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RESUMO 
 

EFEITO DOPPLER NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO DE 

ONDULATÓRIA COM PRÁTICA, USO DE TICS E METODOLOGIA ATIVA  

 

Marcílio da Silva Nascimento 

Orientador: 
Dr. Luiz Telmo da Silva Auler 

UFF – Universidade Federal Fluminense 
 

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 em Ensino de Física. 
 

Apresentamos e avaliamos neste trabalho uma sequência de didática de ensino sobre            
ondulatória como uma unidade de ensino potencialmente significativa, segundo os          
princípios da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Constitui o produto um            
questionário inicial de sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o           
assunto, uma apresentação com os conceitos com graus crescentes de dificuldade,           
situações problemas e demonstrações para trabalho em classe e, como culminância,           
uma prática de aplicação do efeito Doppler para determinação da velocidade de um             
skate. A prática sobre efeito Doppler permitiu aos alunos fazer uso dos conhecimentos             
teóricos de ondulatória numa aplicação de caráter tecnológico, utilizando os          
smartphones como instrumento de medida e aquisição de dados. As medidas de            
velocidade com efeito Doppler foram comparadas com medidas da velocidade          
realizadas por meio da análise de vídeo. A sequência foi aplicada em turmas do              
terceiro ano do ensino médio de um Colégio público da rede do estado do Rio de                
Janeiro, do turno noturno. Os resultados da metodologia foram avaliados durante toda            
a sequência e ao final dela, quando foi aplicado um questionário final usando do              
método da instrução pelos colegas. O questionário inicial mostrou que os alunos            
tinham uma boa noção de tipos de ondas mas desconheciam, em sua maioria, o efeito               
Doppler. Analisando o questionário final foi possível encontrar indícios de          
aprendizagem significativa, por meio da diferenciação progressiva de tipos de ondas, e            
da reconciliação integradora, sendo esta por meio do efeito Doppler, cujo conceito os             
alunos souberam transferir para o caso das ondas luminosas. Nosso trabalho indicou            
que a conjunção de metodologias diversas e ativas, tais como desenvolvimento de            
prática pelos alunos, instrução pelos pares e demonstrações em classe, são           
apropriadas para possibilitar situações de negociação de conceitos e,         
consequentemente, potencializar uma aprendizagem significativa. 
 
 

Palavras-chave: ondas, efeito Doppler, TICs, prática, aprendizagem 
significativa. 

 
Volta Redonda 

Fevereiro de 2019 
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ABSTRACT 
 

DOPPLER EFFECT IN HIGH SCHOOL: TEACHING SEQUENCE FOR WAVES AND 

WITH PRACTICE, ICT's TOOLS AND PEER INSTRUCTIONS 

Marcílio da Silva Nascimento 

 
Supervisor: 

Dr. Luiz Telmo da Silva Auler 
UFF – Universidade Federal Fluminense 

 
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”. 
 
 

We present and evaluate in this work a teaching sequence on ondulatory as a              
potentially meaningful teaching unit, according to the principles of Ausubel's meaningful           
learning theory. The product contains an initial questionnaire to probe the students            
previous knowledge on the subject, a presentation with concepts ordered in increasing            
difficulty, a series of situations problems and demonstrations for class work and, as             
culmination, a practice work on the application of Doppler effect for determination of a              
skateboard speed. The practice on Doppler effect allowed the students to make use of              
the theoretical knowledge of wave in a technological application, using smartphones as            
measurement and data acquisition instrumentation. Doppler velocity measurements        
were compared with velocity measurements performed using video analysis. The          
sequence was applied in two night shift classes of the third year of high school level, in                 
a state of Rio de Janeiro public college. The results of the methodology were evaluated               
throughout the sequence and at the end, when a final questionnaire was applied using              
the peer instruction method. The initial questionnaire showed that the students had a             
reasonable notion of wave types but were mostly unaware of the Doppler effect.             
Analyzing the final questionnaire, it was possible to find signs of meaningful learning,             
through the progressive differentiation of wave types, and the integrative reconciliation,           
being this through the Doppler effect, whose concept the students were able to transfer              
to the case of light waves. Our work has indicated that the combination of diverse               
active methodologies, such as practice, peer instruction and classroom         
demonstrations, are appropriate to enable situations of concept negotiation and,          
consequently, to potentiate meaningful learning. 
  

