deste povo ou pelo potencial de destruição,

além do fascínio que o desconhecido provoca nas pessoas. Um fator que se

destaca atualmente é o uso de termos e/ou expressões como “cientificamente

comprovado”, “pela ciência” ou apenas “científico”, que dão credibilidade à fala

de quem os transmite (Chalmers, 1993). Porém, o emprego destes termos nem

sempre está correto e sendo utilizado apenas, por exemplo, como marketing,

sendo  necessário  o  conhecimento  básico  de  ciência  para  analisar  as

afirmações com estes termos.

Uma  pessoa  não  necessita  ser  um  cientista  para  questionar  uma

afirmativa, sendo capaz de associar sua realidade com um raciocínio científico,

consegue  indagar  sobre  a  afirmação  proposta  (Bevilaquia;  Coutinho-Silva,

2007). Este conhecimento precisa ser instigado e debatido para se ter pessoas

capazes de dialogar e de questionar os fatos, logo é necessário que seja feito

nas escolas.

O conhecimento da ciência não é necessário apenas para debates, mas

também para compreender o progresso científico e as mudanças causadas na

sociedade durante este processo (DCNEM, 1998) e assim entender e contribuir

para os futuros avanços, tendo uma visão do mundo ao seu redor e sendo

capaz de influenciar de forma crítica na vida social que faz parte (PCNEM).

2.1 Ensino de Física

 O ensino sofre mudanças ao longo dos anos, pois a sociedade passa

por processos de transformação que influenciam diretamente as escolas. Estas

mudanças são necessárias para preparar as crianças e adolescentes para se

tornarem  cidadãos  capazes  de  se  comunicar,  compreender,  resolver
13



problemas,  viver  em sociedade com praticidade e  solidariedade elaborando

críticas e propostas e aprender todos os dias, como abordam as Orientações

Educacionais  Complementares  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais

(PCN+).

Como a Física estuda os fenômenos da natureza, o ensino da mesma é

capaz de atender as PCN+, pois seu estudo vai do estudo de partículas até o

estudo  das  galáxias,  passando  por  diversas  áreas  de  conhecimento.  Este

motivo  levou  a  criação  de  diversas  linhas  como  “Física  do  cotidiano",

“equipamento  de baixo  custo",  “ciência,  tecnologia  e  sociedade",  “história  e

filosofia  da  ciência",  “Física  Contemporânea"  e  “novas  tecnologias”.  Vale

ressaltar  que  todas  têm sua  importância,  porém não  devem ser  ensinadas

individualizadas, perdendo, assim, a qualidade do ensino de Física (Moreira,

2000).

De acordo, ainda, com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o

ensino  de  Física  deve  se  comprometer  na  parte  de  comunicação  para

desenvolver determinadas competências e habilidades no estudante, como as

que estão a seguir:

•  Compreender  enunciados  que  envolvam  códigos  e  símbolos

físicos.  Compreender  manuais  de  instalação  e  utilização  de

aparelhos.

• Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas

gráficas  para  a  expressão  do  saber  físico.  Ser  capaz  de

discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre

si.

•  Expressar-se  corretamente  utilizando  a  linguagem  física

adequada  e  elementos  de  sua  representação  simbólica.

Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido,

através de tal linguagem.

• Conhecer fontes de informações e formas de obter informações

relevantes, sabendo interpretar notícias científicas.

• Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos
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trabalhados.

Na área de investigação e compreensão, o conhecimento da Física é

fundamental  e  pode  ser  incentivado  pelo  uso  de  laboratórios  e  outros

elementos didáticos, como vídeos e experimentos mais simples. Nesta parte o

ensino deve se comprometer, segundo os PCN, a:

•  Desenvolver  a  capacidade  de  investigação  física.  Classificar,

organizar,  sistematizar.  Identificar  regularidades.  Observar,

estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir,

fazer hipóteses, testar.

•  Conhecer  e  utilizar  conceitos  físicos.  Relacionar  grandezas,

quantificar,  identificar  parâmetros  relevantes.  Compreender  e

utilizar leis e teorias físicas.

•  Compreender  a  Física  presente  no  mundo  vivencial  e  nos

equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como

funciona” de aparelhos.

• Construir e investigar situações-problema, identificar a situação

física,  utilizar  modelos  físicos,  generalizar  de  uma  a  outra

situação, prever, avaliar, analisar previsões.

•  Articular  o conhecimento físico com conhecimentos de outras

áreas do saber científico.

Durante  o  processo  de  ensino-aprendizagem  é  fundamental  que  o

contexto histórico e social estejam presentes, para que o estudante identifique

sua sociedade, cultura e hábitos, podendo associar com os demais elementos

do processo. Para isto os PCN determinam que é necessário:

• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de

sua história e relações com o contexto cultural, social, político e

econômico.

•  Reconhecer  o  papel  da  Física  no  sistema  produtivo,

compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação
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dinâmica com a evolução do conhecimento científico.

• Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela

tecnologia.

•  Estabelecer  relações  entre  o  conhecimento  físico  e  outras

formas de expressão da cultura humana.

•  Ser  capaz  de  emitir  juízos  de  valor  em relação  a  situações

sociais  que  envolvam  aspectos  físicos  e/ou  tecnológicos

relevantes.

O  processo  de  aprendizagem não  depende  apenas  do  aluno,  assim

como  o  ensino  não  depende  exclusivamente  do  professor.  Ensinar  é  um

processo de troca entre aluno e professor, onde ambos crescem como seres

humanos,  trocando suas experiências  (FREIRE,  2002).  O educador  precisa

despertar a curiosidade e criatividade do aluno. Dedicar parte da aula para o

debate e a liberdade de se expressar, como também de ouvir e dialogar.

Um grande aliado do professor no ensino é o livro didático, porém não

parece ser suficiente. A dinâmica de uma aula, apenas com o livro didático, não

constitui um processo natural de aprendizagem, primeiramente por ser adotado

um único  livro  nas  escolas,  segundo  Moreira  (2000)  e  depois  pelo  fato  da

diversidade dos estudantes de uma sala de aula, levando à necessidade de

outras práticas e artifícios didáticos, como vídeos, histórias em quadrinhos e

aparatos  experimentais  simples  (molas,  rampas,  roldanas  e  outros).  A aula

narrativa não consegue mais atrair a atenção dos jovens, que estão totalmente

conectados às novas tecnologias, desta forma, não é despertada a curiosidade

cientifica, dificultando o processo de ensino-aprendizado.

A curiosidade dos alunos pelas novas tecnologias pode ser  instigada

durante as aulas através do uso de tablets e smartphones para a realização de

experimentos (Fernandes et al, 2016), assim os estudantes podem aproveitar

seus conhecimentos prévios durante o desenvolvimento das atividades e, por

consequência,  facilitar  uma  aprendizagem  significativa  (Moreira  e  Masini,

2001),  onde  ocorre  uma  relação  entre  o  novo  conhecimento  com  a
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compreensão prévia e ainda de uso diário dos estudantes.  A aprendizagem

significativa integra a teoria de Ausubel (Moreira e Masini, 2001), sendo a parte

central da mesma. Nesta teoria, para o indivíduo aprender é necessário que a

nova informação tenha relação com conceitos já existentes na área cognitiva

do aprendiz.  Caso contrário,  seria  construída uma aprendizagem mecânica,

onde há pouca ou nenhuma relação com o novo conceito (Moreira, 2011, p149-

173), como ocorre quando o professor tenta trabalhar com assuntos e materiais

completamente distantes dos estudantes.

A utilização de metodologias que tornam o conteúdo mais atraente aos

alunos e que conferem mais sentido ao tema estudado nos livros é uma das

alternativas  destacadas  pelos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (BRASIL,

2000). E o presente trabalho aborda algumas destas metodologias que estão

apresentadas a seguir.

2.1.1 Uso de laboratórios

O uso de laboratório no ensino de Física vem sendo defendido ao longo

dos anos, tendo na Lei de Diretrizes e Bases para a educação um incentivador,

pois “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática

social”  (LDB  –  1996),  o  estudo  da  Física  é  de  alta  aplicabilidade  nos

laboratórios, tendo inserção direta no mercado de trabalho. O debate sobre

esta  utilização  ocupou  e  ainda  ocupa  grande  parte  das  discussões  em

congressos e seminários, como foram as seis edições do Encontro Brasileiro

de Pesquisa em Educação em Ciências – ENPEC (Rupolo e Slongo – site).

O estudante deve ser incentivado e encorajado a pesquisar, analisar e

concluir situações-problemas, levando a respostas de outras situações como

orienta os PCNEM, assim, o uso de laboratório didático no ensino de Física,

leva o aluno a compreender a atividade de pesquisa como um todo e não

apenas no formato do método científico como é apresentado por vários livros

didáticos (Moreira e Ostermann, 1993). Conhecendo e tendo as dificuldades de

um processo investigativo, onde a prática não é apenas para reproduzir um
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experimento, mas também coletar dados e analisá-los, desenvolvendo a leitura

e interpretação dos dados obtidos (Borges, 2002), levando a compreensão da

relação ciência-tecnologia-sociedade (Grandini, 2008).

Apesar de ser um excelente recurso para auxiliar o processo de ensino-

aprendizagem de Física, o uso de laboratórios é uma prática que não ocorre

em todas as escolas, na realidade, em uma minoria das escolas. Os motivos

são  variados:  Borges  (2002)  apresenta  o  baixo  investimento  por  parte  das

escolas na área das ciências em geral, a infraestrutura inadequada, a falta de

manutenção e reposição de materiais e falta de técnicos responsáveis pelos

laboratórios. Além destes, o professor precisa de tempo para preparar a prática

e  depois  desmontá-la,  sendo  pouco  provável  que  o  professor  consiga  se

organizar para realizá-lo.

A  realização  de  uma  experiência  de  laboratório  deve  ser  bem

estruturada  e  apresentada  de  forma  clara,  com  os  objetivos  a  serem

alcançados pelos  estudantes,  possibilitando  bons  resultados em relação ao

processo de ensino-aprendizagem. Esta prática tem sido alcançada em virtude

do novo modelo de laboratório, onde o objetivo não é apenas verificar leis e

comprová-las  e  sim  relacionar  a  teoria  com  a  realidade  (Alves,  2002),

resolvendo problemas como apresentado por Borges (2002): quando o objetivo

é comprovar uma teoria/lei e o aluno não consegue realizar o experimento, ele

acaba burlando os resultados para adequar à lei,  assim o processo ensino-

aprendizagem fica perdido.

No  entanto,  a  geração  atual  de  estudantes  já  apresenta  algum

conhecimento das novas tecnologias abrindo opções para o uso de  tablets e

smartphones  nas  atividades  realizadas,  suprindo  a  necessidade  do  uso  de

computadores. Há casos que relatam uma interação maior entre os alunos, dos

alunos com o professor e dos alunos com os materiais laboratoriais de baixo

custo e também novas tecnologias na área da Física, usando uma abordagem

que leve o aluno a construir seu próprio pensamento (Vieira, 2013).
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2.2 Materiais didáticos alternativos/ Experimentos em Física

O material didático é um instrumento pedagógico que possui finalidade

educacional.  Confecções  de  objetos,  leitura  de  quadrinhos,  equipamentos

tecnológicos,  imagens,  jornais  e  muitos  outros  podem  ser  considerados

didáticos se forem utilizados com esse objetivo, porém o mais utilizado nas

escolas ainda é o livro.

Desde  que  a  LDB  entrou  em  vigor,  os  profissionais  da  educação

discutem os modelos educacionais. Cada vez mais, tentam contextualizá-los

com situações do dia a dia.  O material didático precisa estar cada vez mais

adequado a esta realidade, sendo um importante aliado no processo de ensino.

Mesmo contemplando todas as disciplinas,  desde a educação infantil  ate  o

ensino superior, os livros podem não facilitar a aprendizagem (Moreira, 2000),

estando o professor  responsável  por  complementar  os livros  utilizados com

materiais alternativos. 

