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Resumo 

 
 
 
 
 
 

A tecnologia atualmente possui um papel fundamental para a evolução de conceitos 

físicos, biológicos e muito mais. O avanço das tecnologias nos permitiu estudar a fundo 

a natureza do universo e nos permite conhecer lugares onde nunca pudemos ou 

tivemos condições de chegar. Diante dos avanços tecnológicos e seus impactos 

econômicos e sociais na sociedade, surge a necessidade de o avanço tecnológico ser 

acoplado ao ensino formal nas salas de aula. A proposta do presente trabalho permite 

que se reflita como o uso de filmes e séries no ensino de física pode ajudar no aumento 

do interesse e na aprendizagem dos alunos na matéria. A avaliação foi feita através da 

apresentação de uma série e um filme, relacionados á física, e dois questionários 

aplicados a turma do primeiro ano do colégio M3 de Niterói, onde os alunos assistiram 

os vídeos selecionados durante algumas aulas. Dessa forma foi possível identificar, 

através das respostas dos alunos aos questionários, que os alunos se interessaram e 

aprenderam muito mais com o método aplicado. 
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Abstract 

 
 

 
Technology today has a fundamental role for the evolution of physical, chemical and 

biological concepts. The advancement of technology has allowed us to study in depth 

the nature of the universe and allows us to know places we have never been able or 

able to reach. In the face of technological advances and their economic and social 

impacts on society, there is a need for technological advances to be implemented in 

formal teaching in classrooms. The purpose of this paper is to reflect on how the use of 

films and series in physics teaching can help increase students' interest and learning in 

the subject. The evaluation was made through the presentation of a series and a movie, 

related to physics, and two questionnaires applied to the first year class of M3 Niterói 

High School, where the students watched the selected videos during some classes. 

Thus, it was possible to identify, through the students' answers to the questionnaires, 

that the students were interested and learned much more from the applied method. 
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Capítulo 1: Introdução 

 

 

  A escolha do tema desse trabalho foi motivada pelas disciplinas “produção de 

materiais didáticos” 1 e 2, do instituto de educação da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), pelo estágio de 200 horas necessário para completar a disciplina 

“pesquisa e prática de ensino” (PPE) e pela experiência adquirida em atividades 

extracurriculares, atuando como professor de Física no pré-vestibular social “reação”, 

vinculado instituto de química na Universidade Federal Fluminense. Durante todas 

essas experiências, foi possível identificar uma coisa clara, a falta de interesse dos 

alunos em entender e aprender Física. 

O interesse por desenvolver um trabalho direcionado deve-se a dois motivos: 

primeiro, à existência de poucas práticas relacionados a estes conteúdos de Física 

Moderna, segundo, pelo que temos visto a partir de nossa prática em sala de aula, 

trata-se de um ensino descontextualizado, no qual os alunos têm a maior parte do 

curso ocupada somente com teorias e só conseguem internalizar quando são 

provocados com metodologias que diferem das práticas usuais. 

É impossível articular teoria com a prática se as conotações simplórias destes 

termos não forem superadas no âmbito pedagógico. Em outras palavras, sem uma 

aplicação prática a partir de uma metodologia dinâmica com os alunos em sala de 

aula, é vã a tarefa de querer encontrar meios de articulação entre o saber e o fazer. 

Para embasar nossa proposta de trabalho, fizemos uma leitura das diversas 

metodologias referentes aos diversos métodos de ensino e aprendizagem, quando 

consultamos alguns autores, encontramos uma série de aplicações a serem 
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desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem, as quais deixaram claro o 

quanto é importante o conhecimento a partir de práticas em sala de aula que facilitem 

o processo te internalização do aluno. 

Neste trabalho foram aplicadas aulas baseadas com o uso de filmes e séries 

onde foram adotados dois questionários para avaliar a aplicação desses recursos 

observando o interesse dos alunos no conteúdo e na matéria, além do aprendizado das 

matérias relacionadas. 

 

1.1 Objetivo geral 

Aplicar o uso de filmes e séries no ensino de Física moderna em sala de aula 

para alunos do ensino Médio. 

 

1.2 Objetivos específicos 

Aplicar séries e filmes nas aulas; verificar através das respostas aos 

questionários se houve aumento no interesse dos alunos nos conteúdos de física 

Moderna; analisar as respostas de alguns alunos quanto ao método aplicado. 

 

1.3 justificativa 

A física moderna e contemporânea tem sido tema de vários filmes com idas para 

o futuro, voltas do futuro, buracos negros, dilatação temporal e outros. Ostermann 

[Ostermann et al, 2011] destacam algumas razões para que a física moderna seja 

abordada em aula usando uma revisão de literatura sobre a atualização do currículo de 

física no ensino médio. Os pontos são: 

 Despertar a curiosidade dos alunos e ajudá-los a reconhecer a 

física como um empreendimento humano; 
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 Os estudantes ouvem falar em temas como buracos negros e 

grande explosão (big bang) na televisão ou em filmes de ficção científica, mas 

nunca nas aulas de física. 

 

 O ensino de temas atuais da física pode contribuir para transmitir 

aos alunos uma visão mais correta dessa ciência e da natureza do trabalho 

científico, superando a visão linear do desenvolvimento científico, hoje presente 

nos livros didáticos e nas aulas de física. 

 

Atualmente a física moderna é pouquíssima utilizada no ensino médio, sendo 

utilizada apenas em um número seleto de escolas particulares, isso se deve ao fato de 

acreditar-se que a física atual é muito complexa para alunos de ensino médio. Segundo 

Ostermann [2001, p. 11]. 

 

[...] é viável ensinar Física Moderna no Ensino Médio, tanto 
do ponto de vista do ensino de atitudes quanto de conceitos. 
É um engano dizer que os alunos não têm capacidade para 
aprender tópicos atuais. A questão é como abordar tais 
tópicos [...] se houve dificuldades de aprendizagem não 
foram muito diferentes das usualmente enfrentadas com 
conteúdo da física clássica [...] os alunos podem aprendê-la 
se os professores estiverem adequadamente preparados e 
se bons materiais didáticos estiverem disponíveis. 

 

Este trabalho tem o intuito de mostrar que filmes e séries que abordam temas de 

física contemporânea seriam em parte, um dos bons materiais que ficariam disponíveis 

para alunos e professores usarem como forma de aprendizagem. 

Ao começarmos os debates nas aulas de produção de material didáticos, nos 

deparamos com uma gama de autores que escreveram textos notáveis sobre o papel 

do professor no modelo de aprendizagem e ensino. 

Segundo Marcelo Gleiser [Gleiser, 2000]  
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Antes de mais nada, deve ser claro para todo professor que 
ensinar também é um processo de aprendizado. E não só da 
matéria que se está ensinando; ao ensinar, estabelecemos 
uma relação com aqueles que estão nos ouvindo. O 
educador, ao educar os outros, está constantemente se 
educando. Na minha opinião, educar é, também, um 
processo de autodescoberta, em que a mensagem e seu 
significado refletem a visão de mundo do educador. Não 
existe uma mensagem sem um mensageiro, e aqueles que 
pensam que em física - e todas as ciências naturais - devido 
à sua formulação quantitativa, isso não se aplica, estão 
muito enganados (Gleiser, 2000) 

 

Textos como os de Marcelo Gleiser, usados nas aulas de produção, nos fizeram 

refletir sobre o papel do professor na sala de aula.  A sala de aula é também um lugar 

de aprendizado para os professores. Outro ponto bem observado: o papel do professor 

e o papel do aluno em sala de aula. 

Para Gleiser [Gleiser, 2000], 

O ensino de ciência tem de traduzir a paixão pela 
descoberta. O aluno deve participar desse processo durante 
a aula, e não apenas receber a informação pronta. 