 
Keywords: wave, Doppler effect, practice, ICT's, meaningful learning 
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Capítulo 1 

Introdução 

O ensino de física experimenta hoje um período ao mesmo tempo desafiador e             

também promissor. O desafio atinge sobretudo o professor atuante no nível médio, que tem              

assistido a profundas mudanças curriculares, nas quais novos conteúdos são propostos ao            

mesmo tempo em que a carga horária disponível em classe é reduzida ao mínimo. Noutra               

frente o professor encontra em suas classes alunos profundamente ligados às tecnologias da             

comunicação, saturados de informações sobre todos os assuntos, mas de fonte e qualidade             

duvidosa. Podemos dizer que o professor e o espaço escolar estão desafiados a se renovar em                

seus métodos e princípios, diante de um cenário de profundas e rápidas mudanças na              

sociedade e na educação. 

Apesar dos desafios, há um lado promissor para o ensino de Física, o apoio de um                

campo científico fecundo e maduro na área de ensino de Física e de Ciências, para o qual                 

contribuem uma crescente comunidade científica nacional e internacional. Além disso, os           

avanços tecnológicos que inundaram a sociedade com dispositivos móveis e internet de banda             

larga também beneficiaram o ensino com as novas tecnologias da informação e da             

comunicação (TICs), com dispositivos e aplicativos mais poderosos e acessíveis, abrindo           

novos horizontes para diversificar as metodologias de ensino, seja em classe ou à distância. 

Nosso trabalho, assim como próprio Mestrado Nacional Profissional em Ensino de           

Física, se insere nesse esforço da comunidade científica da área de ensino em levar para as                

salas de aula de Física metodologias inovadoras, motivantes para os alunos e professores,             

embasadas nas teorias da aprendizagem [Espíndola, 2010]. Dentro desse contexto as novas            

metodologias ativas de ensino se destacam bem como a possibilidade de utilização das TICs              

como ferramentas de apoio ao ensino [Rezende, 2002]. 

Dentro dos tópicos de Física do nível médio a ondulatória tem grande relevância             

devido às várias possibilidades de aplicação prática de seus conceitos, principalmente nas            

áreas ligadas à inovação tecnológica (telecomunicações, diagnóstico médico, radares, etc) e à            

música. Seus conceitos são também aproveitados para a introdução aos tópicos de física             

moderna tais como o efeito fotoelétrico.  
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Apesar dessa vasta aplicabilidade, os conceitos e fenômenos mais abstratos da           

ondulatória não são visualizados com facilidade pelos estudantes. Entender luz e som como             

ondas, por exemplo, não é óbvio para a maioria deles como vimos em nosso trabalho. Além                

disso o aluno tem uma demanda de querer aplicar o conhecimento adquirido em alguma              

situação prática cotidiana. 

A proposta desse trabalho vem de encontro a essa necessidade pois sua culminância             

se dá através de uma aplicação prática para o efeito Doppler: o cálculo da velocidade de um                 

skate ou bicicleta. Essa atividade experimental surgiu de uma proposta publicada por            

[Fernandes 2016] a partir da qual elaboramos como produto uma unidade de ensino             

potencialmente significativa. Tal atividade prática, inserida na sequência didática, foi          

realizada na íntegra pelos alunos e mediada pelo professor, fazendo a ponte entre o              

conhecimento teórico e sua utilização efetiva. Outro fator interessante foi o uso dos             

smartphones como dispositivo de medida e aquisição de dados relevantes a um fenômeno             

físico, o que deu ao aluno uma nova dimensão no uso desses aparelhos. 

A atividade prática fez parte de uma sequência didática que se utiliza de metodologias              

ativas de ensino e das TICs, baseada na Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS)             

proposta pelo norte-americano David Paul Ausubel [Ausubel 2003], e que constitui uma            

Unidade de Ensino Potencialmente Significativo (UEPS). Nossa expectativa foi que através           

dessa sequência o aluno seja capaz de compreender os fenômenos ondulatórios, sua vasta             

aplicação científica e tecnológica e também perceba que a ondulatória está presente em             

diversas situações que fazem parte do seu cotidiano. 