A Física, apesar de trabalhar com fenômenos tão presentes no cotidiano

do aluno, encontra grande dificuldade de atingi-los quando trabalhado de forma

tradicional,  com aulas  unicamente  expositivas.  Por  este  motivo  o  processo

ensino-aprendizado  de  Física  deve  ser  acompanhado  de  algumas  outras

práticas que descreveremos a seguir.

2.2.1 História em quadrinhos

Desde a era pré-histórica, os homens utilizavam pinturas rupestres para

contar suas aventuras nas caçadas. Hieróglifos e desenhos em baixo-relevo

foram  encontrados  no  Egito.  As  igrejas  medievais  também  retratavam  os

momentos da vida de Jesus em quadros. Mas só no ano de 1895 foi criada a

primeira história em quadrinhos moderna, com um personagem fixo, texto em

balõezinhos e ações separadas por quadros. 

História em quadrinhos é um gênero textual que faz uso da linguagem

verbal  e  não  verbal,  ou  simplesmente  da  linguagem  mista.  Estimula  o

pensamento lógico, pois nem tudo está escrito (Costa, 2011), além de aguçar a

curiosidade dos alunos. É um objeto de fácil  comercialização e acesso, que
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não requer o uso de laboratório ou de equipamentos eletrônicos. Despertam

interesse em crianças e adolescentes, sendo capazes de estimular a leitura

pelas formas e cores atraentes. Desta forma, tornam-se importantes aliados as

novas formas de ensino, podendo ser bastante utilizadas nas escolas. Uma

enorme diversidade de assuntos pode ser trabalhada através dos quadrinhos,

inclusive auxiliando o processo de alfabetização (Mika et al, 2006). 

2.2.2 Vídeos

O processo de ensino e aprendizagem tradicional traz a narrativa como

o principal ponto de apoio. Aulas dissertativas, leituras, perguntas, respostas

orais deixam pouco espaço para as demais formas de linguagem.  Ao mesmo

tempo,  estamos  diante  de  uma  era  repleta  de  tecnologias,  com  novos

acontecimentos  a  cada  instante.  Sendo  assim,  devemos  considerar  as

inovações  tecnológicas  como  uma  aliada  ao  processo  de

ensino/aprendizagem.

A  presença  de  vídeos  se  torna  cada  vez  mais  presente  com  a

popularização da internet e o avanço das tecnologias, sendo assim necessário

atualizar os meios de ensino. Diversos trabalhos demonstram a utilização de

vídeos como uma ferramenta  de grande apoio  aos educadores como o  de

Coelho, Viana (2011); Betetto (2011) e Nunes (2012).

Quando  os  vídeos  e  filmes  possuem  uma  proposta  educativa

possibilitam um diálogo com os conteúdos de todas as áreas de conhecimento

(Schorn; Santos, 2016) tais como Física, Matemática, Biologia, História, Artes e

Português,  atuando  como  fixador  do  conteúdo  ou  despertando  o  interesse

pelas  aulas,  como  foi  verificado  por  Nunes  (2012).  Através  de  filmes  ou

pequenos vídeos presentes  na internet  podemos estimular  o  interesse pelo

conteúdo e abrir debate com reflexão crítica. É importante ressaltar que nem

sempre a informação que deve ser retirada do filme está explícita nas cenas,

por isso é fundamental a presença do professor atuando como um mediador e

assim direcionando a ligação entre o filme e o conhecimento, (Betetto, 2011).

Como  foi  destacado  por  Aqueu  &  Martins  (2016),  quando  usados
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adequadamente,  os  vídeos  e  filmes  podem  facilitar  o  processo  de

aprendizagem, além de desenvolver  a emoção, concentração,  interpretação,

senso crítico e criatividade.

2.2.3 Tablet e Smartphone

Os avanços da ciência e tecnologia nos últimos anos trouxeram grandes

mudanças  na  rotina  na  população.  Devido  a  sua  multifuncionalidade,  os

dispositivos móveis como tablets e smartphones atraíram todos os indivíduos,

principalmente  os  jovens.  Através  destes  dispositivos  é  possível  ler  livros,

assistir vídeos, ouvir músicas, jogar, produzir textos e acessar a internet. 

Os estudantes de hoje convivem com este tipo de tecnologia desde o

nascimento, porém, ainda utilizam pouco para sua aprendizagem (Carvalho,

2015).  Na  escola,  utilizam  de  maneira  inadequada  durante  as  aulas.  No

entanto, Vieira & Aguiar (2016) sugerem que os alunos utilizem seus aparelhos

para a investigação de fenômenos físicos durante as aulas como um recurso

promissor,  quando  bem  planejado  pelo  professor.  Os  roteiros  das  aulas

utilizando a tecnologia, além de atrair a atenção dos alunos, compensa a falta

de laboratório  nas instituições,  uma vez  que estes  aparelhos alcançam um

grande número de estudantes (Fernandes et al, 2016). 

Os  tablets são computadores portáteis de pequeno tamanho, com tela

sensível ao toque (touchscreen), substituindo o teclado e o mouse. Em relação

aos computadores portáteis mais rápidos e com bateria mais duradoura. Os

smartphones são  celulares  com  grande  capacidade  de  computação  e

comunicação e são difundidos em todo o mundo. 

Os tablets e smartphones trazem de fábrica diversos sensores capazes

de medir grandezas físicas, o que é interessante para aulas de física. Estes

sensores possuem programas que lêem medidas efetuadas, criam gráficos e

armazenam  dados.  Acelerômetro,  giroscópio,  magnetômetro,  microfone,

câmera  fotográfica  e  de  vídeo,  luxímetro,  iluminação,  GPS  e  sensor  de

proximidade são alguns sensores disponíveis na maioria destes aparelhos. 

O desenvolvimento de novas metodologias no ensino de física utilizando
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instrumentos como  tablets,  smartphones e diversos materiais de baixo custo

tem por objetivo a apropriação de conhecimentos da física, permitindo que o

aluno  seja  capaz  de  diferenciar  e  classificar  ondas  mecânicas  e

eletromagnéticas,  compreender  a  origem das  ondas  sonoras  e  conhecer  a

velocidade da propagação do som. 

2.2.4 Experimentos

Os  estudantes  possuem  curiosidade  sobre  os  fenômenos  naturais  e

tecnologias, porém apresentam dificuldades para associarem o conteúdo de

Física,  nos  moldes  tradicionais  de  aulas,  com  estes  fatos,  prejudicando  o

processo  de  ensino-aprendizagem.  Uma  alternativa,  que  se  apresenta  na

verdade  como  uma  complementação  para  o  ensino  de  Física  são  os

experimentos, assim, manuseando-os ou medindo ou ainda, identificando os

fenômenos  os  alunos  conseguem  assimilar  e  associar  a  teoria  da  prática

(Souza e Carvalho, 2014).

Um  problema  para  esta  prática  é  o  fato  de  nem  todas  as  escolas

possuírem  laboratórios,  como  foi  discutido  anteriormente  na  seção  2.1.1.

Assim,  Souza  e  Carvalho  (op  cit)  defendem  uma  alternativa  ao  uso  de

laboratórios,  a  utilização  de  práticas  com  materiais  de  baixo  custo  e/ou

reciclados, que possam ser realizadas em praticamente todos os ambientes

escolares. Esta alternativa não deixa de cumprir o conteúdo proposto e ainda

desenvolve no aluno um pensamento crítico desenvolvendo a capacidade do

mesmo em associar e relacionar a prática com a teoria estudada em sala de

aula,  sendo  essencial  o  experimento  ser  criado  a  partir  de  realidades  dos

estudantes  e  assim  gerar  uma  aprendizagem  significativa  (Fiex,  Saraiva  e

Kipper, 2012). Também devem ter o aluno como foco, tornando-o um agente

ativo no processo de ensino-aprendizagem (Freire, 2002), Moraes  e  Silva  Jr.

(2014) apresentam resultados de diversos trabalhos em ensino de Física onde

o resultado pode ser uma aprendizagem significativa, a partir do momento em

que a prática é pensada e desenvolvida para os estudantes.
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2.3 Física Ondulatória

A Física  está  presente  no  nosso  dia  a  dia  e  do  mesmo  modo  os

fenômenos ondulatórios  também estão  por  toda a  parte,  porém quando se

escuta sobre física ondulatória,  uma grande maioria  associa com ondas do

mar, sem ao menos pensar em outros fenômenos, como simplesmente, uma

corda do violão vibrando ou uma criança pulando corda. 

A teoria ondulatória está presente em muitos outros fenômenos que não

são associados pelo fato de desconhecerem a Física que se encontra nele. A

seguir apresentaremos conceitos básicos para a compreensão dos fenômenos

ondulatórios.

2.3.1 Conceito de Onda

A energia pode ser transportada por diversas formas, uma destas formas

é através das ondas que se propagam tanto em meios materiais, chamadas de

ondas mecânicas, como as que se propagam no vácuo, chamadas de ondas

eletromagnéticas. Este transporte de energia através de ondas é muito comum

e  bastante  utilizado  no  dia  a  dia  e  possui  algumas  classificações,  como

veremos a seguir (Máximo & Alvarenga, 2013).

2.3.2. Classificação das ondas

I. Quanto à direção de propagação

A onda pode se propagar em todas as direções, então de acordo com a

direção  ou  direções  em  que  se  propaga  pode  ser  classificada  como

unidimensional,  pois se  propaga em uma única direção, conforme pode ser

observado na figura 1, que se propaga na direção horizontal e vibra na direção

vertical.  A  onda  produzida  em  uma  corda  é  um  exemplo  de  onda

unidimensional.
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Na figura 2, pode-se observar que a onda se propaga em duas direções,

sendo então classificada como bidimensional, como uma onda produzida pelo

movimento de uma pedra caindo sobre um lago com suas águas paradas.

A onda que se propaga nas três dimensões, como a onda sonora, é dita

onda tridimensional, como mostra a figura 3.
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II. Quanto à direção de vibração

A classificação quanto à direção de vibração depende diretamente da

relação entre as direções de propagação e de vibração da onda. Podendo ela

vibrar  na  mesma  direção  que  se  propaga,  sendo  classificada  como  onda

longitudinal,  conforme a  figura  4,  e  vibrar  perpendicularmente  à  direção de

propagação, sendo a onda transversal como  mostra a figura 5.

III. Quanto à sua natureza 

i. Ondas Mecânicas

As  ondas  mecânicas  necessitam  de  um  meio  material  para  se

propagarem,  pois,  por  definição,  a  onda  mecânica  realiza  o  transporte  de

energia  através  de  partículas  de  um  meio  material.  O  fato  das  ondas

mecânicas  necessitarem  de  meio  material  faz  com  que  os  estudantes  as

associem  a  um  conceito  equivocado,  acreditando  que  a  onda  transporte

matéria e não apenas energia.

Ondas  produzidas  no  mar,  estas  são  um  bom  exemplo  de  ondas

mecânicas, além destas pode-se citar as ondas em uma corda, enquanto uma

criança brinca de pular, o som, ou seja, as ondas sonoras, entre outras. As
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ondas do mar costumam trazer uma dúvida por parte dos estudantes – a onda

do mar é uma onda antes, durante ou depois da “arrebentação”? – esta dúvida

deve ser discutida em sala, pois ela só é onda antes de “arrebentar”, depois,

como ela deixa de ser onda, a matéria é deslocada em virtude da correnteza

gerada pela “arrebentação”.

ii. Ondas Eletromagnéticas

A existência das ondas eletromagnéticas foi proposta por James Clerk

Maxwell em 1864 e foi verificada em 1888 por Heinrich Rudolf Hertz através de

um aparelho que emitia ondas de rádio, fato de fundamental importância para o

desenvolvimento  da  teoria  da  relatividade,  segundo  Eisberg  (1979).  A

sequência dos estudos de Hertz o levou a ser um dos primeiros a detectar o

efeito fotoelétrico, além de inúmeros outros estudos incompletos, mas a área

das  comunicações  teve  um  grande  avanço  por  conta  destes  trabalhos

desenvolvidos por ele e até aplicações das micro-ondas.