 

Segundo Gleiser, o aluno tem que ter um papel participativo no processo de 

aprendizagem. O conhecimento não pode ser somente depositado. O uso de séries e 

filmes em sala de aula, além de abordar os temas, aperfeiçoa a cultura do aluno e da 

escola. 

Segundo Napolitano [Napolitano, 2005], 

Trabalhar com o cinema em sala de aula é ajudar a escola a 
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, 
pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a 
ideologia e os valores mais amplos são sintetizados numa 
mesma obra de arte. Assim, dos mais comerciais e 
descompromissados aos mais sofisticados e “difíceis”, os 
filmes têm sempre alguma possibilidade para o trabalho 
escolar (Napolitano, 2005, p. 11-12). 

Como podemos observar, o uso de séries e filmes consegue tirar o professor 

como centro do ensino e aprendizado, consegue modernizar a sala de aula através de 

recursos didáticos, e a física moderna traz o que tem de mais atual e interessante em 

se tratando de física. 
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Capítulo 2: Fundamentos Teóricos. 

 

 

Atualmente, o uso de tecnologias tem se tornado frequente nos espaços 

escolares de várias maneiras diferentes. O desafio maior dos educadores é tornar 

esses recursos algo positivo quando se fala em métodos de ensino e aprendizagem. 

Tornar algo que antes era visto como prejudicial em benéfico é a parte mais difícil do 

trabalho.  

O grande questionamento é: pode a tecnologia ajudar nos processos de 

aprendizagem dos alunos? Acesso à internet, vídeos, séries e filmes dentro de sala de 

aula podem ser usados como métodos didáticos para a aprendizagem? 

 

Para Tedesco [Tedesco, 2004] 

 

A incorporação  das  novas  tecnologias  à  educação  
deveria  ser considerada  como  parte  de  uma  estratégia  
global  de  política educativa” e, nesse sentido, destaca que 
“as estratégias devem considerar, de forma prioritária, os 
professores”, considerando que “as novas tecnologias 
modificam significativamente o papel do professor no 
processo de aprendizagem e as pesquisas disponíveis não 
indicam caminhos claros para enfrentar o desafio da  
formação  e  do  desempenho  docente  nesse  novo  
contexto(TEDESCO, 2004, p. 11). 

 

A respeito do assunto é muito importante e valida como se posiciona a UNESCO 

[Ribeiro,Castro e Regattieri, 2007] 

Mesmo que o uso e a aplicação de tecnologias ainda não 
seja uma prática incorporada por todos professores, que 
quando utilizam esse recurso, ‘tiram’ o aluno da condição de 
espectador passivo, para protagonista de sua aprendizagem, 
dando maior significado ao aprendido contextualizando a 
prática com a teoria estudada ([Ribeiro,Castro e Regattieri, 
2007 p. 18). 
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O professor tem que estar preparado para usar as novas tecnologias de forma a 

ajudar no processo de aprendizagem do aluno. Em contrapartida o professor precisa 

entender que a sua forma de atuação também deve ser objeto de mudança. 

Para Mota, 

 

Os professores não são mais os únicos meios de acesso de 
transmissão de informação, embora, sua colaboração para o 
desenvolvimento cognitivo e a construção de novos 
conhecimentos acadêmicos, seja fundamental e 
insubstituível. (MOTA, 2007 p. 40). 

 

O uso de vídeos (filmes e séries), tira um pouco o aluno da rotina escolar, de 

assistir a um professor falando por horas, usando o método “cuspe e giz”, que já está a 

muito tempo ultrapassado. 

 

Para Moran [Moran, 1993] o vídeo é: 

Sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 
Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não 
separadas. Daí a sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de todas 
as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras 
realidades (no imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo combina a 
comunicação sensorial- cinética, com a audiovisual, a intuição com a lógica, 
a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo 
emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional. 
(MORAN,1993, p.2). 

 

É notório que a mudança não deve partir somente dos métodos. Existe um 

desafio tanto da parte dos alunos quanto da parte dos professores quanto ao uso de 

tecnologias em sala de aula. Nesse trabalho, focaremos no uso de vídeos no ensino de 

física moderna no ensino médio. Fica claro também a necessidade de uma formação 

continuada para uma atualização dos professores antigos e novos quanto ao uso de 

tecnologias em sala de aula, visto que esses métodos não são ensinados em 

faculdades de licenciatura (não até o término desse trabalho). 
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2.1 Teoria construtivista. 

Da antiguidade até o século XIX acreditava-se em um tipo de aprendizagem 

onde o professor era o detentor do conhecimento e o aluno apenas um depósito pronto 

para receber do professor tal conhecimento. Ainda hoje, muitas escolas ainda usam 

esse método, baseado também na memorização de fórmulas, como se memorizar fosse 

aprender. Em teoria, o professor é o centro da prática (detentor do conhecimento). 

A ideia difundida no século XVII, por exemplo, de que o pensamento humano era 

como se fosse uma tabua lisa, um papel em branco sem nada escrito, onde tudo podia 

ser impresso, é apenas uma variação da antiga teoria que dizia que o ser humano era 

um pedaço de argila que poderia ser modelado a vontade. 

Embora seja comum ainda, escolas mais tradicionais acreditarem que o método 

da repetição e da memorização de fórmulas seja o ideal, vários filósofos refutaram essa 

ideia, dando mais ênfase a compreensão do que a memorização, é o caso de Jean 

Piaget. 

Jean Piaget [1896-1980] foi o nome mais influente no campo da educação 

durante a segunda metade do século XX. Para Piaget, o conhecimento é construído de 

maneira contínua, em suas palavras: 

 

 [...] os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras 
respostas associativas, mas no sentido muito mais profundo da 
associação do real com as coordenações necessárias e gerais da ação. 
Conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá-lo, apreendendo os 
mecanismos dessa transformação vinculados com as ações 
transformadoras. [...] (PIAGET, 1970, p. 30). 

 

Esse método de aprendizagem ao que Piaget se refere, é a teoria construtivista, 

onde a aprendizagem é dada de forma contínua, de modo que o aluno seja o centro da 

aprendizagem e que o professor seja um mediador, papel tão importante quanto o do 

aluno no processo. O professor usa o conhecimento prévio do aluno para que ele possa 

aprender. Há necessidade de métodos ativos, que na visão de Piaget podem ser 
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descritos como aqueles que “[...] dão especial relevo à pesquisa espontânea da criança 

ou do adolescente e exigindo se que toda verdade a ser adquirida seja reinventada pelo 

aluno, ou pelo menos reconstruída e não simplesmente transmitida. [...]”. [PIAGET, 

1998, p. 15]. 

O trabalho de Piaget em relação a teoria construtivista do ensino contagiou 

outros filósofos, como por exemplo Vygotsky, que ampliou o trabalho de Piaget. 

Esse trabalho baseia-se na teoria construtivista aplicada ao ensino de física 

moderna no ensino médio. 

Como metodologia ativa, foram usados séries e filmes para a construção do 

conhecimento, e questionários para avaliação de como o método influenciou no 

entendimento da matéria.  
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Capítulo 3: Metodologia 

 

 

O trabalho em questão trata-se de uma pesquisa investigativa que tem como 

intuito avaliar a eficiência do uso de séries e filmes como recurso didático nas aulas de 

física e o incentivo ao ensino de física moderna nas salas de aulas do ensino médio, 

onde a física moderna é apresentada. 

Como primeiro passo, foram analisados alguns filmes e séries, e foram 

escolhidos os filmes gravidade e interestelar, e a série the big bang theory, como 

exemplos de séries a serem usadas em sala de aula. 

O segundo passo foi definir a escola no qual aplicaríamos a pesquisa. O Colégio 

e Curso M3 foi o espaço escolhido para aplicarmos nossa metodologia. Localizado no 

Município de Niterói. O Colégio e curso M3 oferece Educação Infantil; Ensino 

Fundamental I e II; Ensino Médio 1°, 2° e 3° Graus; Pré- vestibulares e cursos 

preparatórios, apresenta dois turnos diários, manhã e tarde, laboratórios de informática, 

salas de aula equipadas com multimídia e laboratórios. Compreendendo que o assunto 

proposto para aplicação da metodologia é Física Moderna, optamos por aplicar a 

metodologia nas turmas do Ensino Médio. 