O uso das TICs e da metodologia de discussão pelos pares visa dar ao aluno uma                

posição mais ativa dentro do processo ensino-aprendizagem, colocando-o como figura central           

deste processo, o que estimula neste aluno a disposição de aprender, enriquecendo assim sua              

experiência escolar. Também modifica a posição tradicional do professor, pois o mesmo sai             

do papel de “transmissor do conhecimento” e passa a atuar mais numa posição de mediador,               

direcionando as discussões para o foco do tema em questão e orientando os alunos para uma                

utilização pedagógica dessas tecnologias tão presentes na vida dos estudantes. 

Essa dissertação está organizada da seguinte forma: 

No capítulo 2 apresentamos o referencial teórico no qual se baseia este trabalho: a              

Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel e a sua aplicação como Unidade de Ensino              

Potencialmente Significativo. Discutimos a experimentação no ensino de física para o ensino            
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médio bem como o papel das novas Tecnologias de Informação e Comunicação e sua              

contribuição para o protagonismo do aluno no processo de aprendizagem. Apresentamos           

como os conteúdos de ondulatória estão inseridos no Currículo Mínimo da rede estadual de              

educação do Rio de Janeiro bem como nos Parâmetros Curriculares Nacionais e ao final do               

capítulo fazemos uma discussão da abordagem do efeito Doppler no ensino médio. 

No terceiro capítulo fazemos uma breve apresentação teórica sobre os tópicos de            

ondulatória a serem trabalhados com os alunos, descrevemos os principais fenômenos e            

fórmulas relacionadas ao conteúdo proposto. Este capítulo serve de suporte teórico ao            

produto educacional que propõe essa dissertação e também de apoio ao professor que             

porventura queira utilizá-lo. 

No capítulo 4 apresentamos o contexto no qual o produto foi testado, os fundamentos              

utilizados para a construção e a avaliação do produto, bem como o relato detalhado da sua                

aplicação. Também explicamos brevemente a pesquisa-ação como base metodológica para          

este trabalho. 

No quinto capítulo apresentamos os resultados obtidos através da aplicação do           

produto. Discutimos a forma de análise do produto bem como os objetivos e resultados              

obtidos em cada fase de aplicação da sequência didática através de tabelas e gráficos.  

O capítulo 6 foi reservado às conclusões obtidas da aplicação da sequência. Por fim              

nos anexos estão o questionário de avaliação do produto didático e as referências             

bibliográficas que suportam essa dissertação. No Apêndice A encontra-se o produto           

educacional, a sequência didática descrita aula a aula, os textos e apresentações de apoio,              

além dos questionários utilizados na aplicação do produto. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

Neste capítulo apresentamos a teoria da aprendizagem significativa do         

norte-americano David Paul Ausubel, que usaremos como referencial teórico elaborar e           

analisar nosso produto. Depois faremos uma breve revisão sobre o papel da experimentação e              

das TICs no ensino de ciências. Em seguida, apresentamos como os conteúdos de ondulatória              

são organizados segundo os PCNs e o currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro. Ao final                 

do capítulo discutimos algumas propostas da literatura de ensino de Física de abordagem do              

efeito Doppler no ensino médio. 

2.1 A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

Nas pesquisas na área de ensino de ciências há um predomínio das ideias             

construtivistas nas quais o aluno possui um papel ativo no processo de ensino e              

aprendizagem. Nesta linha estão muitos dos trabalhos na área de ensino de física que buscam               

metodologias para tornar o aluno mais participativo durante as aulas por meio de             

metodologias ativas de ensino. Muitos desses trabalhos se baseiam na Teoria da            

Aprendizagem Significativa (TAS) proposta pelo americano D. P. Ausubel (1918-2008) nos           

anos sessenta do século XX, e revista por ele nos anos 2000 em [Ausubel 2003]. 

Um grande especialista na TAS de Ausubel é o pesquisador brasileiro Marco Antônio             

Moreira que tem várias obras sobre essa teoria como [Moreira 1999] e [Moreira 2006] além               

de artigos sobre sua divulgação e aplicação prática tais como [Moreira 2011 A], [Moreira              

2011 B] e [Moreira 2012]. Portanto, é a partir das visão de Moreira que resumimos aqui a                 

TAS de Ausubel. 