As  ondas  eletromagnéticas  são  constituídas  pela  associação  de  um

campo elétrico e um campo magnético, ambos variáveis. Estes campos são

perpendiculares entre si e perpendiculares também à direção de propagação

da onda, conforme mostra a figura 6. Por este motivo estas ondas são capazes

de  se  propagarem  no  vácuo  com  a  mesma  velocidade  da  luz  de,

aproximadamente,  3x105  km/s,  além de se  propagarem em meios materiais

com uma velocidade inferior à da luz.
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As aplicações das ondas eletromagnéticas são inúmeras, visto que a luz,

raios  X,  microondas,  radiação  UV-A  e  UV-B  entre  outras  são  ondas

eletromagnéticas.  Importantes  aplicabilidades  deste  estudo  das  ondas

eletromagnética estão apresentados a seguir.

- na saúde – na área de exames radiológicos de diagnóstico por

imagem, como exames do tipo de raios X, para analisar as condições de ossos

e dos órgãos,  ressonância magnética,  que associa um campo magnético à

onda de rádio que atravessa o corpo humano e detecta possíveis lesões nos

órgãos do paciente – na área de tratamento de doenças, como a radioterapia

parao  tratamento  de  câncer  utilizando  diferentes  radiações  como  é

apresentado na tabela 1. 
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Tabela 1: Uso de radiação no tratamento do câncer.

Fonte Tipo de radiação Energia Método de aplicação

Contatoterapia Raios X (superficial) 10 - 60 kV Terapia superficial

Roentgenterapia Raios X (ortovoltagem) 100 - 300 kV Terapia semiprofunda

Unidade de cobalto Raios gama 1,25 MeV Teleterapia profunda

Acelerador linear
Raios X de alta energia

e elétrons*
1,5 - 40 MeV Teleterapia profunda

Isótopos radioativos Raios gama e/ou beta

Variável

conforme  o

isótopo utilizado

Braquiterapia

* Os feixes de elétrons, na dependência de sua energia, podem ser utilizados também na

terapia superficial.
Fonte: site do INCA .

-  na  comunicação:  os  sinais  emitidos  pelas  emissoras para  as

antenas e pelas antenas para os rádios e televisões são através de ondas

eletromagnéticas,  as  ondas  de  rádio,  variando  sua  frequência  é  capaz  de

mudar de canal ou estação.

-  na  indústria  fabricando  produtos,  como  por  exemplos,  para

proteção da radiação ultravioleta (UV-A e UV-B) uma das radiações emitidas

pelo  Sol  que  chegam ao  ser  humano.  As pessoas ficam expostas  a  estas

radiações não apenas quando estão numa praia,  por  exemplo,  diretamente

expostas ao Sol, mas também quando saem às ruas. Mas importante lembrar

que o Sol é essencial ao ser humano por causa da absorção de vitamina D.

- o aparelho de microondas já faz parte do cotidiano das casas,

principalmente pela facilidade de aquecer um alimento em tão pouco tempo.

Este aparelho emite radiação da ordem de microondas (10-6 m) – motivo do

nome dado ao aparelho – que se chocam com moléculas de água, existentes

no  alimento,  transmitindo,  assim,  energia  para  elas  e,  consequentemente,

fazendo-as se  movimentarem mais  rapidamente,  causando um aumento  na

temperatura dos alimentos. 

Estes são alguns exemplos de aplicabilidade do uso e da precaução

destas ondas eletromagnéticas.
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As ondas sonoras e seus fenômenos serão melhor discutidas adiante,

pois o foco do presente trabalho tem estas como base.

2.4 Acústica

A  onda  sonora  é  uma  das  ondas  que  causa  maior  fascínio  aos

estudantes  por  ter  relação  com música,  sendo  um exemplo  interessante  e

instigador para se basear no estudo das ondas mecânicas, levando à escolha

do tema do presente trabalho. Assim como a onda eletromagnética, a onda

sonora também tem aplicabilidade em diversas áreas,  inclusive  na área de

exames de diagnóstico por imagem, como os exames de ultrassom, também

conhecidos como ultrassonografia e ecografia.

O som é um fenômeno de propagação de ondas longitudinais, que se

propaga  através  da  interação  entre  as  moléculas  do  meio  provocando

compressões e rarefações. Conforme é apresentado na figura 7, a compressão

do  ar  é  onde  tem  a  maior  concentração  de  moléculas,  logo  possui  maior

pressão e a rarefação é o inverso da compressão, tendo uma pressão menor,

sendo uma onda de pressão.
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Um som é  diferenciado  de  outro  a  partir  de  suas  características  ou

também chamadas de qualidades do som. Através delas é possível a produção

de  uma infinidade  de  sons  diferentes  que  associados  constituem a  fala,  a

música e outros mais, cada qualidade com sua função, como está apresentado

a seguir.

A altura ou tom que está associada à frequência da onda, produzindo um

som grave quando a frequência é baixa e um som agudo na frequência alta.

Esta  qualidade  do  som  muitas  vezes  se  confunde  com  o  volume  de  um

aparelho de som, pois as referências ao volume são relacionadas com alto e

baixo, logo a associação com altura, levando a necessidade de se ter uma

discussão sobre o fato com os estudantes.

A potência de uma fonte sonora está associada à energia transportada

pela onda sendo relacionada com a amplitude da mesma, esta qualidade do

som é chamada de intensidade. Uma amplitude alta leva a um som forte, mais

energia transportada, e uma amplitude baixa faz o inverso, produz um som

fraco, tendo um transporte de uma energia menor.
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Quando um som possui  o  mesmo tom e a mesma intensidade só é

possível diferenciá-los por causa do timbre.

A metodologia  utilizada  no  presente  trabalho  é  descrita  no  próximo

capítulo, com descrição dos materiais usados e dos aplicativos escolhidos para

o desenvolvimento das atividades propostas.
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Capítulo 3

Metodologia
O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  estimular  o  interesse  e  a

curiosidade  científica  por  parte  dos  alunos,  disponibilizando  um  material

didático  para  aplicação  em  aulas  de  Física,  mais  especificamente,  é  uma

sequência didática para o ensino de Física Ondulatória através da Acústica,

utilizando  materiais  didáticos  alternativos.  Aulas  voltadas  para  o  público  do

Ensino Médio e para o 4° módulo da Nova Educação de Jovens e Adultos

(NEJA)  com o intuito  de  uma aprendizagem significativa  (Moreira  e Masini,

2001). Este material tem como objetivos específicos identificar e diferenciar os

tipos de ondas, conhecer os principais tipos de ondas  mecânicas,  apresentar

como as ondas sonoras se propagam, explicar como as ondas sonoras estão

presentes no nosso dia a dia, reconhecendo e diferenciando as qualidades do

som e suas aplicabilidades.

Para  a  realização  do  trabalho  foram  utilizados  experimentos  de  uso

tradicional e aparatos simples como o uso de tablets e smartphones, com base

nas maiores dificuldades apresentadas em sala de aula e com o auxílio de um

questionário com o intuito de conhecer as dúvidas e questionamentos sobre o

tema Acústica.

O trabalho teve como fase inicial um questionário (Apêndice A) realizado

com estudantes de diversas faixas etárias, de turmas de 2ª série e 3ª série do

Ensino Médio do Colégio Niterói, localizado no Barreto - Niterói, e turmas do 4°

módulo da NEJA – Nova Educação de Jovens e Adultos do Colégio Estadual

Joaquim  Távora,  em  Icaraí  –  Niterói,  resultando  em  um  total  de  61

entrevistados.  Estas  perguntas  tiveram  como  objetivo  conhecer  o  universo

destes alunos e suas curiosidades sobre o tema e, desta forma, estruturar a

oficina de acordo com as áreas de interesse ressaltadas por eles. 

A seguir (figura 7) mostra as preferências dos alunos para conhecerem e

se aprofundarem no tema abordado – som.
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Baseada nas respostas dos alunos, apresentada na figura 8, a oficina foi

estruturada  contendo  uma  parte  teórica  associada  ao  estudo  das  ondas

mecânicas, particularidade para as ondas sonoras, unidade de medida do som

e como pode ser medida sua velocidade. Alguns vídeos foram inseridos nas

aulas  para  ilustrar  melhor  o  conteúdo.  Na  segunda parte,  os  alunos foram

levados a realizar experimentos, alguns tradicionais e outros utilizando novas

tecnologias.  Os  mesmos  foram  escolhidos  de  forma  que  atendesse  os

interesses  apresentados  pelos  entrevistados  e  tendo  como  objetivos:

diferenciar as ondas transversais das longitudinais; conhecer os elementos da

onda; medir a velocidade do som, entender a propagação do som; diferenciar e

comparar os harmônicos.

A oficina foi realizada no CEFET – Itaguaí, com alunos de turmas da 1ª e

2ª séries do Ensino Médio, iniciando com os 72 participantes respondendo um

questionário (Apêndice B) sobre ondulatória e acústica, contendo 11 questões

tendo como objetivo a análise do conhecimento prévio. Ao fim da oficina, os

participantes responderam novamente o questionário, porém sendo retiradas
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três  das  perguntas  anteriores,  pois  como  se  tratavam  de  definições  já

debatidas e esplanadas em sala e tiradas as dúvidas apresentadas por parte

dos alunos.

A  oficina  foi  desenvolvida  em  três  dias,  com  duas  aulas  de  50

(cinquenta)  minutos  em  cada  dia,  sendo  realizada  no  primeiro  dia  uma

avaliação dos conhecimentos prévios dos estudantes e no último um pós-teste.

As aulas foram compostas por teorias e intercaladas com vídeos, tirinhas em

quadrinhos e experimentos com o intuito da melhor interação entre os alunos e

dos alunos com o professor.

Na primeira aula foram apresentados os conceitos referentes ao estudo

de  ondas  e  classificação  das  mesmas,  para  isto  foram utilizados  imagens,

como a do Trigal com corvos de Vicent Van Gogh (figura 9) e tirinhas da “Turma

da Mônica” de Maurício de Souza, descritas na seção 3.1-ii. Durante a aula,

também foi exibido um  vídeo (Engenharia em Dia, 2016) que mostra diversos

laboratórios  de  estudo  de  ondas.  Para  estimular  a  associação  com outros

fenômenos  foram  utilizadas  molas  e  cordas  para  que  os  estudantes,

organizados em grupos, pudessem identificar e classificar as ondas produzidas

por eles.

O segundo encontro conta com a apresentação dos elementos de onda

e a produção do som, explicando e diferenciando as qualidades/características

do som. Nesta aula, foi exibido o vídeo: Ressonância no arroz (ROBERTO, M.
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2012)  e  os  estudantes,  organizados  em grupos,  testaram e  realizaram um

experimento para visualizarem a compressão e a distensão da “Mola Maluca”,

filmaram e  fotografaram os  experimentos  utilizando  smartphone e/ou  tablet

para conseguirem fazer melhores observações. Com réguas e cronômetros os

alunos  mediram  os  elementos  de  cada  onda  produzida  pelo  grupo  –

comprimento de onda, amplitude, frequência e período.

Dando  sequência  à  aula,  foi  utilizado  o  aplicativo  Frequency  Sound

Generator para  verificarem e diferenciarem as  qualidades do  som,  como a

altura e o timbre. Finalizando a aula a verificação do som como onda mecânica,

através do experimento montado com uma plataforma de papelão acoplada a

uma caixa de som portátil através de um parafuso, apresentado na seção 3.2.