Com autorização da direção da escola e ciência da coordenação pedagógica, o 

terceiro passo foi o contato como os alunos do ensino médio. Foi esclarecida aos 

alunos que seria aplicada uma metodologia de ensino no momento da aplicação dos 

conteúdos de física moderna, e que essa pesquisa envolveria dois questionários a 

serem respondidos logo após as aulas com uso de vídeos. 

Foi esclarecido que não era algo obrigado a participar e que tudo que fosse 

respondido iria ser totalmente sigiloso, e que o anonimato estava garantido durante 
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toda a pesquisa. Os alunos que decidiram participar assinaram um termo autorizando o 

uso dos dados obtidos. (anexo I). Na confecção dos questionários, foi utilizada a ideia 

de usar questões bem esclarecedoras e objetivas, deixando clara a importância da 

colaboração do aluno. 

Polak [2006, p.61] também considera o questionário importante e o define como: 

 

uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas pelo 
informante. O questionário deve ser objetivo, limitado em extensão e estar 
acompanhado de instruções. As instruções devem esclarecer o propósito 
de sua aplicação, ressaltar a importância da colaboração do informante, 
tendo em vista e facilitar o preenchimento. 

 

Foram elaboradas 5 (cinco) questões no questionário 1; e 6 (seis) questões no 

questionário 2. Os questionários deram um trabalho considerável, visto que levaram um 

tempo grande para serem finalizados. Fizemos um número de questões razoáveis, 

para não ficar nem muito pequeno, nem muito grande, pois seriam aplicados em uma 

turma de primeiro ano do ensino médio, para que não se tornasse para o aluno algo 

cansativo.  

Parasuraman [1991] afirma que: 

 

construir questionários não é uma tarefa fácil e que aplicar tempo e esforço 
adequados para a construção do questionário é uma necessidade, um fator 
de diferenciação favorável. Não há uma metodologia padrão para o projeto 
de questionários, porém esse instrumento é importante tarefa no processo 
de pesquisa científica. A construção de um questionário decorre de um 
processo de melhoria, de análise e de revisões, tantas quantas forem 
necessárias. Cada questão deve ser analisada individualmente, com o fito 
de garantir a importância dele, se não é ambíguo ou de difícil 
entendimento. Todas as indagações quanto ao conteúdo, forma, redação e 
sequência devem ser feitas para cada questão. 

 

Os questionários foram entregues aos alunos que aceitaram participar da 

pesquisa. 22 responderam aos questionários. O critério adotado foi de informar os 

objetivos da pesquisa, ou seja, a real eficácia do vídeo, para que seguisse sendo 

usado como recurso didático. A coleta das respostas da pesquisa foi realizada no mês 

de junho do corrente ano.  
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3.1 O Questionário 

 

Foi aplicada uma aula sobre efeito doppler e outra sobre ondas 

eletromagnéticas, com o uso do recursos didáticos citados nesse trabalho. Abaixo a 

tabela com as perguntas expostas no questionário para que os alunos respondessem e 

ao lado oque esperavamos que fosse explorado pelo aluno. A ideia é que respondendo 

o questionário ele consiga organizar os conhecimentos adquiridos através dos vídeos. 

 

 

Pergunta do questionário 1 Questão de investigação 

Oque você conseguiu compreender 

sobre o efeito doppler? 

Saber dos indivíduos pesquisados se 

eles conseguiram através da explicação 

do personagem, compreender oque é o 

efeito doppler 

Qual desenho foi apresentado como 

efeito doppler? 

Após já ter tido aulas sobre ondas, e já 

ter visto como frentes de ondas são 

representadas, observar nessa pergunta 

se ele consegue associar a aproximação 

e o afastamento das frentes de onda, 

desenhando-as 

De que forma o personagem sheldon 

tenta explicar as pessoas o que é o 

efeito doppler? 

Fazer com que o indivíduo que assiste 

ao episódeo consegue lembrar o som 

feito pelo personagem, e entender que 

no começo é um som agudo e no fim um 

som mais grave. 

Você consegue consegue identificar o 

efeito doppler em seu cotidiano? 

Observar se o aluno consegue perceber 

que esse fenômeno é ouvido nos carros 

de fórmula 1, e em ambulâncias por 

exemplo. 

Você acha que aulas previamente Após a construção do conhecimento 
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baseadas em séries e vídeos ajudam no 

aprendizado? 

através do vídeo e do questionário, 

observar se o aluno teve a percepção 

que conseguiu entender melhor a 

matéria através desse método. 

 

 

 

Perguntas do questionário 2 Questão de investigação 

Qual a principal diferença entre as 

ondas eletromagnéticas e as ondas 

mecânicas? 

Explorar o conhecimento prévio do 

aluno, após uma breve explicação sobre 

ondas 

Qual a natureza das ondas luminosas? Saber se os indivíduos pesquisados, 

conseguem definir a natureza de ondas 

diferentes 

Qual fator decisivo para ter chegado a 

conclusão do item anterior? 

Saber se os indivíduos pesquisados 

conseguiram observar que a luz se 

propaga no espaço, ou seja, no vácuo 

Além da luz, quais outros tipos de ondas 

de mesma natureza que a luz você 

conhece? 

Saber se os indivíduos pesquisados 

conhecem e diferenciam outros tipos de 

ondas eletromagnéticas 

Qual a natureza das ondas sonoras? Explorar o conhecimento prévio do 

aluno, após uam breve explicação sobre 

as ondas 

Qual o fator decisivo para ter chegado a 

conclusão do item anterior? 

Saber se os indivíduos pesquisados 

conseguiram observar que o som não se 

propaga no espaço, ou seja, no vácuo. 
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3.2 Apresentação do projeto 

 

Esse tópico é dedicado a deixar o passo a passo de como aplicar o projeto. 

 

1- O professor deve passar o filme ou serie durante a sua aula. 

 

2- Se o professor não tiver como aplicar o projeto durante seus tempos de aula, 

visto que o currículo de física é muito extenso, pode ser pedido que a escola 

disponibilize um momento fora do horário de aula para realização do projeto. 

 

3- Nos horários fora da aula regular do aluno, seriam reprisadas as cenas onde há 

um conceito físico a se trabalhar, através de tv smart, dvd ou computador 

acoplado à data show. 

 

4- O professor deverá levar um questionário investigativo para que os alunos 

respondam e entreguem ao final do projeto. 

 

Os tópicos a serem abordados seriam discutidos pelos próprios alunos, com 

auxílio do professor, que estará sempre presente em toda a atividade. 

Os alunos devem tentar identificar e explicar como acontecem os fenômenos e o 

porquê. 

Os alunos, se possível, poderiam tentar mostrar algo que acontece no seu 

cotidiano que se compara com o que foi visto no filme. 

Um debate entre os alunos, intermediado pelo professor, seria de muito proveito, 

visto que o poder de argumentação dos alunos também estaria sendo desenvolvido, e o 

conhecimento de cada aluno seria compartilhado. 
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Capítulo 4: Filmes e séries analisadas 

 

 

4.1 Conceitos analisados. 

 

Entre os conceitos de física moderna que podem ser abordados (aqui são 

somente sugestões), abordaremos: Propagação de ondas, relatividade, buraco negro e 

efeito doppler. Abaixado daremos seguimento as sugestões de filmes e séries e as 

cenas que apresentam conceitos físicos a serem abordados em sala de aula. 

 

Analisaremos as cenas que abordam os conceitos corretos perante a física, como 

também abordaremos as cenas onde existem erros físicos. 