Segundo [Moreira 2012] a aprendizagem é significativa quando um conhecimento          

novo se relaciona com os conhecimentos já estabelecidos na estrutura cognitiva do aprendiz             

de forma substantiva e não arbitrária. A relação é dita substantiva quando ela não é literal (ao                 

pé da letra) e ela não é arbitrária quando se relaciona com um conhecimento prévio específico                

que o indivíduo já possui. A tais conhecimentos específicos preexistentes na estrutura            

cognitiva do indivíduo Ausubel denomina de subsunçor, que funciona com ideia âncora ao se              
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relacionar ao novo conhecimento. Em contrapartida, quando um novo conhecimento se           

relaciona com os conhecimentos prévios do aprendiz de forma literal e arbitrária, a             

aprendizagem é dita mecânica, ou seja, é apenas memorística. 

Deve ser ressaltado que a aprendizagem significativa de algum conceito não implica            

que ela é correta, nem pode-se supor, ingenuamente, que ela ocorre dissociada inteiramente             

de aspectos mecânicos. A aprendizagem ocorre dentro de um contínuo onde os extremos são              

a aprendizagem puramente mecânica e a puramente significativa, sendo que a aprendizagem,            

em geral, ocorre dentro do que [Moreira 2011 B] chama de uma “zona cinza” entre os                

extremos. Podemos compreender isso lembrando que a aprendizagem significativa não é um            

processo rápido, mas sim progressivo, com rupturas e continuidades, que depende da            

negociação de significados. Por outro lado, uma aprendizagem puramente memorística,          

jamais levará a uma aprendizagem significativa, substantiva. 

Na TAS, segundo [Moreira 2011 A, 26], “o conhecimento prévio (a estrutura            

cognitiva do aprendiz) é a variável crucial para a aprendizagem significativa.” Por            

conhecimento prévio entende-se todos os conceitos que o indivíduo já possui e que forma a               

sua estrutura cognitiva. Segundo [Valadares 2011] a estrutura cognitiva do indivíduo é            

“idiossincrática e complexa, e nela constam as afirmações e os conceitos que o indivíduo              

previamente aprendeu, mas onde também está plasmada toda a componente afetiva do            

indivíduo e o resultado de todas as suas ações e vivências”. Portanto, a estrutura cognitiva é                

particular de cada indivíduo, não é algo estático mas sim dinâmico, possui hierarquia             

conceitual e é continuamente reorganizada pela aprendizagem e pela vivência.  

Para [Moreira 2011 B] “a estrutura cognitiva é um conjunto hierárquico de            

subsunçores dinamicamente interrelacionados”, cuja dinâmica é “caracterizada por dois         

processos principais, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.” Em          

essência um novo conceito para ser incorporado à estrutura cognitiva, reorganizando-a, deve            

ser relacionar a um (ou mais) conhecimento prévio, mas esse relacionamento deve ativar um              

processo de resignificação que é a diferenciação progressiva. Assim: 

A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos significados           
a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo)           
resultante da sucessiva utilização desse subsunçor para dar significado a          
novos conhecimentos. [Moreira 2011 B, p. 6] 
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Por outro lado, a aprendizagem não pode ser um processo de mão única no sentido de                

diferenciação, faz se necessário um processo integrador que promova o relacionamento           

integrador de conceitos ou experiências diferentes. Dessa forma: 

A reconciliação integradora, ou integrativa, é um processo da         
dinâmica da estrutura cognitiva, simultâneo ao da diferenciação        
progressiva, que consiste em eliminar diferenças aparentes, resolver        
inconsistências, integrar significados, fazer superordenações. [Moreira      
2011 B, p. 6] 

Sem entrar aqui em maiores detalhes da TAS ela mostra como conhecimentos são             

incorporados na estrutura cognitivas, reorganizando-a por meio dos processos de          

diferenciação progressiva e reconciliação integradora. Por aprendizagem significativa        

entende-se aprendizagem substantiva, ou seja não literal, portanto duradoura. Apesar de           

duradoura a aprendizagem significativa não está isenta da dinâmica do esquecimento por um             

uso pouco frequente desses conhecimento, no entanto, por ser substantiva, a reaprendizagem            

nesses casos é possível e mais rápida. 