Colocando paetês sobre a plataforma e ligando o aplicativo Frequency Sound

Generator no  smartphone/tablet é  possível  ver  a  mudança  de  padrão  na

configuração dos paetês, pois o smartphone/tablet se comunica com a caixa de

som via bluetooth.
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No último encontro foi apresentada a velocidade do som e um modo de

como  calculá-la,  além  dos  harmônicos.  Para  estimular  os  estudantes  foi

apresentado o vídeo:  Beer Bottles Mario Song (SovietQuake. 2008) onde são

produzidos sons com garrafas de vidro que resultam em uma música de um

jogo de vídeo-game – Super Mário Bross. Na parte experimental foi realizado

um experimento para medir a velocidade do som, usando uma mangueira de,

aproximadamente, 2,0 metros e o aplicativo  TW recorder para a captura do

sinal através do microfone do  smartphone/tablet  e o sinal é gerado por uma

batida em uma das extremidades da mangueira, detalhado na seção 3.2.
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Uma questão abordada pelos alunos durante a primeira entrevista foi a

curiosidade sobre o eco e a música e a relação dela com a Física, baseado

neste fato que desperta grande interesse nas pessoas a reflexão, diferença de

fase e os harmônicos foram os temas escolhidos para o terceiro encontro. E,

mais uma vez, com o uso de smartphones/tablets foi realizada uma experiência

para  apresentar  e  trabalhar  com  os  harmônicos,  também  foram  utilizados

gráficos para auxiliar na visão da resultante dos harmônicos.

3.1. Experimentos/recursos de ondulatória/ tradicionais

Os experimentos e recursos tradicionais foram escolhidos por serem de

fácil reprodução e baixo custo, além de já serem conhecidos em sua eficácia

no  processo  ensino-aprendizagem.  Os  recursos  e  experimentos  estão

apresentados a seguir.

i) Vídeos

Com o  intuito  de  despertar  a  atenção  e  curiosidade  dos  estudantes
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foram apresentados dois  vídeos com o tema da aula  –  ondulatória  –  mais

precisamente ondas mecânicas. O primeiro vídeo mostra a formação de ondas

em  laboratórios  de  estudo  de  ondas  (Engenharia  em  Dia,  2016),  assim  é

possível ver a diferença das frequências de cada onda e a sua interferência

nos períodos. O segundo vídeo mostra a onda sonora realizando ressonância

em grãos de arroz:  Ressonância no arroz (ROBERTO, M. 2012).  No terceiro

vídeo  Beer  Bottles  Mario  Song  (SovietQuake.  2008) é  apresentado  um

esquema com garrafas que quando tocadas por uma bola de metal guiada por

um  carro  de  controle  remoto  produz  vários  sons  diferentes,  resultando  na

música  tema  de  um famoso  game –  Super  Mário  Bross.  Em um segundo

momento, este segundo vídeo, também é usado para explorar as qualidades

fisiológicas do som – altura, intensidade e timbre.
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ii) Histórias em quadrinhos

No presente trabalho,  as histórias em quadrinhos não são o foco do

trabalho,  mas aparecem como incentivadoras,  assim como os  vídeos,  para

buscar  a  atenção  e  curiosidades  dos  estudantes,  apesar  das  histórias  em

quadrinhos já serem bastante utilizadas em sala de aula.

As  histórias  foram  abordadas  para  exemplificar  a  classificação  das

ondas – mecânicas e eletromagnéticas. Um fenômeno clássico e que desperta

curiosidade é o eco e um equipamento que as pessoas conhecem é o espelho,

estes foram os exemplos abordados.
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iii) “Mola Maluca”

O experimento  utiliza um brinquedo de fácil  acesso e  baixo  custo,  a

“Mola Maluca”. O brinquedo consiste de uma mola de 10 cm de diâmetro e

12cm de altura   aproximadamente, de plástico. Com ele é possível mostrar o

comportamento das ondas transversais e longitudinais, levando os estudantes

a identificarem as diferenças existentes. Além de apresentar os elementos de

uma onda – comprimento de onda, amplitude – e a relação de frequência com

período.

3.2. Experimentos de acústica/ tablets- smartphones

Os  estudantes  utilizam  a  tecnologia  dos  tablets e  smartphones

diariamente,  logo  já  estão  familiarizados  com  o  uso  de  aplicativos  e

informações diversas, justificando sua utilização nos experimentos que estão

descritos a seguir.

i) Descrição de padrões através das qualidades fisiológicas do som:
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Este experimento é composto de uma caixa de som onde foi colado um

parafuso que serve como suporte para uma placa de papelão (figura 19). Sobre

esta  placa  é  possível  colocar  miçangas  que  possam  se  movimentar  com

facilidade. A caixa de som se comunica via bluetooth com o smatphone e no

momento  que  emite  um  som  –  vibração  –  as  miçangas  se  movimentam

gerando  um  padrão  para  aquele  som.  Com o  aplicativo  Frequency  Sound

Generator é possível definir a frequência desejada e alterar quando necessário,

desta  forma  fica  mais  fácil  controlar  o  experimento  e  analisar  os  padrões

produzidos (figura 20).
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ii) Velocidade do som

O experimento tem como objetivo medir a velocidade do som usando

tablet e/ou smartphone, para isto foi usada uma mangueira de três metros de

comprimento e um programa para a detecção do som – aplicativo TW recorder.

Posicionando  uma  extremidade  da  mangueira  para  o  microfone  do

tablet/smartphone  e  com  este  programa  é  possível  detectar  a  vibração

produzida por uma batida na extremidade oposta da mangueira. A resposta do

programa é dada a partir de um perfil da onda sonora pelo tempo. (figura 21).

O aplicativo  TW record  é capaz de capturar o sinal sonoro gerado na

extremidade da mangueira e mostra o tempo de duração deste sinal,  como

mostra a figura 22.
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Para se ter  uma melhor  aferição do tempo mostrado no aplicativo,  é

aconselhável realizar um zoom, selecionando a parte que mostra mais bem

definido o sinal (figura 23), podendo assim calcular a velocidade do som, pois é

conhecido o tamanho da mangueira.
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iii) Harmônicos

Este  experimento  visa  relacionar  os  harmônicos  através  de  suas

frequências  e  construir  gráficos  para  esta  análise,  utilizando  aplicativo  do

smartphone -   Frequency Sound Generator.  Este aplicativo pode ser  usado

tanto para mostrar diferentes timbres, como na figura 24, como pode ser usado

para exemplificar harmônicos.

O aplicativo permite que seja feita uma variação da frequência e do tipo

de  onda  –  senoidal,  quadrada  ou  triangular.  Assim,  pode  ser  mostrado  o

primeiro harmônico, o segundo e o terceiro, diferenciando-os.
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Capítulo 4
Resultados e discussões

A oficina foi iniciada com os 72 estudantes da 1ª e 2ª séries do Ensino

Médio do CEFET-Itaguaí,  respondendo um questionário  (Apêndice  B)  sobre

ondulatória e acústica, contendo 11 questões tendo como objetivo a análise do

conhecimento  prévio.  Ao  fim  da  oficina,  os  participantes  responderam

novamente  o  questionário,  porém  sendo  retiradas  três  das  perguntas

anteriores, pois como tratavam de definições já haviam sido debatidas em sala.

Na segunda parte, o pós teste, os questionários foram respondidos de forma

anônima, sendo identificados apenas como Estudante A, Estudante B e assim

sucessivamente.

Todos os alunos demonstraram conhecimento sobre velocidade média,

apenas cinco já  haviam falado sobre  onda mecânica.  Os demais  conceitos

eram  desconhecidos  por  parte  deles:  ondas  eletromagnéticas,  período,

frequência,  fenômenos  ondulatórios,  pulso,  movimento  harmônico  simples,

movimento periódico e ondas transversais.

Quando questionados sobre qual a unidade de medida do som, apenas

dois  acertaram  e  outros  64  colocaram  que  desconheciam,  porém  quando

perguntados sobre quais os conceitos deveriam vir  a estudar na oficina,  os

alunos foram capazes de identificar cinco dos 14 sugeridos, conforme mostra o

gráfico a seguir (figura 25). Os itens não citados foram: perturbação, trem de

ondas, vale, crista, oposição de fase, timbre, ondas polarizadas, comprimento

de ondas e meio material.

47



As  demais  questões  foram  formuladas  com  o  objetivo  do  estudante

discursar sobre o que estava aprendendo, sem ter respostas prontas, motivo

que levou à escolha de questões discursivas e não objetivas.  Logo, para a

análise de dados destas questões foram usados os critérios: correta, incorreta

e satisfatória, pois os estudantes, algumas vezes, conseguiram explanar bem

suas ideias,  porém não estava em total  concordância com o embasamento

escolhido. A seguir estão apresentados os comparativos das respostas dadas

pelos estudantes, além da justificativa e resposta que era esperada para cada

questão. 

a) Questão: - Considere um objeto numa piscina. Sendo produzida uma onda

na água, como será o movimento deste objeto enquanto a onda passa por ele?

(Pode representar através desenho).

Esta  questão  visava  analisar  se  o  estudante  já  havia  observado  o

acontecimento  ao  seu  redor,  pois  se  enquadra  nos  objetivos  do  estudo da

Física como,  por  exemplo,  observar,  analisar,  desenvolver  a  capacidade de

investigação física, entre outras, de acordo com os Parâmetros Curriculares

Nacionais. E era esperado que o estudante justificasse usando exemplos do

cotidiano dele, vindos da própria observação, podendo dizer que  o objeto se

48



movimenta apenas na direção vertical (direção de vibração da onda), subindo,

descendo e retornando para o seu lugar de origem, sem ter movimento na

horizontal (direção de propagação da onda).

No  pré  teste,  nem  10%  dos  alunos  foram  capazes  de  responder

corretamente esta questão, porém 40% conseguiram se expressar de forma

satisfatória. Após a oficina, os estudantes já apresentaram um resultado muito

bom, sendo mais de 88% de respostas certas ou satisfatórias,  destes 72%

corretas. Um detalhe importante é a quantidade de respostas incorretas que

caiu de 30% para nenhuma após as aulas.

Um equívoco muito comum foi o acreditarem que o corpo é levado pela

onda, na direção de propagação dela, como se a onda transportasse matéria e

não energia apenas. Mas com a oficina e debates que ocorreram durante as

aulas foi possível verificar que perceberam, em grande parte, a diferença do

transporte da onda.

Algumas das respostas dadas no pós-teste:

 O movimento é de subir e descer. (Estudante O)

 Sobe e desce. Transversal. (Estudante N)
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 Sobe desce (Sensual). (Estudante Q)

 Sobe e desce. (Estudante G)

b)  Questão: A  velocidade  do  som  se  altera  de  acordo  com  o  meio  de

propagação? Justifique.

Esta  questão  foi  pensada  para  ser  debatido  o  conceito  de  onda

mecânica e sua influência nos meios materiais, tendo como resposta esperada:

Sim, a velocidade do som depende do meio de propagação, pois é uma onda

mecânica, logo depende das moléculas para se propagar e para cada meio de

propagação existe uma relação diferente entre suas moléculas.
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Os estudantes antes da oficina desconheciam o fato da velocidade do

som depender do meio em que se propaga, como podemos conferir no gráfico

anterior, onde no pré teste aparece 0% de acertos e de 76,4% de respostas

incorretas. Após a oficina podemos ver um aumento de 45,8% de acertos e

mais  quase  30%  de  respostas  satisfatórias  (29,2%),  mas  ainda  surgiram

justificativas equivocadas, 16,7%. Um fator que chamou a atenção foi o fato

dos  estudantes  acreditarem  que  o  som  possui  velocidade  constante

independente do meio e não fazerem relação alguma com outros fenômenos.

Algumas das respostas do pós teste:

 Sim,  em função  das  características  dos  materiais  ou  das  distâncias

entre as moléculas. (Estudante R)

 Sim. Por causa do espaço entre as moléculas de determinado. (funções

cristalinas). (Estudante M)

 Sim,  em  função  das  características  moleculares  dos  materiais.