 

Analisaremos dois filmes e uma série neste trabalho, pois consideramos suficiente 

para o ensino básico de física moderna que são “interstellar” e “gravidade”, e “The big 

bang theory”. 

 

4.2 Filme Interstellar. 

 

A Figura 1 apresenta a divulgação do filme Interstellar   que teve sua estreia em 

26 de outubro de 2014 em Los Angeles, sendo lançado comercialmente em novembro. 

Foi exibido em película cinematográfica em cinemas ainda equipados com essa 

tecnologia e depois indo para locais com tecnologia digital. O filme foi um grande 

sucesso nas bilheterias e recebeu críticas bastante positivas, que salientaram a 

precisão científica, trilha sonora e efeitos visuais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_cinematogr%C3%A1fica
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Figura 1 – foto do filme interstelar 

 

4.2.1 Resumo do filme 

 

Interstellar (em Português, Interestelar) é um filme anglo-americano de ficção 

científica dirigido por Christopher Nolan . Ele conta a história de uma equipe de 

astronautas que viaja através de um buraco de minhoca à procura de um novo lar para 

a humanidade. 

 

4.3 Filme Gravidade 

 

Como demonstrado da Figura 2, Gravidade (no original em inglês, Gravity) é 

um filme de ficção científica e suspense dirigido por Alfonso Cuarón, onde dois 

astronautas sobreviventes em um ônibus espacial danificado que vagueiam pelo 

espaço. 

Gravity foi lançado em 4 de outubro de 2013 nos Estados Unidos. No Brasil, sua 

estreia ocorreu exatamente uma semana depois, no dia 11de outubro, após seu 

lançamento, Gravidade foi recebido com aclamação da crítica, o elogio inicial foi dado à 

cinematografia, a pontuação musical e os efeitos especiais e o uso de 3D. Considerado 

um dos melhores filmes de 2013, apareceu em inúmeras listas de final de ano da crítica 

e foi selecionado pelo American Film Institute em sua lista anual de Filmes do ano.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Christopher_Nolan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buraco_de_minhoca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_3D
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thriller_(g%C3%AAnero)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Cuar%C3%B3n
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%94nibus_espacial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_Film_Institute
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                                    Figura 2 – foto do filme gravidade 

 

4.3.1 Resumo do filme 

 

Matt Kowalski (George Clooney) é um astronauta experiente que está em 

missão de conserto ao telescópio Hubble juntamente com a doutora Ryan Stone 

(Sandra Bullock), ambos são surpreendidos por uma chuva de destroços decorrente da 

destruição de um satélite por um míssil russo, que faz com que sejam jogados no 

espaço sideral, sem qualquer apoio da base terrestre da NASA, eles precisam 

encontrar um meio de sobreviver em meio a um ambiente completamente inóspito para 

a vida humana. 

 

4.4 The big bang theory 

 

A Figura 3 apresenta os personagens de The Big Bang Theory (Big Bang A 

Teoria ou A Teoria do Big Bang), frequentemente abreviada como "TBBT", é uma série 

de televisão norte-americana de comédia de situação criada por Chuck Lorre e Bill 

Prady, que estreou no canal CBS em 24 de setembro de 2007, conta com cinco 

personagens que vivem em Pasadena: O físico teórico Sheldon Cooper e o físico 

experimental Leonard Hofstadter, ambos vivendo juntos, partilhando um apartamento e 

trabalhando no Instituto de Tecnologia da Califórnia - Caltech; Penny, uma garçonete e 

aspirante a atriz que mais tarde se torna uma representante farmacêutica, e que vive 

como vizinha de ambos; o engenheiro aeroespacial Howard Wolowitz e o astrofísico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sitcom
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuck_Lorre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Prady
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bill_Prady
https://pt.wikipedia.org/wiki/Columbia_Broadcasting_System
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pasadena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Cooper
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonard_Hofstadter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnologia_da_Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Penny_(The_Big_Bang_Theory)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Wolowitz
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Rajesh Koothrappali, amigos e colegas de trabalho geeks semelhantes e socialmente 

desajeitados de Leonard e Sheldon. Os hábitos geeks e o intelecto dos quatro rapazes 

entra em contraste em relação ao efeito cômico com habilidades sociais e senso 

comum de Penny. 

 

 

                                      Figura 3 – The big bang theory 

 

4.4.1 Resumo da série 

 

Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) e Sheldon Cooper (Jim Parsons) são dois 

brilhantes físicos que dividem o mesmo apartamento. Suas vidas se complicam quando 

uma belíssima jovem, porém pouco inteligente, Penny (Kaley Cuoco), se muda para o 

apartamento da frente. A chegada de Penny perturbou um pouco Sheldon já que ele 

prefere passar as noites jogando Klingon Boggle com seus amigos e colegas de 

trabalho e também cientistas, Howard Wolowitz (Simon Helberg) e Rajesh "Raj" 

Koothrappali (Kunal Nayyar), sem ligar para Penny. Contudo, Leonard vê em Penny a 

possibilidade de aprender a interagir com as mulheres e sente que ela é um novo 

mundo cheio de possibilidades, e quem sabe, do amor. Todos acham que isso é um 

sonho que nunca se realizará, porém, talvez nesta comédia estas mentes brilhantes 

possam aprender algumas coisas com uma jovem que trabalha em uma lanchonete 

chamada Cheesecake Factory. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rajesh_Koothrappali
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geek
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonard_Hofstadter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johnny_Galecki
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sheldon_Cooper
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jim_Parsons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Penny_(The_Big_Bang_Theory)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kaley_Cuoco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parole_(jogo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Wolowitz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simon_Helberg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rajesh_Koothrappali
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rajesh_Koothrappali
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kunal_Nayyar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cheesecake_Factory
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY9an9qO_gAhVvLLkGHQ8QDQAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://ovicio.com.br/the-big-bang-theory-foto-revela-elenco-de-estrelas-convidadas-que-aparecerao-nos-ultimos-episodios/&psig=AOvVaw2FfHWSQmGVfF39ivF7MMLc&ust=1552023697363568&psig=AOvVaw2FfHWSQmGVfF39ivF7MMLc&ust=1552023697363568
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Capítulo 5: Conceitos que serão explorados nas cenas 

 

 

5.1 Ondas luminosas 

 

A luz é um tipo de onda eletromagnética visível, formada pela propagação em 

conjunto de um campo elétrico e um magnético. Como é característico da radiação 

eletromagnética, a luz pode propagar-se através de diversos meios e sofrer alterações 

de velocidade ao passar de um meio de propagação para outro. No vácuo, a luz 

possui velocidade máxima equivalente a 3,0 x 108 m/s. 

A luz também pode ser entendida como um fluxo contínuo de partículas que 

transportam energia. 

 Portanto, é possível compreender que a propagação e a interação da luz com 

determinados meios caracterizam-na como onda eletromagnética, mas, em alguns 

fenômenos – como é o caso do efeito fotoelétrico –, a luz pode ser interpretada como 

partícula. 

 

5.2 Onda sonora 

 

Ondas Sonoras são ondas mecânicas que vibram em uma frequência de 20 a 

20.000 hertz (Hz), sendo normalmente perceptíveis pelo ouvido humano. O som é a 

sensação que sentimos, através da audição pela ação desse tipo de onda. Outra 

característica importante, a onda sonora necessita de um meio para se propagar, seja 

gás, líquido ou sólido. Logo não é possível existir som no vácuo. 

Para analisarmos a propagação do som e da luz no espaço, usaremos uma cena 

do filme interstellar e uma cena do filme gravidade. 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-que-sao-ondas-eletromagneticas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-eletrico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-magnetico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-velocidade-luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/o-efeito-fotoeletrico.htm
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5.3 Dilatação temporal 

 

 

A Teoria da Relatividade, proposta por Einstein no início do século XX, mostrou 

que o tempo é relativo e mantém uma relação de interdependência com o espaço. De 

acordo com essa teoria, dois observadores que possuem movimento relativo entre si 

marcam intervalos de tempo diferentes ao observarem a ocorrência de dois fenômenos 

sucessivos, figura 4. 