A questão central do ensino seria então: como promover uma aprendizagem           

significativa? Ou, de forma alternativa: quais condições devem haver para que ocorra uma             

aprendizagem significativa? 

Segundo [Moreira 2011 B] e [Valadares 2011] são duas as condições necessárias para             

que ocorra a aprendizagem significativa: 

1. o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo; 

2. o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender. 

Quanto ao primeiro ponto deve estar claro que nenhum material didático é            

significativo por si mesmo, é o aprendiz que internamente atribui significado. Sendo assim,             

para que o material (livro, apostila, etc) possa ser considerado potencialmente significativo            

seu conteúdo deve ser coerente e assimilável por quem tenha uma estrutura cognitiva             

apropriada, ou seja, com maturidade e conhecimentos relacio náveis aos novos           

conhecimentos.  

Por outro lado o aprendiz, além de possuir uma estrutura cognitiva apropriada, deve             

estar predisposto a aprender. Sendo assim: 

Predisposição para aprender e aprendizagem significativa guardam entre si         
uma relação praticamente circular: a aprendizagem significativa requer        
predisposição para aprender e, ao mesmo tempo, gera este tipo de           
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experiência afetiva. Atitudes e sentimentos positivos em relação à         
experiência educativa têm suas raízes na aprendizagem significativa e, por          
sua vez, a facilitam. [Moreira 2011 A,36] 

Por fim, pode-se questionar como fazer no caso do aprendiz não ter conhecimentos             

prévios relacionáveis aos novos conhecimentos, ou seja, caso não haja subsunçores na sua             

estrutura cognitiva. Ausubel propõe que nesse caso se utilize o que denominou de             

organizadores prévios, que poderia ser segundo [Moreira 2011 B] “um enunciado, uma            

pergunta, uma situação-problema, uma demonstração, um filme, uma leitura introdutória,          

uma simulação.” Alternativamente poderia ser mesmo uma aula introdutória, “mas a           

condição é que preceda a apresentação do material de aprendizagem e que seja mais              

abrangente, mais geral e inclusivo do que este.” Ou seja, o organizador prévio deve fazer uma                

“ponte” entre o conhecimento prévio que o aprendiz possui e o que ele deveria possuir para                

dar significado, e relacionar, aos novos conhecimentos. Um recurso eficaz como organizador            

prévio é fazer uso de comparações, analogias. 

2.1.1 Unidade de ensino potencialmente significativa 

[Moreira 2011] propõe que o ensino se faça por meio de unidades de ensino              

potencialmente significativas (UEPS), onde o todo o planejamento do ensino de determinado            

assunto está baseado no teoria da aprendizagem significativa. [Keifer 2014] propõe um            

roteiro e princípios para elaboração de uma aula significativa. Dessa forma, não apenas             

busca-se uma aprendizagem significativa, mas deve-se planejar cada etapa da unidade até a             

sua avaliação final, procurando propiciar questionamentos no lugar de respostas prontas,           

propor atividades colaborativas. O conteúdos devem ser organizados de forma a promover a             

diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e por fim a consolidação dos           

conhecimentos. Outro aspecto importante é que o professor deve atuar como provedor de             

situações problemas e mediador da captação de significados pelos alunos.  

Segundo [Moreira 2011], após a definição do tópico a ser abordado e uma sondagem              

dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto, uma UEPS deve ser elaborada             

segundo níveis crescentes de complexidade. Para cada etapa o professor deve apresentar            

“situações-problema” que sirvam com guia e estímulo para o assunto a ser tratado. Além              

disso a “situação problema” deve levar em conta o conhecimento prévio do aluno pois deve               
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instigá-lo, despertar a sua curiosidade. Assim, [Moreira 2011] propõe, após definir o tópico a              

ser abordado e uma investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, as seguintes etapas             

numa UEPS: 