(distância). (Estudante N)
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c) Questão: Através de exemplos diferencie o som agudo do som grave.

Como já  foi  justificado  a  ideia  era  escutar  o  aluno  e  conhecer  suas

ideias, por este motivo esta questão pedia exemplos, como uma forma de levá-

lo  ao  dia  a  dia  e  lembrar  suas observações diárias.  Sendo assim,  existem

muitas respostas esperadas, a seguir são apresentadas apenas algumas delas:

 O som de uma ambulância se aproximando é agudo, quando ela se

afasta é grave.

 A voz grossa é um som grave e a voz fina é um som agudo.

 O latido de um cachorro de grande porte  costuma emitir  um som

grave e um de pequeno porte emite um som agudo. 

Uma questão  que se  baseia  em exemplos  não  é  esperado  que não

respondam  nada,  porém  os  estudantes  que  deixaram  de  responder

continuaram aparecendo no  pós  teste,  mas  podemos verificar  um aumento

significativo  dos  acertos  de  1,4%  para  55,6%,  as  respostas  satisfatórias

diminuíram  muito  pouco  (40,3%  para  38,9%),  que  se  devem  tanto  aos

estudantes  que  aperfeiçoaram  suas  respostas  como  aos  que  não  haviam

respondido e aos que haviam errado. Os exemplos equivocados tiveram uma
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queda representativa  de 40,3% para  11,1%,  em alguns casos conseguiram

usar  exemplos  onde  tinham  sons  graves  e  agudos,  mas  acabaram  se

equivocando na classificação e invertendo, o agudo sendo chamado de grave e

vice e versa.

Respostas de alguns estudantes no pós teste:

 Agudo; um apito / grave; trombone. (Estudante K)

 Agudo tem mais frequência. O grave tem menos. (Estudante P)

 Som grave – leão (Grr) e agudo o gato (miau). (Estudante  Q)

d) Questão: O que você entende por timbre?

A questão se refere a uma das qualidades fisiológicas do som e está

presente no vocabulário popular sendo empregado em relação à voz. Por este

motivo  era  esperada,  pelo  menos,  uma  relação  com  o  “timbre”  usado  no

vocabulário diário, sendo a resposta esperada que explixasse que  o timbre é

uma das qualidades fisiológicas do som, responsável pela diferenciação entre

dois  sons  emitidos  com a  mesma  frequência  e  mesma  intensidade  e  está

relacionada com o perfil da onda.
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No pré teste, a grande maioria desconhecia o termo timbre, chegando a

97,2%  de  respostas  incorretas  ou  não  responderam,  porém  apenas  8,3%

deixaram de responder.  Durante a oficina foram realizados debates sobre o

tema e experimentos, mas, apesar de aumentar significativamente o número de

acertos  e  respostas  satisfatórias,  chegando  a  65,3%,  ainda  ficou  um  fato

curioso,  os  estudantes  tiveram dificuldade  de  associar  o  termo “timbre”  do

cotidiano,  utilizado para a voz,  do termo “timbre”  associado à onda sonora,

como se fossem dois termos distintos. Porém conseguiram fazer associações

corretas  quando  utilizados  exemplos,  como  está  descrito  nas  questões  a

seguir.

Respostas dadas durante o pós teste:

 É formato da onda. (Estudante C)

 A forma da onda. (Estudante H)

 O formato das ondas. (Estudante B)

e) Questão: Dê exemplos onde a diferença de timbre é fundamental.

Esta questão é como uma continuidade da questão anterior, tendo as

mesmas justificativas quanto ao conteúdo de estar presente e um fator a mais

do fato de trazer o cotidiano do estudante para a sala de aula. A questão trata

de exemplos, sendo assim são esperadas respostas diversificadas. A seguir

têm apenas alguns desses exemplos.

 Para identificar uma pessoa ao telefone.

 Para diferenciar os instrumentos que estão sendo tocados em uma

música.
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De acordo com a questão anterior, os estudantes desconheciam o termo

“timbre” o que dificultou encontrar exemplos para definí-lo, apresentando um

grande número de alunos que não responderam, 16,7%, e 76,4% de respostas

incorretas. Porém no pós teste encontramos um grande número de respostas

corretas  ou  satisfatórias,  87,5%,  o  que  foi  levado  e  repensar  no  resultado

anterior. Os estudantes conseguiram identificar  onde e  para que é utilizado o

timbre, mas tiveram dificuldade de dissertar sobre o tema, de justificar sem

exemplos.

Respostas dadas pelos estudantes durante o pós teste:

 Voz, instrumentos, etc. (Estudante A)

 Uma orquestra. (Estudante C)

 Nas diferentes vozes humanas. (Estudante D)

f) Questão: Por que instrumentos musicais produzem sons diferentes?

Um fascínio  que os estudantes costumam ter  é  a música,  este  foi  o

principal motivo desta questão estar presente no questionário, além de ser um

excelente veículo de ensino, onde podem ser debatidos vários problemas da

ondulatória. O esperado eram os estudantes utilizarem de suas observações

diárias e formularem uma resposta contendo alguns quesitos básicos como a

resposta a seguir: por serem constituídos com materiais diferentes e possuírem

formatos  diferentes eles possuem timbres diferentes.
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Os estudantes conseguiram associar os instrumentos ao seu material e

formato, mas tiveram dificuldade em relacionar com o timbre, o que levou a

respostas satisfatórias no pré teste.  Após a oficina,  é possível  verificar  que

29,2% conseguiram se expressar  de forma correta e mais 45,8% de forma

satisfatória,  porém  uma  parte  dos  estudantes  se  sentiu  inseguro  para

responder e deixaram sem resposta, 18,1%, porém podemos perceber que os

equívocos diminuíram consideravelmente, de 20,8% para 6,9%, o que deve ser

considerado bom.

Após a análise destes gráficos é possível perceber que a quantidade de

ideias equivocadas diminuiu consideravelmente, chegando a zero em alguns

casos, como o movimento do objeto na água após passar uma onda. Também

vale lembrar é que os estudantes sempre levam suas próprias visões, ideias e

conceitos sobre os assuntos e os mesmo não devem ser deixados de lado,

devem ser trabalhado para assim conseguirem formular e organizar suas ideias

corretamente.

Algumas respostas dos estudantes ao pós teste:

 Devido a diferença de timbre. (Estudante D)

 Por causa do timbre. (Estudante C)
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 Pois possuem timbres diferentes. (Estudante J)
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Capítulo 5

Conclusões

As diversas práticas didáticas adotadas neste trabalho são fundamentais

para o processo ensino-aprendizagem de Física. Sua eficácia não se limita às

práticas  utilizadas neste  trabalho,  mas em várias  áreas de ensino  (Borges,

2002), (Coelho, &Viana, 2010) e (Mika & tal, 2006). Em Física, temos estas

práticas – vídeos, HQ's, experimentos clássicos e novas tecnologias – como

excelentes  mediadores no ensino,  facilitando o  diálogo  entre  professores  e

alunos.

As  dificuldades  encontradas  para  viabilizar  o  ensino  são  variadas,

independente do local das escolas, como falta de investimento, de tempo e até

péssima ou nenhuma estrutura de laboratório, de sala de vídeo, entre outros

(Souza & Carvalho, 2014). Estes motivos nos levam a alternativas, como as

apresentadas anteriormente, onde o uso de HQ's foi muito bem aceito pelos

estudantes, fazendo-os associarem os fenômenos físicos com fatos cotidianos.

Os  estudantes  possuem uma curiosidade  nata  que pode e  deve  ser

estimulada e assim melhorar a comunicação professor-aluno. Quando estes

são instigados respondem com questionamentos variados e participam mais

ativamente das atividades propostas, como o caso dos vídeos apresentados. A

partir do momento que os alunos se interessam pelo tema do vídeo é possível

encontrar em suas respostas a presença de citações e referências aos vídeos.

Os  avanços  tecnológicos  fizeram  a  importância  dos  laboratórios

didáticos serem questionada, como o fato de vários experimentos tradicionais

serem utilizados apenas como uma verificação de determinada lei física e não

servir  de  estímulo  ao  questionamento.  Porém  é  possível  trabalhar  em

associação dos laboratórios  com as novas tecnologias,  como apresentados

neste trabalho. Com esta relação os estudantes se vêem mais interados da

ciência, pois já conhecem e utilizam os  smartphones e  tablets, otimizando o

tempo e objetivando os experimentos com melhores resultados. 
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O trabalho apresentado resultou em uma sequência didática abordando

os temas de ondulatória e acústica, com os diferentes instrumentos didáticos

utilizados  anteriormente.  A  proposta  deste  trabalho  foi  apresentada  na

categoria pôster dialogado do II Simpósio Sul Fluminense de Ensino de Física

(II SISFEF) com o título:  Proposta de Oficina de Acústica para Alunos do 3°

ano do Ensino Médio e do 4° módulo da NEJA, realizado no IFRJ – Campus

Volta Redonda realizado em novembro de 2015.

Esta foi  uma proposta para uma área de todo o campo que a Física

abrange,  ainda possui  muitas áreas carentes de propostas didáticas para o

ensino  de  Física,  mas  esperamos  que  esta  sequência  didática  tenha

contribuído de forma significativa para os estudos na área proposta.
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APÊNDICE A – Questionário sobre as áreas de

interesse  dos  estudantes  sobre  Física

Ondulatória e Acústica

Prezado estudante,

Este  questionário  faz  parte  da  pesquisa  para  o  Mestrado  Nacional

Profissional em Ensino de Física, de Carolina Pinheiro da Silveira do pólo da

UFF  (Universidade  Federal  de  Fluminense),  Volta  Redonda,  RJ,  sob  a

orientação  do  professor-doutor  Thadeu  Penna.  O  objetivo  deste  é  ter

conhecimento  das  dúvidas  e  questionamentos  dos  alunos  em  relação  à

acústica,  sendo  parte  integrante  do  projeto  para  construção  de  um

equipamento que auxilie o ensino-aprendizagem na área. A sua participação é

fundamental para o sucesso desta pesquisa.

O que são instrumentos musicais?

Um  instrumento  musical  é  um  objeto,  construído  com  o

propósito de produzir música. Os vários tipos de instrumentos podem

ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais comuns, a

divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. O estudo

dos instrumentos musicais designa-se por organologia.

A  data  e  a  origem  do  primeiro  aparelho  considerado  como

instrumento musical é objeto de debates. Os arqueologistas tendem a

debater  este assunto referindo a validade de várias evidências como

artefactos e trabalhos culturais.

Instrumentista  é  um  músico  que  toca  algum  instrumento.
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Observação: Pode soar estranho, mas, na verdade, nem todo músico é

um instrumentista (também chamado de concertista, na música erudita).

Alguns  músicos  seguem uma  carreira  sem tocar  instrumento  algum,

como a de: Bibliotecário; Terapia Musical; Engenheiro de Som; Produtor

Musical; Historiador; Educação Musical; Direito Musical; Jornalismo em

Música;  Impresário  Musical;  Disc  ou  Video  Jockey;  Diretor  de

Programação;  Designer  de  Software  ou  Hardware  de  Música;

Musicologia;  Musicografia;  até mesmo o Compositor pode saber tudo

sobre os instrumentos, mas não tocar nada; Estes não são intérpretes,

mas os maiores estudiosos académicos do campo de Música, noutras

especializações.

http://www.explicatorium.com/CFQ8/Som_Tipos_de_instrumentos.php

Idade: _______________________________

Série escolar: ________________________________

O som está no seu cotidiano?

(   ) Sim    (   ) Não      (   ) Não sei

Trabalha com som?

(   ) Sim    (   ) Não      (   ) Não sei     (   ) Não trabalho

A unidade de medida para o som é:

(   ) Hertz    (   ) Bel    (   ) Watt   (   ) Outra ___________ (   ) Não sei

Para as questões a seguir utilize a seguinte escala:

5 - Concorda fortemente

4 - Concorda

3 - Sem opinião

2 - Discorda

1 - Discorda fortemente

O som tem relação com ondas.