 

Em tese, a relatividade propõe a dilatação temporal. Os intervalos de tempo 

marcados por um observador em repouso são sempre maiores que os intervalos de 

tempo marcados por um observador em movimento com velocidade próxima à da luz. 

 

Para analisarmos dilatação temporal, usaremos uma cena do filme interstellar. 

 

 

                                Figura 4 – dilatação temporal 

 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/teoria-relatividade.htm
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwishcvKiPHgAhV1I7kGHXktAv8QjRx6BAgBEAU&url=https://alunosonline.uol.com.br/fisica/dilatacao-do-tempo.html&psig=AOvVaw2Nim7obM13z85bCrQmOwL9&ust=1552083717844593
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5.4 Paradoxo dos irmãos gêmeos 

 

Uma das consequências da Teoria da relatividade de Albert Einstein é que o 

tempo não é uma grandeza absoluta como afirmavam os grandes pensadores da 

Física Clássica, e sim uma grandeza relativa que depende da velocidade dos corpos. 

 

A dependência do tempo em relação ao movimento recebeu o nome 

de "dilatação do tempo" e afirma que o tempo passa mais devagar para objetos que se 

deslocam com altas velocidades. 

 

Para exemplificar a teoria da dilatação do tempo, Einstein propôs o paradoxo 

dos gêmeos. De acordo com esse paradoxo, se um homem faz uma viagem ao espaço 

com uma grande velocidade, quando ele voltar, estará mais jovem do que seu irmão 

gêmeo que ficou na Terra. 

 

Para analisar detalhadamente o que diz o experimento mental do paradoxo dos 

gêmeos, existe uma famosa história: 

 

Existiam dois gêmeos idênticos, A e B, figura 5. O gêmeo A fez uma viagem 

espacial para um planeta localizado a uma distância de 8 anos-luz da Terra e com uma 

velocidade de 0,5 c, enquanto o gêmeo B permaneceu na Terra. Ambos tiveram seus 

relógios ajustados e marcavam a mesma hora antes da viagem. Para o gêmeo que 

ficou na Terra, a distância percorrida pela nave permaneceu a mesma, mas para o que 

viajou com velocidade de 0,5 c, o cálculo da distância foi feito utilizando-se a equação 

da contração do comprimento. A distância percorrida pelo irmão que viajou foi de 7 

anos-luz. Assim, a viagem para o gêmeo B demorou 16 anos (8/0,5) para ida e 16 para 

volta, somando 32 anos, enquanto para o gêmeo A foi de 14 (7/05) anos para ida e 14 

para a volta, totalizando 28 anos. Percebemos que o gêmeo que ficou na Terra 

envelheceu 4 anos a mais do que o que viajou. 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/teoria-relatividade.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/o-tempo-relativo.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/contracao-comprimento.htm
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O paradoxo dos gêmeos vem sendo discutido há décadas na comunidade 

científica e já foi comprovado experimentalmente. Um dos experimentos consistia em 

colocar relógios atômicos que marcavam precisamente o tempo dentro de aviões 

comerciais que viajavam em diferentes direções e, em seguida, comparar o tempo 

medido por esses relógios com os relógios que ficaram fixos, conseguindo assim 

comprovar experimentalmente a dilatação do tempo. 

 

A grande confusão que se faz nessa teoria ocorre porque, no senso comum, não 

existe a ideia de que o tempo depende do referencial adotado. 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Paradoxo dos irmãos gêmeos 

 

 

 

 

A B 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0wY6QiPHgAhWpH7kGHUZ1DYEQjRx6BAgBEAU&url=http://principioderelatividade.blogspot.com/2012/09/imagem-ilustracao-do-paradoxo-de-gemeos.html&psig=AOvVaw01GzjJ5wTkvDGZfxxCCpAD&ust=1552083601068123
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5.5 Buraco negro 

 

 

De forma simplificada, buraco negro é uma região do espaço que possui uma 

quantidade tão grande de massa concentrada que nada consegue escapar da atração 

de sua força de gravidade, nem mesmo a luz, e é por isso que são chamados de 

“buracos negros”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – buraco negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/fisica/campo-gravitacional/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5kOWGhvHgAhUrGbkGHYhyB38QjRx6BAgBEAU&url=https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/04/cientistas-podem-ter-feito-foto-de-um-buraco-negro-e-isso-muda-tudo.html&psig=AOvVaw1lSw4J1DDsUVy6QUumnQdE&ust=1552083039578818
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5.6 Experimento da dupla fenda 

 

 

Em meados do século 18, o físico, médico e egiptólogo britânico Thomas Young 

(1773 – 1829) conseguiu refutar umas das afirmações de Isaac Newton. A de que a 

Luz era composta por “corpúsculos” (unidades quantificadas – o que hoje se chamaria 

de partículas subatômicas). 

 

Para fazer isso Thomas Young realizou um experimento muito simples, figura 7, 

usando uma grande caixa fechada, ele inseriu um visor e duas pequenas fendas por 

onde a luz do sol deveria entrar. Ao olhar pelo visor ele observaria a luz projetada para 

dentro da caixa, refletida em uma das paredes internas. Existiriam 2 possibilidades, a 

luz seria composta ou de uma onda contínua (como ondas eletromagnéticas de energia 

ou as ondas em um lago) ou por unidades discretas (como defendia Newton no seu 

modelo corpuscular da luz). 

 

 

 

 

 

Figura 7- experimento de dupla fenda 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTs-HphvHgAhULIbkGHdlKBAYQjRx6BAgBEAU&url=https://brasilescola.uol.com.br/fisica/experimento-das-duas-fendas.htm&psig=AOvVaw0pB722xcq1RfllBNDoG_6S&ust=1552083250249449
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5.7 Efeito doppler 

 

Este efeito é descrito como uma característica observada em ondas emitidas ou 

refletidas por fontes em movimento relativo ao observador. 

 

O efeito foi descrito teoricamente pela primeira vez em 1842 por Johann 

Christian Andreas Doppler, recebendo o nome Efeito Doppler em sua homenagem. 

 

Para ondas sonoras, o efeito Doppler constitui o fenômeno pelo qual um 

observador “O” percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte S, e 

acontece devido à velocidade relativa entre a onda sonora e o movimento relativo entre 

o observador e/ou a fonte. 

 

 

                               

 

        Figura 8 – Efeito doppler 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy6p6Qh_HgAhWiIbkGHTs7BlwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.infoescola.com/fisica/efeito-doppler/&psig=AOvVaw2V6MSSGK_PZSFYqFlaCjFf&ust=1552083329065958
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5.8 Gato de Schroedinger 

 

Em 1935, o físico Erwin Schroedinger resolveu mostrar ao mundo a hipótese do 

gato de Schroedinger, onde um gato dentro de uma caixa poderia estar vivo e 

morto.Para essa experiência é preciso de uma caixa selada, e dentro dela são 

colocados os seguintes elementos: Um gato; Um recipiente com material radioativo; Um 

contador Geiger (aparelho detector de radiação);Um martelo e Um frasco com veneno. 

Caso o recipiente com material radioativo comece a soltar partículas, Figura 9, o 

contador irá detectar sua presença. Isso irá acionar um martelo que vai quebrar o frasco 

com veneno, que matará o gato. No experimento, a quantidade de material radioativo 

utilizado seria pouco o suficiente para que tivesse apenas 50% de chance de detecção 

dentro de uma hora. Caso o contador Geiger detectasse a radiação, o martelo quebraria 

o veneno. Como ninguém sabe exatamente quando o veneno será liberado, o gato pode 

ser considerado tanto vivo quando morto durante esse tempo. Mas esta dualidade só 

aconteceria até que a caixa fosse aberta, pois a presença de um observador terminaria 

com as duas realidades e ele só veria ou um gato vivo ou um gato morto. 