3. propor situações-problema, em nível bem introdutório,       
levando em conta o conhecimento prévio do aluno, que         
preparem o terreno para a introdução do conhecimento        
(declarativo  ou  procedimental)  que  se  pretende  ensinar; (...) 
4. uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o         
conhecimento a ser ensinado/aprendido, levando em conta a        
diferenciação progressiva, i.e., começando com aspectos mais       
gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do todo, do que é           
mais importante na unidade de ensino, mas logo        
exemplificando,   abordando   aspectos   específicos; (...) 
5. em continuidade, retomar os aspectos mais gerais,        
estruturantes (i.e., aquilo que efetivamente se pretende ensinar),        
do conteúdo da unidade de ensino, em nova apresentação         
(que pode ser através de outra breve exposição oral, de um           
recurso computacional, de um texto, etc.), porém em nível mais alto           
de complexidade em relação à primeira apresentação; as        
situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de        
complexidade; dar novos exemplos, destacar semelhanças e       
diferenças relativamente às situações e exemplos já trabalhados,        
ou seja, promover a reconciliação integradora; após esta segunda         
apresentação, propor alguma outra atividade colaborativa que       
leve os alunos a interagir socialmente, negociando       
significados,   tendo   o   professor   como   mediador; (...) 
6. concluindo a unidade, dar seguimento ao processo de         
diferenciação progressiva retomando as características mais      
relevantes do conteúdo em questão, porém de uma perspectiva         
integradora, ou seja, buscando a reconciliação integrativa; isso deve         
ser feito através de nova apresentação dos significados que pode          
ser, outra vez, uma breve exposição oral, a leitura de um texto,            
o uso de um recurso computacional, um áudio-visual, etc.; (...)          
novas situações-problema devem ser propostas e trabalhadas em        
níveis mais altos de complexidade em relação às situações         
anteriores; essas situações devem ser resolvidas em atividades        
colaborativas e depois apresentadas e/ou discutidas em grande        
grupo, sempre com a mediação do docente; [Moreira 2011, p. 3] 
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Quanto a avaliação de uma UEPS, [Moreira 2011] ressalta que deve ser feita ao longo               

da sequência, incluindo as etapas colaborativas e uma avaliação final, com questões que             

evidenciem a compreensão de significados. O êxito da aprendizagem significativa deve ser            

avaliado pelas evidências da compreensão de significados e pela capacidade de           

resolver/explicar situações problema. 

 

2.2 Experimentação no ensino de Física 

A importância da experimentação para a ciência e para a ciência física é notória, mas               

também é reconhecida as dificuldades estruturais e de tempo para a aplicação de aulas              

práticas no nível do ensino médio. Embora a experimentação seja recomendada nos PCN+             

[Brasil 2002] sua implementação em sala de aula, especialmente no ensino público, não é              

ainda difundida o suficiente. No entanto, muitas são as iniciativas e pesquisas na área de               

ensino que têm contribuído para reverter essa realidade aumentando as possibilidades da            

experimentação no ensino de física no nível médio. 

[Pena 2009] realizou um extenso estudo, abrangendo o período de 1971 a 2006, sobre              

os obstáculos à utilização da experimentação no ensino de ciências nas salas de aula, a               

despeito das pesquisas realizadas na área. Os autores apontam que além do despreparo de              

professores e de carências estruturais, há uma “carência de pesquisa sobre o que os alunos               

realmente aprendem por meio de experimentos” 

[Higa 2012] por sua vez analisou os trabalhos sobre experimentação no ensino de             

física publicados entre 2001 e 2011 no periódico nacional Caderno Brasileiro de Ensino de              

Física e verificou que 9 dos 14 artigos são voltados para o ensino médio, o que mostra ao                  

menos a importância que a pesquisa na área atribui a esse segmento do sistema educacional.               

Os autores ressaltam que dentre os trabalhos pode-se delinear duas vertentes, uma que             

valoriza a experimentação para a aprendizagem, ou seja, a articulação dos conteúdos            

abordados, e outra que valoriza a interação dos alunos na experimentação, seja entre os              

colegas, seja com o professor e a possibilidade de ter um papel mais ativo na atividade. 