(   ) 5    (   ) 4      (   ) 3    (   ) 2    (   ) 1
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Sabe como o som é medido.

(   ) 5    (   ) 4      (   ) 3    (   ) 2    (   ) 1

Já presenciou algum acontecimento curioso envolvendo som?

(   ) Sim   Qual? _________________   (   ) Não

O que gostaria de saber sobre som?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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APÊNDICE  B – Avaliação  sobre  o

conhecimento prévio do estudante

Questionário – Física Ondulatória e Acústica

Nome: _________________________________________________________

Série: _________________________________________________________

Instituição: _____________________________________________________

Prezado estudante, esta é uma atividade prévia para a realização da 

oficina de Acústica tendo como objetivo a análise do seu conhecimento prévio.

 Na listagem a seguir marque os conceitos que você já estudou:

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas eletromagnéticas

(   ) período

(   ) frequência

(   ) velocidade média

(   ) fenômenos ondulatórios

(   ) pulso

(   ) movimento harmônico simples

(   ) movimento periódico

(   ) ondas estacionárias

 A seguir marque os conceitos que você julga que serão vistos durante a 

presente oficina:

(   ) perturbação

(   ) trem de ondas

(   ) vale

(   ) crista

(   ) oposição de fase

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas eletromagnéticas

(   ) timbre

(   ) velocidade do som

(   ) ondas polarizadas

(   ) comprimento de onda

(   ) frequência

(   ) período

(   ) meio material

 A unidade de medida para o som é:

(   ) Hertz (   ) Bel
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(   ) Watt   (   ) Não sei

 Considere uma criança brincando com um bambolê, o que significa um

ciclo neste movimento?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 Considere um objeto numa piscina. Sendo produzida uma onda na água,

como será o movimento deste objeto enquanto a onda passa por ele?

(Pode representar através desenho)

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

 O som se propaga no vácuo?

______________________________________________________________

 A velocidade do som se altera de acordo com o meio de propagação?

Justifique.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Através de exemplos diferencie o som agudo do som grave.

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

 O que você entende por timbre?

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Dê exemplos onde a diferença de timbre é fundamental.

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

 Por que instrumentos musicais produzem sons diferentes?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
71



APÊNDICE C –  Sequência didática para o ensino de

Física Ondulatória e Acústica para estudantes do Ensino

Médio e NEJA – Material do professor.

Introdução

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  estimular  o  interesse  e  a

curiosidade  científica  por  parte  dos  alunos,  disponibilizando  um  material

didático  para  aplicação  em  aulas  de  Física,  mais  especificamente,  é  uma

sequência didática para o ensino de Física tendo como tema Física Ondulatória

e voltada para o Ensino Médio e para a Nova Educação de Jovens e Adultos

com a utilização de atividades experimentais intercaladas com a apresentação

teórica do conteúdo. As aulas foram desenvolvidas tendo o aluno como foco do

processo ensino/aprendizagem, relacionando o tema com o cotidiano e áreas

de interesse do mesmo, como acústica. Além dos experimentos tradicionais

foram  inseridas  atividades  com  tablets/smartphones,  equipamentos  que  os

estudantes possuem conhecimento e grande interesse no seu uso. A ligação

entre a teoria e a prática é feita através de histórias em quadrinhos, vídeos e

debates, desta forma os adolescentes se sentem mais próximos da Física. O

desenvolvimento  desta  prática  e  as  atividades  utilizadas  estão  relatadas  a

seguir.

Esta sequência didática visa uma aprendizagem significativa (Moreira e

Masini,  2001)  do  ensino  de  Física  Ondulatória  e  Acústica  e  possui  como

objetivos específicos identificar e diferenciar os tipos de ondas, conhecer os

principais tipos de ondas  mecânicas,  apresentar como as ondas sonoras se

propagam, explicar como as ondas sonoras estão  presentes no nosso dia a

dia,  reconhecendo  e  diferenciando  as  qualidades  do  som e  suas

aplicabilidades. A referida sequência está descrita nas próximas seções.
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Descrição do Material

O material foi desenvolvido a partir de uma pesquisa feita com os alunos

de Ensino Médio e NEJA, onde demonstraram grande interesse por fenômenos

sonoros,  levando  à  uma  sequência  didática  sobre  Física  Ondulatória  com

ênfase em Acústica. Esta sequência foi pensada tendo o estudante como foco

principal  do  processo ensino-aprendizagem,  baseada no conteúdo de livros

didáticos  (Bôas,  N.V.,  Doca,  R.H.  e  Biscuola,  G.J.,  2014  e  Máximo,  A.  e

Alvarenga, B., 2013) e sendo utilizados recursos, como  tablets/smartphones,

que são do cotidiano do mesmo e assim despertando-o para o debate. 

O tema – ondulatória e acústica – foi dividido em três encontros, sendo

cada um com duração equivalente a duas aulas, cada uma de 50 minutos. Com

o intuito de tornar a aula mais dinâmica, foi desenvolvido um material para o

professor,  onde  são  apresentadas  sugestões  de  argumentação  e  uma

apresentação a ser projetada em sala ou laboratório, além de um material para

o aluno poder acompanhar a aula sem a necessidade da cópia do quadro.

A sequência e descrição destes encontros podem ser encontradas no

próximo capítulo.

Sequência Didática

A sequência  didática  é  desenvolvida  intercalando  abordagem  teórica

com  experimental,  utilizando  recursos  como  figuras,  vídeos  e  histórias  em

quadrinhos para fazer a ligação entre eles. Na parte experimental, o uso de

aparatos tradicionais simples é associado ao uso de aplicativos de tablets e

smartphones, fazendo despertar o interesse do estudante sobre o tema.

 Primeiro encontro

Tema: Introdução à ondulatória.

Duração: Duas aulas de 50 minutos.

Objetivo  geral:  Conhecer  a importância  do estudo de Física Ondulatória  no
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cotidiano.

Objetivos específicos:

 compreender o conceito de onda;

 diferenciar e classificar os tipos de ondas.

Recursos:

 apostila do aluno;

 projetor multimídia e computador;

 Vídeo:  Você já viu um laboratório para estudos de ondas? (Engenharia

em Dia. 2016);

 corda e “Mola Maluca”.

Desenvolvimento da aula

A aula tem início com um questionário, apresentado no capítulo 4,  para

avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. Este questionário também pode

ser utilizado ao final dos encontros.

A introdução  do  tema  deve  ser  feita  de  forma  que  o  estudante  se

interesse pelo tema, trazendo nesta sequência figuras e vídeo. Nesta aula são

apresentados tanto as  classificações das ondas como também seu conceito.

A figura 1 é o Trigal com corvos de Vicent Van Gogh de 1890 usada com

um texto adaptado do livro Aprenda Física Brincando (Perelman, 1970).
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A garota diz: “Não é interessante isso que estamos  vendo? Nenhuma

dessas hastes tem pernas que as levem pelo campo, mas as espigas

parecem correr.”

O rapaz explica:  “É que as  hastes,  tocadas pelo  vento,  inclinam-se,

empurrando as hastes vizinhas; estas também se inclinam, empurrando

as hastes seguintes e assim sucessivamente.”

Adaptado de Perelman, J. Aprenda Física Brincando. SP, Hemus, 1970.

(Máximo e Alvarenga, 2013).

A partir da figura 1 e com o diálogo do texto acima, se inicia um debate

sobre o transporte de energia e em seguida exibe o vídeo:  Você já viu um

laboratório para estudos de ondas? (Engenharia  em Dia, 2016) que mostra

diversos  laboratórios  de  estudo  de  ondas,  logo  com  ondas  produzidas

artificialmente. Em seguida apresenta-se o conceito de onda.

Conceitos

Pulso: uma perturbação que se propaga onde foi gerada

Onda: conjunto de várias perturbações se propagando onde foi gerada

OBS.: o pulso também é uma onda, porém constituído de apenas uma

perturbação.

Propriedade fundamental

Onda transporta ENERGIA, onda NÃO transporta matéria.

O  uso  de  gravuras  e  experimentos  auxilia  no  entendimento  da

classificação das ondas por parte dos alunos, como por exemplo, as figuras a

seguir:
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Na figura 2, vale a discussão da formação da onda do mar e a “quebra

da onda”, que começa a acontecer no momento em que a fotografia foi tirada,

esclarecendo a diferença entre elas. Pois enquanto é a onda, o transporte é de

energia e nunca de matéria. A figura 3 apresenta uma onda mecânica circular

produzida pela saída do peixe da água. Já a figura 4 nos mostra as ondas nas

cordas do violão, levando o debate para o cotidiano de alguns estudantes.

Após o  debate  sobre  as  figuras  e  suas  semelhanças e  diferenças  é

necessária  a  abordagem  das  classificações  formais  das  ondas,  quanto  à

natureza, à direção de propagação e de vibração, fazendo uso de histórias em

quadrinhos e outras figuras.

Classificação das ondas quanto à sua natureza

Ondas mecânicas

Necessitam de um meio material para se propagarem, não se propagam
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no vácuo.

Exemplos: ondas na superfície da água, ondas  em uma corda, ondas

sonoras.

Ondas eletromagnéticas

São geradas por perturbações eletromagnéticas e não precisam de um

meio material para se propagar, se propagam no vácuo.

Exemplos: ondas luminosas, raios X, ondas de rádio.
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Classificação das ondas quanto à direção de propagação

Unidimensionais  –  se  propagam  em  uma  única  direção,  exemplo

ondas na corda.

Bidimensionais – se propagam em duas direções, exemplo ondas na

superfície da água. 

Tridimensionais –  se  propagam em todas as  direções,  exemplo  as

ondas sonoras se propagando no ar.
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Classificação das ondas quanto à direção de vibração

Longitudinal

A direção de vibração coincide com a direção de propagação, exemplo:

onda sonora.

Transversal

A  direção  de  vibração  é  perpendicular  à  direção  de  propagação,

exemplo: onda na corda.
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Os experimentos  que  encerram esta  primeira  aula  são  simples  e  de

baixo custo: corda e mola. Separa-se a turma em grupos de até cinco alunos e

cada  grupo  precisa  definir  e  diferenciar  os  diferentes  tipos  de  ondas  que

conseguem produzir com estes elementos (corda e “Mola Maluca”), como os

exemplos da figura 12 a seguir.
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 Segundo encontro

Tema: Ondas sonoras.

Duração: Duas aulas de 50 minutos.

Objetivo  geral:  Compreender  a  propagação  das  ondas  sonoras  e  suas

qualidades.

Objetivos específicos:

 identificar a onda sonora como onda mecânica;

 distinguir e identificar as qualidades do som.

Recursos:

 apostila do aluno;

 projetor multimídia e computador;

 vídeo – Ressonância no arroz (ROBERTO, M. 2012);

 “Mola Maluca”;

 câmeras de tablets/smartphones;

 régua;

 cronômetro – podendo ser o do smartphone;

 aplicativo Frequency Sound Generator para  tablets/smartphones.
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Desenvolvimento da aula

A aula se inicia a partir de uma revisão da aula anterior, trabalhando com

a “Mola Maluca”, para em sequência, apresentar os elementos de uma onda.

Os quais são facilmente identificados quando se vê o movimento da corda ou

mola.

As qualidades/características do som podem ser mostradas aos alunos

através de aplicativos de smartphones e/ou tablets, de forma que os próprios

alunos possam manipular os experimentos e tirar suas conclusões, que devem

ser discutidas em seguida.

Através  da figura  13  são  apresentados os  elementos  da onda  e  em

seguida os alunos se organizam em grupos para reproduzir estes elementos

com os materiais disponíveis – cordas e molas. Apresentando os conceitos a

seguir.

Elementos da onda

Comprimento de onda: é a distância de uma crista a outra.