 

 

Figura 9 – Gato de schorodinger 
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Capítulo 6: Cenas analisadas 

 

 

6.1 Propagação de ondas eletromagnéticas e de ondas mecânicas. 

 

6.1.1 Cena analisada do filme interstelar: 

2h:20 min 

Descrição da cena 

Cooper precisa ejetar-se da nave, pois a nave estava de desfazendo. Ao ejetar-

se, Cooper consegue ver a luz, consegue ver um novo “planeta”, mas não ouve mais o 

som da onda se desfazendo, ouve o som somente que ele mesmo emite, pois está 

dentro do capacete. 

 

O que pode-se explorar na cena? 

 

Os conceitos de propagação de ondas magnéticas e ondas mecânicas. O som, 

sendo uma onda mecânica precisa de um meio material para se propagar, e como o 

vácuo não apresenta partículas, o som não se propaga no vácuo. 

A luz, sendo uma onda eletromagnética, por definição, não precisa de um meio 

material para se propagar. 

Isso explica o porquê de a luz ser vista por Cooper e o som não ser ouvido. 

Antes da explicação, seria bom que os alunos entrassem em debate e 

percebessem essa diferença entre as ondas. 
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o filme chega próximo à perfeição ao mostrar a mudança de sons em 

ambientes diferentes. A passagem do silêncio ao som entre uma câmara 

despressurizada e o ambiente pressurizado é perfeita. 

 

6.2 Dilatação do tempo 

 

6.2.1 Cena analisada do filme interstellar:  

2h:16 min 

Descrição da cena: 

Para fazer uma manobra e se livrar de um mal que observa, cooper diz para a 

seus companheiros de tripulação: 

“essa manobra nos custará 51 anos” – referindo-se ao tempo passado na terra. 

 

 

6.3 Cena analisada do filme interstellar:  

 

1h:08 min 

Descrição da cena 

Em outra oportunidade a tripulação para em um planeta que é todo coberto por 

água. 

Cooper relaciona as horas passadas na terra com as horas passadas nesse 

novo planeta dizendo: 

“são 7anos por hora aqui, vamos fazer valer a pena” – novamente referindo-se a 

quantos anos se passam na terra enquanto para eles passa pouquíssimas horas, 

evidenciando que o tempo é relativo. 
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Na continuação da cena, ainda há uma discussão sobre o assunto que seria 

interessante de ser lido. 

Esse assunto talvez seja muito novo para o aluno, e requer atenção do 

professor. Seria ótimo uma discussão sobre a relatividade do tempo. 

A dilatação gravitacional do tempo é um fenômeno real, que pode ser observado 

na Terra. Ele ocorre porque o tempo é relativo, ou seja, corre de formas diferentes de 

acordo com o referencial adotado. Quando se está em um ambiente com forte atração 

gravitacional (como um buraco negro), o tempo corre mais devagar, comparando-se 

com pessoas que estão em um ambiente gravitacional fraco (como a Terra). Um minuto 

perto de um buraco negro ainda irá durar 60 segundos, mas se fosse possível olhar em 

um relógio na Terra, esse minuto pareceria durar muito menos de 60 segundos. Isso 

significa que o envelhecimento de uma pessoa próxima a um buraco negro acontecerá 

mais devagar do que o das pessoas na Terra. Afinal, quanto mais forte o campo 

gravitacional, maior é a dilatação do tempo. 

 

6.3.2 Explorar erro do filme: Para conseguirem cumprir sua missão, os astronautas 

de interestellar precisam desafiar o tempo. No filme, em um dos planetas candidatos à 

Terra, cada hora ali corresponde a sete anos de nosso mundo. A correspondência que 

parece absurda é, na realidade, um efeito conhecido da relatividade. Em linhas gerais, 

a teoria demonstra que o passar do tempo e as distâncias espaciais dependem da 

gravidade. Próximo a grandes massas, a gravidade é maior e o tempo passa mais 

devagar. Assim, planetas maiores têm a gravidade mais forte e o tempo corre 

lentamente. 

 

Se estivéssemos perto do Sol, que tem a massa muito superior à da Terra, 

envelheceríamos mais devagar. O ganho seria de cerca de 66 segundos por ano. É 

nessa conta que está o lapso do filme. A conta de sete anos para uma hora não bate 

com os cálculos dos físicos: para que a proporção o tempo passasse de forma tão 

lenta, a gravidade teria que ser imensa, o que, provavelmente, impossibilitaria qualquer 

movimento. 
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6.4 Cena analisada do filme interstellar: Paradoxo dos irmãos gêmeos. 

 

Talvez a parte mais dramática do filme. 

1h:18 min 

Descrição da cena: 

O personagem vê o vídeo dos últimos 23 anos de mensagens enviadas de seus 

familiares. 

Assiste os vídeos que seu filho mandou se formando no colégio, se formando na 

faculdade, assiste um vídeo do filho mostrando o neto e assiste um vídeo de sua filha 

caçula. Seus filhos envelhecem muito mais rapidamente que ele. 

Sua filha caçula, cita que o pai, ante de partir na missão, disse que quando ele 

voltasse eles poderiam ter a mesma idade. Fazendo alusão ao paradoxo dos irmãos 

gêmeos. 

Um debate sobre o porquê isso realmente acontece seria conveniente. 

2h:40 min 

Reencontro do pai de da filha: a filha idosa e o pai com praticamente a mesma 

aparência de quando saiu da terra em missão, evidenciando o envelhecimento 

retardado do pai que foi para o espaço. 

 

6.5 Cena analisada do filme interstellar: Buraco negro 

 

2h:19min 

Descrição da cena: 

Ao entrar em uma turbulência na nave, cooper entra em um buraco, 

que tem muita gravidade, e muitas vezes vê escuridão e algumas vezes vê 

luz. 
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Ele não deixa claro e nem fala que é um buraco negro. Tem a opção de deixar 

os alunos enxergarem através das características do local que se trata de um buraco 

negro. 

Podemos usar o conceito de buraco negro para falar de densidade e gravidade, 

explicar o que é um buraco negro e deixá-los debatendo sobre o assunto. 

 

6.5.1 Explorar erro do filme: Um dos planetas que aparece no filme é o mais 

desafiador: está muito próximo a um buraco negro. Até hoje, os cientistas não 

identificaram nenhum planeta orbitando um buraco negro, região do espaço formada 

pela explosão de uma estrela e onde a gravidade é tão forte que nada consegue 

escapar, nem a luz. Essa explosão é tão violenta que destrói tudo em volta: estrelas, 

asteroides e, obviamente, planetas. Além disso, o buraco negro emite raios-X e raios 

gama, que são potencialmente perigosos para qualquer forma de vida. Seria impensável 

existir um sistema planetário nessa posição, a rocha seria vaporizada. O que 

conhecemos hoje são dezoito planetas que orbitam estrelas de nêutrons, um estágio 

menos energético que buracos negros. Mesmo assim, todos eles são estéreis, por causa 

da imensa radiação que essas estrelas emitem. Além disso, impressionantemente, 

nenhum dos três planetas de Interestellar orbita uma estrela, o que é impossível na 

realidade: são elas que fornecem luz e calor aos planetas e possibilitariam a vida. 

 

6.6 Cena analisada da série the big bang theory: experimento da dupla 

fenda 

No primeiro episódio da série as primeiras falas do personagem sheldon são 

dedicadas a uma reflexão sobre o experimento da dupla fenda: 

Episódio 1 da primeira temporada 

1seg 

Se o fóton for projetado em um anteparo com duas fendas e cada fenda for 

observada, ele não vai atravessar as duas fendas, se não forem observadas vai, porém 

se ele for observado depois de atravessar o anteparo mas antes de atingir o seu alvo, 

ele não vai ter passado pelas duas fendas. 
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11min: 30 segs. 