Num estudo posterior e mais abrangente [Wesendonk 2016] fez um levantamento           

sobre estudos envolvendo experimentação no ensino de física no período de 2009 a 2013 em               

dez periódicos nacionais abordando a experimentação no ensino de física. Foram encontrados            
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147 trabalhos publicados, representando apenas 9% do total de artigos publicados. Os artigos             

foram classificados como experimento de pensamento, experimento com aparato e          

simulações computacionais. Os autores concluem que são muitas as propostas para           

experimentos visando “o estudo de elementos do campo conceitual da Física”, no entanto, foi              

observado que os trabalhos publicados “pouco contribuem para maiores discussões sobre as            

possíveis potencialidades do uso da experimentação no contexto escolar.” A maioria dos            

autores pesquisados por [Wesendonk 2016] cita a motivação dos alunos como uma            

contribuição fundamental, mas os autores desse trabalho de revisão questionam a validade            

dessa afirmação, citando que é possível motivar os alunos de diversas outras formas e que               

nem todos os alunos possuem a mesma percepção da experimentação. 

[Saraiva-Neves 2006] investigaram algumas escolas onde se trabalhou com atividades          

experimentais em Portugal, identificando que o trabalho experimental é muitas vezes feito de             

forma demonstrativa pelo professor. Os autores sugerem que para a atividade experimental            

“propiciar a Aprendizagem Significativa implica colocar aos alunos situações problemáticas          

cuja procura de solução conduza à reestruturação do conhecimento que já possui.” Além             

disso são propostas condições para que a atividade experimental seja propícia a uma             

aprendizagem significativa: 

● “as tarefas propostas devem ser motivadoras, podendo assumir a         
forma de problemas abertos, promovendo a discussão e desafiando o          
pensamento crítico dos alunos e permitindo-lhes dar asas à sua criatividade; 
● os materiais curriculares devem ser pensados e elaborados tendo em           
conta os conhecimentos que os alunos já possuem e as aprendizagens que se             
pretendem promover, fazendo-os refletir sobre os conceitos e suas relações; 
● os professores devem ser sensibilizados para postura diferente em          
relação ao que é Ciência e fazer Ciência, ultrapassando um posicionamento           
empirista da resposta única e correcta ;  
● as escolas devem assegurar as condições físicas e temporais que          
permitam uma boa inter-relação teoria/prática, no ensino das ciências.”         
[Saraiva-Neves 2006, p. 399] 

 

No nosso trabalho construímos uma sequência didática baseada na proposta de           

Moreira para uma UEPS. Nessa sequência a prática experimental constitui uma atividade            

colaborativa, mediada pelo professor, cujo objetivo é contribuir para promover a           

reconciliação integradora dos conceitos de ondas por meio do efeito Doppler. 
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2.3 O papel das TICs no ensino de ciências 

Atualmente vivemos em nossa sociedade tempos nos quais o uso da tecnologia é             

comum e se faz cada vez mais presente. O jovem de hoje, aluno do ensino médio regular,                 

pode ser considerado “nativo digital”, tendo convivido desde o seu nascimento com essa             

tecnologia, estando imerso e naturalmente adaptado ao seu uso. São jovens conectados            

constantemente à redes computacionais físicas e sociais, tendo acesso a uma vasta gama de              

informações através da internet. 

Frente a essa realidade a escola tem o desafio de despertar o interesse dessa geração               

conectada, e no intuito de evitar competir com os equipamentos tecnológicos, muitas vezes a              

proibição do seu uso foi a solução apontada. No estado do Rio de Janeiro a Lei nº 5222/2008                  

proibia o uso de telefones celulares nas salas de aula da rede pública estadual, o texto dessa                 

lei foi atualizado pela Lei nº 5453/2009, que proíbe o uso desses equipamentos salvo com               

autorização do estabelecimento de ensino e para fins pedagógicos. Sendo assim cremos que o              

estado do Rio de Janeiro acertou ao modificar a lei, e que a solução ideal não seja a proibição                   

do uso de tecnologia em sala, e sim aprender como utilizar essa tecnologia de forma               

produtiva no ambiente educacional. Com relação à pesquisa na área de tecnologia aplicada à              

educação, concordamos com [Rezende, 2002]: 

“Embora seja verdade que a tecnologia educacional não irá resolver os           

problemas da educação, que são de natureza social, política, ideológica,          

econômica e cultural, essa constatação não nos pode deixar sem ação frente            

à introdução das inovações tecnológicas no contexto educacional. Ainda é          

preciso continuar pesquisando sobre o que as novas tecnologias têm a           

oferecer à educação, para que tenhamos condições de formar uma visão           

crítica fundamentada sobre o seu uso.” 