Período: é o tempo necessário para realizar um comprimento de onda

completo.

Frequência: é o número de repetições de um comprimento de onda por

unidade de tempo.

Velocidade:  é  a  grandeza  associada a  rapidez  do deslocamento  do

pulso, considerada constante durante o movimento.
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Utilizando réguas e cronômetros os alunos devem medir os elementos

de  cada  onda  produzida  pelo  grupo  –  comprimento  de  onda,  amplitude,

frequência e período.

Dando sequência à aula, especificando a onda sonora, logo a produção

do  som  e  suas  qualidades/características.  Como  forma  de  estimular  os

estudantes e apresentar a onda sonora como onda mecânica é exibido o vídeo:

Ressonância no arroz (ROBERTO, M. 2012).

Com o auxílio das figuras 14 e 15, a onda sonora pode ser explicada

com mais facilidade.

Produção do Som

Ondas mecânicas.

Ondas longitudinais.

Interação entre as moléculas, provocando compressões e rarefações.

Para demonstrar um efeito similar ao de compressão e rarefação pode

ser usada a “Mola Maluca” e mostrar o efeito de distensão e compressão da
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mola, como na figura 16.

Os  estudantes,  organizados  em  grupos,  podem  testar  e  realizar  um

experimento para visualizarem a compressão e a distensão da “Mola Maluca”,

orientados a filmarem e fotografarem os experimentos utilizando smartphone

e/ou  tablet para  conseguirem fazer  melhores  observações,  como  pode  ser

observado na figura 17.

84



Após o experimento, apresentar as características e/ou qualidades do

som:

Características ou qualidades do Som

Altura ou tom – associada(o)  à frequência da onda:

Som grave → frequência baixa.

Som agudo → frequência alta.

Intensidade – associada à amplitude da onda, à energia  transportada

pela onda, potência da fonte:

Som forte → alta amplitude.

Som fraco → baixa amplitude.

Timbre

Permite distinguir sons de mesma altura e mesma intensidade.

A aula  é  encerrada  com atividades  utilizando  o  aplicativo  Frequency

Sound Generator  para  tablets/smartphones. Nestas atividades, os estudantes

são orientados a modificar a frequência do aplicativo e assim verificarem e

diferenciarem sons  agudos  e  graves,  figura  18.  Outra  atividade  proposta  é

relacionada  com o  timbre,  onde  duas  fontes  possuem a   mesma  altura  e

mesma intensidade, porém timbres diferentes, fazendo com que os sons sejam

percebidos e capazes de identificar fontes diversas (figura 19). Finalizando a

aula a verificação do som como onda mecânica, através do experimento da

figura 20.
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A figura 18 mostra a interface do aplicativo Frequency Sound Generator,

com este aplicativo é possível definir a frequência desejada e alterar quando

necessário  e  oferece  três  tipos  perfis  de  onda  –  senoidal,  quadrada  ou

triangular.  Possuindo  três  opções para  seu  funcionamento,  ficando o  botão

“play” azul quando está desligado e vermelho quando está funcionando.

Na figura 18 é possível ver o aplicativo Frequency Sound Generator em

dois modos de uso: no primeiro está funcionando a uma frequência de 550 Hz

produzindo  uma  onda  senoidal  e  o  segundo  com  uma  onda  senoidal  de

frequência 350 Hz acionado. Após ouvir o som produzido por cada um deles,

os estudantes são capazes de identificar um som mais agudo e o outro mais

grave. (Sugestão: comparar diversas frequências).
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A figura 19 apresenta o uso do aplicativo  Frequency Sound Generator

para  diferenciar  sons  com  a  mesma  frequência  –  220  Hz  –  e  mesma

intensidade  (determinada  pelas  barras  acima  dos  botões  “Play”),  porém  a

primeira sendo uma onda senoidal e a segunda uma onda quadrada, gerando

timbres diferentes.
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O  som  como  onda  mecânica  pode  ser  verificado  através  de  um

experimento montado com uma plataforma de papelão acoplado a uma caixa

de som portátil através de um parafuso, como mostra a figura 20. Colocando

paetês sobre a plataforma e ligando o aplicativo  Frequency Sound Generator

no smartphone/tablet é possível ver a mudança de padrão na configuração dos

paetês, de acordo com a figura 21, pois o  smartphone/tablet se comunica com

a caixa de som via bluetooth.

A finalização da aula é feita através debate em cima dos conceitos e

experiências  realizadas,  desta  forma  é  possível  fazer  associação  entre  os
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assuntos e com questionamentos sobre a velocidade do som é possível dar

uma breve introdução do tema do próximo encontro, despertando a curiosidade

dos estudantes.

 Terceiro encontro

Tema: Velocidade do som.

Duração: Duas aulas de 50 minutos.

Objetivo geral: Aferir a velocidade do som.

Objetivos específicos:

 calcular a velocidade de uma onda;

 identificar as grandezas físicas relacionadas com a velocidade da onda;

 distinguir e identificar os harmônicos.

Recursos:

 apostila do aluno;

 projetor multimídia e computador;

 vídeo Beer Bottles Mario Song (SovietQuake. 2008);

 microfone de tablets/smartphones;

 mangueira de, aproximadamente, 2,0 metros; aplicativo  TW recorder –

para a captura do sinal através do microfone do smartphone/tablet;

 aplicativo Frequency Sound Generator para  tablets/smartphones.

Desenvolvimento da aula

A  última  aula  é  iniciada  com  o  vídeo  Beer  Bottles  Mario  Song

(SovietQuake.  2008)  onde são produzidos sons com garrafas  de vidro  que

resultam em uma música de um jogo de vídeo-game –  Super Mário Bross.

Após a  exibição deste vídeo é o momento para o debate sobre a velocidade do

som  e  questionamento  sobre  como  calculá-la,  destacando  as  grandezas

associadas à velocidade.
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Relação entre período e frequência

O período é o inverso da frequência:

T =   1    ou  f =   1  

         f                 T

Relação entre velocidade e frequência

A velocidade  é  constante,  logo  depende da  distância  percorrida  e  o

tempo que demora para acontecer:

v =    ΔS      , sendo ΔS o deslocamento e Δt o intervalo de tempo.

       Δt

Considerando que a distância percorrida durante um período é igual ao

comprimento de onda:

ΔS = λ   e   Δt = T  , logo: v =  λ /T

Sabendo que:

f =   1  

       T

v =  λ   =  λ . f

       T
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Após  a  apresentação  do  conteúdo,  os  estudantes  são  orientados  a

realizar  um  experimento  para  medir  a  velocidade  do  som,  usando  uma

mangueira de, aproximadamente, 2,0 metros e o aplicativo TW recorder para a

captura do sinal através do microfone do smartphone/tablet e o sinal é gerado

por  uma batida  em uma das  extremidades  da  mangueira.  A montagem do

experimento está na figura 22.

Sequência do experimento:

- sinal gerado na extremidade da mangueira oposta à que está

próxima ao microfone;

-  sinal  capturado  pelo  microfone  é  refletido  e  retorna  à

extremidade geradora do sinal;

- o sinal é mais uma vez refletido e retorna para ser captado mais
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uma vez. 

Importante  fazer  a  observação para  os  alunos que a reflexão ocorre

gerando um pulso invertido,  pois  a  extremidade da mangueira é aberta,  se

comportando como um tubo aberto,  análogo à reflexão de uma corda com

extremidade fixa, como a figura 23.

Reflexão em uma corda:

Com a extremidade fixa:

Com a extremidade móvel:
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Analisando o sinal  recebido (figura 25) é possível fazer a seleção de

uma faixa da captura, onde é mostrado o tempo medido pelo aplicativo (figura

26) e como a captura do sinal é de ida e volta a distância percorrida pelo sinal é

de quatro metros aproximadamente. Assim a velocidade do som é dada pela

razão entre a distância e o tempo:

 distância = 4,0 metros

 tempo = 0,012 segundos

 velocidade aproximada = 333,3 m/s
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O valor encontrado para a velocidade do som tem uma margem de erro

pequena  se  considerada  as  condições  de  uma sala  de  aula  e  um aparato

simples como o utilizado.

Os  harmônicos  devem  ser  apresentados  aos  alunos  e  em  seguida

finalizar  as  aulas  com  a  atividade  com  o  aplicativo   Frequency  Sound

Generator no  smartphone/tablet,  pois  é  possível  escolher  as  frequências  e

encontrar os harmônicos. 

Harmônicos

O primeiro harmônico determina a frequência do som emitido.

A menor frequência emitida é do primeiro  harmônico, as demais são

múltiplas da frequência do primeiro:

f2  = 2f1  , f3  = 3f1  , f4  = 4f1  , f5  = 5f1  
 
 …

Sendo  f1 a frequência fundamental, ou seja, do  primeiro harmônico.

O som emitido é a resultante de todas as  frequências.
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A sequência de aulas deve ser encerrada com um debate sobre o que foi

aprendido e responder novamente o questionário, porém com apenas algumas

das questões:

a)  Considere  um  objeto  numa  piscina.  Sendo  produzida  uma

onda na água, como será o movimento deste objeto enquanto a

onda passa por ele? (Pode representar através desenho).

b)  A velocidade  do  som se  altera  de  acordo  com o  meio  de

propagação? Justifique.

c) Através de exemplos diferencie o som agudo do som grave.

d) O que você entende por timbre?

e) Dê exemplos onde a diferença de timbre é fundamental.

f) Por que instrumentos musicais produzem sons diferentes?

Questionário 

O questionário serve para avaliar o conhecimento prévio dos estudantes

e assim poder realizar o processo de ensino-aprendizagem voltado para os

mesmos e alcançar uma aprendizagem significativa, sendo assim, a seguir se

encontra uma sugestão de um questionário.

Questões:

-  Na  listagem  a  seguir  marque  os  conceitos  que  você  já

estudou:

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas 

eletromagnéticas

(   ) período

(   ) frequência

(   ) velocidade média

(   ) fenômenos 

ondulatórios

(   ) pulso

(   ) movimento harmônico

simples

(   ) movimento periódico

(   ) ondas estacionárias

 A seguir  marque os conceitos que você julga que serão
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vistos durante a presente oficina:

(   ) perturbação

(   ) trem de ondas

(   ) vale

(   ) crista

(   ) oposição de fase

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas 

eletromagnéticas

(   ) timbre

(   ) velocidade do som

(   ) ondas polarizadas

(   ) comprimento de onda

(   ) frequência

(   ) período

(   ) meio material

 A unidade de medida para o som é:

(   ) Hertz

(   ) Bel    

(   ) Watt   

(   ) Não sei

 Considere uma criança brincando com um bambolê, o que

significa um ciclo neste movimento?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Considere um objeto numa piscina. Sendo produzida uma

onda  na  água,  como  será  o  movimento  deste  objeto

enquanto a onda passa por ele? (Pode representar através

desenho)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 O som se propaga no vácuo?

____________________________________________________

 A velocidade do som se altera de acordo com o meio de

propagação? Justifique.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Através  de  exemplos  diferencie  o  som  agudo  do  som
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grave.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 O que você entende por timbre?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Dê exemplos onde a diferença de timbre é fundamental.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Por que instrumentos musicais produzem sons diferentes?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Apresentação

A seguir é apresentada uma sugestão para a apresentação utilizando um

projetor multimídia.
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APÊNDICE D –  Sequência didática para o ensino de

Física Ondulatória e Acústica para estudantes do Ensino

Médio e NEJA – Material do aluno

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar o material para

o ensino de Física tendo como tema Física Ondulatória e voltada para o Ensino

Médio e para a Nova Educação de Jovens e Adultos (NEJA), desenvolvido para

os alunos acompanharem a sequência didática preparada através da utilização

de  atividades  experimentais  intercaladas  com  a  apresentação  teórica  do

conteúdo,  estimulando  o  interesse  e  a  curiosidade  científica  por  parte  dos

alunos.  As aulas foram desenvolvidas tendo o aluno como foco do processo

ensino/aprendizagem,  relacionando  o  tema  com  o  cotidiano  e  áreas  de

interesse do mesmo, como acústica. 