O personagem Leonard faz uma reflexão, tentando ajudar com uma analogia 

com os problemas amorosos da personagem penny Leonard: “Paradoxos fazem parte 

da natureza, pensa na luz, segundo Higgs a luz é uma onda como já foi comprovada 

pelas experiencias de dupla fenda e então, veio einstein e descobriu que a luz se 

comporta como partícula também.” Pode ser explorada a dualidade onda/particula da 

luz com os alunos. 

 

6.7 Cena analisada da série the big bang theory: Efeito doppler 

 

Episódeo 6 da primeira temporada 

7min : 20seg 

Sheldon explica a penny a sua fantasia (Figura 10) : 

“É a aparente mudança na frequência de onda causada pelo movimento relativo 

da fonte da onda em relação ao observador” Explorar com os alunos o fato de a 

ambulância mudar de som quando se aproxima e quando se afasta. Também seria 

interessante dizer que esse efeito também acontece com a luz. A introdução do conceito 

é interessante para que o aluno entenda que a física moderna está em seu cotidiano de 

várias formas, inclusive nas coisas mais simples como o som da ambulância. 

 

             

Figura 10- Sheldon vestido de efeito doppler 
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6.8 Cena analisada da série the big bang theory: gato de Schroedinger 

 

Episódio 17 da primeira temporada 

15min: 15 seg. 

Sheldon ajuda a penny a resolver se ela deve sair com o personagem Leonard. 

 

E faz uma analogia com o gato Schroedinger dizendo que o relacionamento pode 

ser bom e ruim ao mesmo tempo antes de acontecer, e que o que for feito influência no 

resultado, e explica a teoria do gato de Schroedinger. 

 

Sheldon: “bom vamos ver, nós podemos considerar o gato de Schroedinger em 

1935 na tentativa de explicar a interpretação de Copenhagen da física quântica propôs 

uma experiencia em que um gato é colocado numa caixa com um recipiente selado de 

veneno que vai se quebrar num dado momento, agora, como ninguém sabe quando ou 

se o veneno foi liberado até a caixa ser aberta o gato pode ser considerado tanto vivo 

quanto morto. 
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Capítulo 7: Resultados 

 

 

A proposta foi aplicada a uma turma de Primeiro ano do ensino médio do colégio 

M3, Niterói, para um pouco mais de 10 alunos. Os vídeos foram assistidos por esses 

alunos e os questionários aplicados. Os alunos tiveram 50 minutos pós vídeos para 

responder os questionários e entregar, pois, a intensão era que os alunos não pudessem 

pesquisar externamente. Foram devolvidos 10 questionários respondidos. Os resultados 

foram organizados em fichas de análise que permitiram interpretar as informações 

obtidas por meio dos questionários. As fichas de análise estão apresentadas no anexo.  

 

Resultado 1 

Cena analisada da série the big bang theory: Efeito doppler 

Episódio 6 da primeira temporada 

7min: 20 seg 

Questão 1 : O que você conseguiu compreender sobre o efeito doppler? 

As ondas transmitidas por um objeto em movimento 

Quando uma fonte de som produz ondas sonoras que alteram a 
frequência das ondas captadas pelo receptor 

Ondas transmitidas por algo em movimento em relação ao observador 

Aproximação ou distanciamento do som 

Alteração da frequência sonora em relação ao observador devido ao 
movimento do objeto observado ou do observador 

A variação de ondas de acordo da movimentação entre os corpos 

Ondas remetidas de um objeto 

Fenômeno ondulatório presente em todas as ondas produzindo som 

Nada 

Efeito em que as ondas sonoras aumentam o comprimento de onda 

 

Das 10 respostas analisadas, 10 respostas diferentes, emergiram 4 categorias: 
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a) Entendimento que o efeito é ondulatório 

A maioria dos alunos conseguiu compreender com o vídeo, que o efeito doppler 

está relacionado a ondas sonoras. 

 

b) Confusão entre alteração da frequência e do comprimento de onda. 

Foi possível identificar através das respostas “Ondas transmitidas por algo em 

movimento em relação ao observador”, “A variação de ondas de acordo da 

movimentação entre os corpos” por exemplo, que não ficou tão claro para alguns alunos 

que não é a frequência e o comprimento de onda que realmente variam, e sim que o 

movimento relativo entre observador e fonte faz com que exista uma alteração na 

percepção do observador, visto que a frequência real não se altera. 

 

c) Confusão entre o efeito sonoro e som 

 “As ondas transmitidas por um objeto em movimento”, “Ondas remetidas de um 

objeto”, “Fenômeno ondulatório presente em todas as ondas produzindo som”. Essas 

respostas deixam clara uma confusão entre som e efeito sonoro. Alguns dos alunos 

entenderam que o som é gerado pelo efeito doppler, e não conseguiram compreender 

que é a alteração na frequência do som, deixando-o mais agudo ou mais grave 

dependendo do movimento relativo entre fonte e observador. 

 

d) Entendimento perfeito do efeito 

“Quando uma fonte de som produz ondas sonoras que alteram a frequência das 

ondas captadas pelo receptor” e “Alteração da frequência sonora em relação ao 

observador devido ao movimento do objeto observado ou do observador”, mostram que 

alguns alunos conseguiram entender perfeitamente a alteração da frequência e do 

comprimento de onda percebidos pelo observador. 

 

Questão 2: Qual desenho foi representado como efeito doppler? 
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 100% dos alunos conseguiram identificar e desenhar a fantasia do personagem 

Sheldon, que demonstrava o aumento e a diminuição da distância das frentes de ondas 

uma das outras, representando a mudança de frequência percebida pelo observador. 

 

Questão 3 - De que forma o personagem Sheldon tenta explicar para as pessoas o que 

é o efeito doppler? 

Por meio de sons agudos e rápidos feitos com a boca 

Fazendo um som de um lado para o outro 

Fazendo um barulho com a boca 

Se movimenta transmitindo um barulho 

Com o som, ele faz um barulho grave e baixo e depois um alto e agudo 

Emitindo sons enquanto se aproxima e se afasta 

Passando pelo ouvinte emitindo um som, demonstrando o efeito 
causado de acordo com a variação sonora 

Ele fala veeum 

Por meio de um som que ele emite 

Fazendo sons e movimentos. 

 

Das 10 respostas analisadas,10 respostas diferentes, emergiram 2 categorias: 

 

a) Alunos que não compreenderam totalmente a demonstração. 

“Fazendo um barulho com a boca”, “Por meio de um som que ele emite”. Essas 

repostas mostram que o aluno não relacionou o movimento que o personagem faz com 

a mudança da frequência do som. Ponto importante é que mesmo não relacionando o 

movimento com a alteração da frequência, esses alunos conseguiram compreender que, 

nesse caso, é um efeito sonoro. 

 

b) Alunos que compreenderam totalmente a demonstração 

“Passando pelo ouvinte emitindo um som, demonstrando o efeito causado de 

acordo com a variação sonora”, “Fazendo um som de um lado para o outro”. 
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Os alunos que deram esse tipo de resposta mostram que conseguiram associar a 

mudança na frequência percebida pelo observador se dá pelo movimento relativo da 

fonte em relação ao observador. 

 

Questão 4 - Você consegue identificar o efeito doppler em seu cotidiano? 

Micro-ondas 

Telefone 

Carro passando rápido 

Aviões  

Ambulância  

Viaturas 

Radares 

Fórmula 1 

Abelha 

 

Das 10 respostas analisadas, 9 respostas diferentes, emergiram 2 categorias: 

 

a) Confusão novamente entre som e fenômeno sonoro 

“Telefone”, “abelha” e “micro-ondas”. Os alunos que responderam dessa maneira 

demonstraram que não conseguiram entender perfeitamente oque é o efeito doppler. O 

toque do telefone, o som que o micro-ondas faz, o som da abelha não está relacionado a 

mudança na frequência observada. 

 

b) Alunos que conseguiram entender as situações do cotidiano que envolvem o 

efeito doppler. 

 

Fórmula 1”, “ambulância”, são exemplos de como alguns alunos conseguiram 

compreender e conectar oque veem em seu cotidiano com o conteúdo apresentado no 

episódio da série, sem qualquer explicação prévia do professor. 
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Questão 5 - você acha que aulas previamente baseadas em séries e filmes ajudam 

no entendimento da matéria? 

R: 95% dos alunos acreditam que sim. 

5% acreditam que depende. 

 

Analisando as respostas, pudemos chegar aos seguintes resultados: 

 

 

Questionário 1 

1) O que você conseguiu compreender sobre o efeito doppler? 

60% dos alunos conseguiram compreender oque é o efeito doppler. 

 

2) Qual desenho foi representado como efeito doppler? 

100% dos alunos conseguiram desenhar corretamente a representação do efeito 

doppler 

 

3)De que forma o personagem Sheldon tenta explicar para as pessoas o que é o 

efeito doppler? 

80% dos alunos conseguiram compreender que o efeito, nesse caso, estava 

relacionado a mudança no som ouvido pelo observador. 

 

4)Você consegue identificar o efeito doppler em seu cotidiano? 

60% dos alunos conseguiram relacionar o efeito com algum exemplo do seu dia a 

dia corretamente. 
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5) você acha que aulas previamente baseadas em séries e filmes ajudam no 

entendimento da matéria? 

95% dos alunos acreditam que ajuda no entendimento o uso do método. 

 

 

Questionário 2 

Foi usada a cena Interestellar: 

2h:20 min 

Descrição da cena: 

“Cooper precisa ejetar-se da nave pois a nave estava se desfazendo...”. 

1)Qual a principal diferença entre as ondas eletromagnéticas e as ondas 

mecânicas? 

80% dos alunos conseguiram compreender a relação da propagação das ondas 

no vácuo e na matéria e com essa informação conseguiram entender que uma se 

propaga no vácuo e a outro só onde possui matéria. 

 

2)Qual a natureza das ondas luminosas? 

90% dos alunos conseguiram compreender através da cena, que a luz é uma 

onda eletromagnética 

 

3)Qual fator decisivo para ter chegado à conclusão do item anterior? 

90% dos alunos conseguiu compreender que as ondas são eletromagnéticas pois 

se propagam no vácuo. 
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4)Além da luz, quais outros tipos de ondas de mesma natureza que a luz você 

conhece? 

Através dos conhecimentos prévios 70% dos alunos citaram algum tipo de onda 

eletromagnética. 

 

 

5)Qual a natureza das ondas sonoras? 

80% dos alunos conseguiram compreender que as ondas sonoras são ondas 

mecânicas, pelo fato de não se propagarem no vácuo. 

 

 

6)Qual o fator decisivo para ter chegado à conclusão do item anterior? 

100% dos alunos conseguiram compreender que o som é uma onda mecânica 

por não se propagar no vácuo. 
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Capítulo 8: Considerações finais 

 

 

Atualmente, o desinteresse dos em estudar física tem se tornado a maior barreira 

para o aprendizado. O desinteresse está diretamente relacionado com a forma como a 

física é ensinada. O modelo tradicional do “cuspe e giz” está ultrapassado para os dias 

de hoje, visto que temos acesso a várias opções de ajuda para dentro de sala de aula.  

 

Uma das formas encontradas de metodologia ativa para uma melhora no quadro 

foi o uso de séries e filmes, que normalmente prendem a atenção dos jovens, como 

recurso didático para a aprendizagem e o aumento do interesse.  

 

A parte da física usada para esse trabalho, foi a física moderna. 

Julgamos a física moderna como a parte da física mais interessante para os 

alunos do ensino médio, e por isso acreditamos que esse tema, acoplado ao uso de 

séries e filmes alcançaria o resultado desejado, o aumento do interesse dos alunos. 

 

Foram usados um filme e uma série em uma turma de primeiro ano, e após as 

aulas foram aplicados 2 questionários, 1 envolvendo a aula sobre o efeito doppler, e o 

outro envolvendo aula sobre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. 

 

O trabalho é baseado na teoria do ensino construtivista, onde é usado o 

conhecimento prévio do aluno para a construção do conhecimento. 

Os questionários foram produzidos com o intuito de saber se o projeto ajudou ou 

não no aumento do interesse dos alunos. 
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Anexo I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado aluno: 

 

Meu nome é juan Carlos rocha neves, estou realizando uma pesquisa intitulada: o 

uso de filmes e séries no ensino de física moderna, vinculada ao curso de física da 

universidade federal fluminense. A pesquisa tem como objetivos: 

Avaliar a eficiência do vídeo como recurso didático motivador nas aulas de física; 

Avaliar, junto aos alunos, o aproveitamento das aulas com o uso do vídeo; 

Revisar a forma como são transmitidos os conteúdos de física. 

Para a realização da pesquisa será necessária a aplicação de um questionário. 

Neste sentido, gostaria de contar com a sua participação. Se você tiver alguma dúvida 

em relação ao estudo antes ou durante seu desenvolvimento, ou desistir de fazer parte 

dele, poderá entrar em contato comigo pessoalmente. Se você estiver de acordo em 

participar, posso garantir que as informações fornecidas serão confidenciais, sendo que 

seu nome não será utilizado em nenhum momento. As informações coletadas poderão 

ser utilizadas em publicações como livros, periódicos ou divulgação em eventos 

científicos. 

Sua participação poderá contribuir para a melhoria no processo ensino- 

aprendizagem pela utilização das mídias no cotidiano da sala de aula. 

 

Atenciosamente, Juan Carlos rocha neves 
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Consentimento Pós-Informação 

 

Eu, _______________________________________________ fui esclarecido(a) 

sobre a pesquisa “o uso de filmes e séries no ensino de física moderna” e concordo em 

participar da mesma. Nome do participante (aluno): 

Assinatura do participante:      

Local e data: 
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Anexo II 

 

Questionário do/a aluno/a 

Caro aluno(a) 

As perguntas listadas abaixo servirão somente para fins de pesquisa, nem você e 

nem os seus professores estão sendo avaliados. Em nenhum momento suas respostas 

serão julgadas como certas ou erradas. 

Para responder o questionário, reflita sobre suas aulas de física, não deixe 

respostas em branco, se tiver alguma dúvida em responder pergunte-me. 

Alguns dos conteúdos que vimos foram apresentados com vídeo. Para saber mais 

sobre a eficiência desse recurso, solicito sua franqueza ao responder aos 

questionamentos a seguir: 

 

 

Agradecemos a sua colaboração! 

 

Escola _________________________________________________________ 

Série:____________ turno:__________ idade:_________ sexo:_________ 

data_____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

 

Questionário 1 
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1) O que você conseguiu compreender sobre o efeito doppler? 

2) Qual desenho foi apresentado como efeito doppler? 

3) De que forma o personagem Sheldon tenta explicar para as pessoas o que 

é o efeito doppler? 

4) Você consegue identificar o efeito em seu cotidiano? Quando? 

5) Você acha que aulas previamente baseadas em séries ajudam no 

entendimento da matéria? 

 

Questionário 2 

1) Qual a principal diferença entre as ondas eletromagnéticas e as ondas 

mecânica 

 2) Qual a natureza das ondas luminosas? 

3) Qual fator decisivo para ter chegado à conclusão do item anterior? 

Além da luz, quais outros tipos de ondas de mesma natureza que a luz você 

conhece? 

 4) Qual a natureza das ondas sonoras? 

 5) Qual o fator decisivo para ter chegado à conclusão do item anterior? 