Este  material  foi  produzido  com  o  intuito  de  uma  aprendizagem

significativa (Moreira e Masini, 2001), para o ensino de Física Ondulatória com

ênfase em Acústica, utilizando materiais didáticos alternativos. Em posse deste

material,  o  estudante  pode  se  dedicar  mais  às  atividades  desenvolvidas

durantes  as  aulas,  sem  precisar  da  cópia  do  quadro,  fazendo  apenas

apontamentos sobre o conteúdo.

O material apresenta como objetivos específicos identificar e diferenciar

os  tipos  de  ondas,  conhecer  os  principais  tipos  de  ondas  mecânicas,

apresentar  como as  ondas  sonoras  se  propagam,  explicar  como as  ondas

sonoras estão presentes no nosso dia a dia, reconhecendo e diferenciando as

qualidades do som e suas aplicabilidades, que são apresentados a seguir.
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Descrição do Material

O material foi produzido para auxilixar o desenvolvimento da sequência

didática,  podendo o aluno fazer suas próprias observações em cada etapa.

Neste material, o estudante tem as definições e conceitos abordados durante

as aulas, além das imagens necessárias para as associações dos fenômenos. 

Física Ondulatória e Acústica

Prezado estudante, iremos estudar Física Ondulatória e posteriormente

Acústica, para estes estudos foi desenvolvida uma sequência de atividades a

serem desenvolvidas. Estas atividades estão descritas a seguir, separadas de

acordo com as aulas a serem administradas.

Aula 1

A  Física  Ondulatória  é  responsável  pelo  estudo  dos  fenômenos

ondulatórios  e  suas  propriedades.  Para  começarmos  este  estudo,  leia  as

questões  a  seguir  que  têm  como  objetivo  a  análise  do  seu  conhecimento

prévio, e responda-as em uma folha separada.

 Questões:

a) Na listagem a seguir marque os conceitos que você já estudou:
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(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas eletromagnéticas

(   ) período

(   ) frequência

(   ) velocidade média

(   ) fenômenos ondulatórios

(   ) pulso

(   ) movimento harmônico simples

(   ) movimento periódico

(   ) ondas estacionárias

b) A seguir marque os conceitos que você julga que serão vistos durante 

a presente oficina:

(   ) perturbação

(   ) trem de ondas

(   ) vale

(   ) crista

(   ) oposição de fase

(   ) ondas mecânicas

(   ) ondas eletromagnéticas

(   ) timbre

(   ) velocidade do som

(   ) ondas polarizadas

(   ) comprimento de onda

(   ) frequência

(   ) período

(   ) meio material

c) A unidade de medida para o som é:

(   ) Hertz

(   ) Bel    

(   ) Watt   

(   ) Não sei

d) Considere uma criança brincando com um bambolê, o que significa

um ciclo neste movimento?

e) Considere um objeto numa piscina. Sendo produzida uma onda na

água, como será o movimento deste objeto enquanto a onda passa por ele?

(Pode representar através desenho)

f) O som se propaga no vácuo?

g) A velocidade do som se altera de acordo com o meio de propagação

Justifique.

h) Através de exemplos diferencie o som agudo do som grave.

i) O que você entende por timbre?

j) Dê exemplos onde a diferença de timbre é fundamental.

k) Por que instrumentos musicais produzem sons diferentes?

Estudo de ondas 
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a) Conceitos:

 Pulso: uma perturbação que se propaga onde foi gerada.

 Onda:  conjunto  de  várias  perturbações  se  propagando  onde  foi

gerada.

OBS.: o  pulso  também  é  uma  onda,  porém  constituído  de  apenas  uma

perturbação.

b) Propriedade fundamental

Onda transporta energia, onda NÃO transporta matéria.

c) Classificação das ondas quanto à sua natureza

 Ondas  mecânicas:  necessitam  de  um  meio  material  para  se

propagarem, não se propagam no vácuo. 

Exemplos: ondas na superfície da água, ondas em uma corda, ondas sonoras.
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 Ondas  eletromagnéticas:  são  geradas  por  perturbações

eletromagnéticas  e  não  precisam  de  um  meio  material  para  se

propagarem, se propagam no vácuo.

Exemplos: ondas luminosas, raios X, ondas de rádio.
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d) Classificação das ondas quanto à direção de propagação

 Unidimensionais:  se  propagam  em  uma  única  direção,  como  por

exemplo ondas na corda.

 Bidimensionais: se propagam em duas direções, por exemplo, ondas

na superfície da água.

 Tridimensionais: se propagam em todas as direções, por exemplo, as

ondas sonoras se propagando no ar.
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e) Classificação das ondas quanto à direção de vibração

 Longitudinal:  a direção  de  vibração  coincide  com  a  direção  de

propagação; exemplo: onda sonora.

 Transversal: a  direção  de  vibração  é  perpendicular  à  direção  de

propagação; exemplo: onda na corda.
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 Experimento 1:

a) Material necessário:

 “Mola Maluca”

 corda

b) Procedimento

 Em  grupo,  dialogue  sobre  as  classificações  das  ondas  e  encontre

exemplos diferentes dos dados anteriormente.

 Agora, utilizando os materiais oferecidos, reproduza ondas longitudinais

e transversais.

 

Aula 2

 Elementos de onda e grandezas associadas

A  onda  possui  seus  elementos,  conforme  a  figura  8  apresenta,  e

grandezas que são associadas a ela. A seguir as definições destes elementos e

grandezas:
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 Crista: é o ponto mais alto da onda em relação à corda relaxada.

 Vale: é o ponto mais baixo da onda em relação à corda relaxada.

 Comprimento de onda: é a distância de uma crista a outra.

 Amplitude: é a distância entre a corda relaxada e a crista ou o vale.

 Período: é o tempo necessário para realizar um comprimento de onda 

completo.

 Frequência: é o número de repetições de um comprimento de onda por 

unidade de tempo.

 Velocidade: é a grandeza associada a rapidez do deslocamento do 

pulso, considerada constante durante o movimento.

 Experimento 2

a) Material necessário:

 “Mola Maluca”

 Smartphone/tablet – para uso do cronômetro

 Régua

b) Procedimento

 Em grupo,  dialogue  sobre  os  elementos  de  onda  e  as  grandezas  –

período e frequência – e questione como podem ser medidos.

 Agora, utilizando os materiais oferecidos, reproduza ondas e meça ou

calcule estes elementos e grandezas.

 Produção do Som

 Onda mecânica

 Onda longitudinal

 Interação entre as moléculas provocando compressões e rarefações.
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 Experimento 3

a) Material necessário:

 “Mola Maluca”

b) Procedimento

 Em grupo, conversem sobre a compressão e a rarefação, associando

com as ondas já estudas.

 Agora,  utilizando  a  mola,  reproduza  estes  efeitos  de  compressão  e

distensão, no caso da mola.

 Características ou qualidades do Som

◦ Altura ou tom – associada à frequência da onda:

▪ Som grave → frequência baixa 

▪ Som agudo → frequência alta

◦ Intensidade – associada à amplitude da onda, à energia transportada

pela onda e à potência da fonte: 

▪ Som forte → alta amplitude

▪ Som fraco → baixa amplitude
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◦ Timbre –  permite  distinguir  sons  de  mesma  altura  e  mesma

intensidade.

 Experimento 4

a) Material necessário:

 Smartphone/tablet – aplicativo Frequency Sound Generator 

b) Procedimento

 Em  grupo,  discuta  o  funcionamento  do  aplicativo  Frequency  Sound

Generator e sua finalidade para o atual conteúdo.

 Agora,  utilizando o  aplicativo  do smartphone/tablet,  selecione a  onda

senoidal e a frequência de 550 Hz, observe o som emitido.

 Em seguida, mantenha o mesmo perfil de onda selecionado e mude a

frequência para 350 Hz, observe o som emitido.

 Com o grupo, argumente sobre sua conclusão quanto à qualidade do

som associada a este experimento.

 Experimento 5

a) Material necessário:

 Smartphone/tablet – bluetooth

 Smartphone/tablet – aplicativo Frequency Sound Generator 

 Dispositivo desenvolvido com caixa de som portátil

 Paetês ou outros elementos

b) Procedimento

 Em grupo,  conversem sobre  o  filme:  Ressonância  no  arroz e  façam

associações com outros fenômenos do seu cotidiano.

 Conecte o smartphone/tablet  com a caixa de som portátil via bluetooth,

verifique  que  a  caixa  de  som  está  respondendo  aos  comandos  do

aplicativo: Frequency Sound Generator.

 Selecione uma frequência e um perfil de onda no aplicativo e observe o

padrão que se apresenta na posição dos paetês.
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 Selecione  diferentes  frequências  e  perfis  de  onda  e  faça  as

observações, se necessário fotografe os padrões.

Aula 3

 Relação entre período e frequência

O período é o inverso da frequência:

T =   1    ou  f =   1  

         f       T

 Relação entre velocidade e frequência

A velocidade é constante, logo depende da distância percorrida e o tempo que 

demora para acontecer:

v =    ΔS      , sendo ΔS o deslocamento e Δt o intervalo de tempo.

       Δt

Considerando que a distância percorrida durante um período é igual ao 

comprimento de onda:

ΔS = λ   e   Δt = T  , logo: v =   λ     
                                                  T
Sabendo que:

f =   1  
       T
v =   λ    =  λ . f
       T

 Propagação do Som

Quanto  mais  próximas  estão  as  moléculas  mais  rápido  o  som  é

propagado, ou seja, maior a velocidade do som.

Meio Velocidade (m/s)

Ar 346

Água 1498

Vidro 4540

Alumínio 5000

Ferro 5200
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 Reflexão

◦ Com a extremidade fixa:

◦ Com a extremidade móvel:
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 Experimento 6

a) Material necessário:

 Smartphone/tablet – com o aplicativo TW recorder 

 mangueira de 2,0 metros, aproximadamente.

b) Procedimento

 Em grupo, discutam como se pode aferir a velocidade do som e quais as

grandezas que podem e devem ser obtidas via experimento.

 Posicione a mangueira de forma que uma das saídas fique localizada na

posição do microfone do smartphone/tablet  ,  desta forma o aplicativo

poderá captar o sinal gerado.

 O sinal deve ser gerado a partir de uma batida na extremidade livre da

mangueira.

 Através da interface do aplicativo é possível selecionar a faixa do sinal

que deseja e assim saber o tempo que o sinal na sua trajetória dentro da

mangueira.

 Com os dados da distância percorrida pelo sinal e o tempo que demorou

para realizar esta distância, calcule a velocidade do som.

 Verifique o valor da velocidade do som no ar na tabela que se encontra

na seção de “propagação do som” e compare com o valor encontrado no

experimento.

 Diferença de Fase

A diferença de fase de uma onda para outra é diferença entre suas 

cristas sequenciais ou de onde elas começam.
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 Harmônicos

◦ O primeiro harmônico determina a frequência do som emitido.

◦ A menor frequência emitida é do primeiro harmônico, as demais são

múltiplas da frequência do primeiro:

f2  = 2f1  , f3  = 3f1  , f4  = 4f1  , f5  = 5f1  
 
 …

◦ Sendo  f1 a frequência fundamental, ou seja, do  primeiro harmônico.

◦  O som emitido é a resultante de todas as  frequências.
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 Experimento 7

a) Material necessário:

 Smartphone/tablet – com o aplicativo  Frequency Sound Generator

b) Procedimento

 Em grupo, discutam sobre os harmônicos e as frequências associadas a

eles.

 Escolha um perfil de onda e a frequência de 220 Hz.

 Em seguida, varie a frequência de forma a encontrar alguns harmônicos

desta onda.

 Sugestão: utilize outros perfis de onda e outras frequências e compare. 
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