[Rezende, 2002, p. 1] 

Nesse contexto o uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs)            

pode ser um aliado interessante no ambiente pedagógico, atuando como elemento facilitador            
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no processo de aprendizagem. De acordo com [Rezende, 2002] “o uso das novas tecnologias              

pode contribuir para novas práticas pedagógicas desde que seja baseado em novas            

concepções de conhecimento, de aluno, de professor, transformando uma série de elementos            

que compõem o processo de ensino-aprendizagem”.  

É importante ressaltar que o uso de TICs também promove um avanço à prática              

docente em si, pois pressupõe ao professor a reorganização de práticas educativas já             

consolidadas [Espíndola, 2010] e também contribui para o enfoque Ciência, Tecnologia e            

Sociedade (CTS) no ensino médio difundido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)           

[Pinheiro, 2007]. 

2.4 Ondulatória no ensino médio 

2.4.1 O ensino de física nos PCNs 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) norteiam o ensino            

no nível médio quanto a conteúdos, objetivos e metodologias a serem trabalhadas pelo             

professor. Os PCNs [Brasil 1999] foram elaborados em consonância com a Lei de Diretrizes              

e Bases da Educação Nacional, de 1996, e trouxe como uma das suas inovações o foco em                 

formar competências e habilidades. Outras características propostas nos PCNs são o saber            

voltado para a cidadania e a integração dos saberes, seja abordando temas interdisciplinares,             

seja por meio de projetos transdisciplinares. 

Assim, a consciência desse caráter interdisciplinar ou transdisciplinar, numa         
visão sistêmica, sem cancelar o caráter necessariamente disciplinar do         
conhecimento científico mas completando-o, estimula a percepção da inter-relação         
entre os fenômenos, essencial para boa parte das tecnologias, para a compreensão            
da problemática ambiental e para o desenvolvimento de uma visão articulada           
do ser humano em seu meio natural, como construtor e transformador deste meio.             
Por isso tudo, o aprendizado deve ser planejado desde uma perspectiva a            
um só tempo multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, os assuntos devem           
ser propostos e tratados desde uma compreensão global, articulando as          
competências que serão desenvolvidas em cada disciplina e no conjunto de           
disciplinas, em cada área e no conjunto das áreas. Mesmo dentro de cada             
disciplina, uma perspectiva mais abrangente pode transbordar os limites         
disciplinares. [Brasil 1999, p. 9] 
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Os PCNs careciam de propostas metodológicas mais específicas para implementar as           

reformulações desejadas no ensino e nos currículos, então o Ministério da Educação lançou o              

documento conhecido como PCN+ [Brasil 2002] complementando os PCNs. De particular           

interesse esse documento ressalta três competências básicas a serem desenvolvidas no âmbito            

do ensino médio como um todo, as competências de: 

1. de representação e comunicação; 

2. de investigação e compreensão; 

3. contextualização sócio-cultural. 

A introdução de um foco em competências busca mudar profundamente o processo de             

ensino e aprendizagem, deslocando do tradicional professor transmissor e aluno receptor para            

um processo de uma dinâmica mais construtivista, colaborativa e contextualizada. Segundo           

essa nova perspectiva o papel do professor deixa de ser transmissor para ser um mediador que                

busca contextualizar suas temáticas e promover o desenvolvimento do aluno no que diz             

respeito à compreensão, mas também à comunicação e à investigação. Isso pressupõe            

também outro papel para o aluno, menos passivo e muito mais ativo, uma vez que se espera                 

que ele participe de atividades investigativas, colaborativas, nas quais a sua capacidade de             

comunicação seja exigida e desenvolvida. Para dar suporte a essa mudança de paradigma os              

PCN+ propõem que se faça uso de temas estruturadores, que são temáticas mais abrangentes,              

por vezes interdisciplinares, que contextualizam e aplicam os conteúdos científicos. 

Uma temática integradora proposta para a física é “imagem e som” para os conteúdos              

de ótica e das ondas mecânicas, pois destacaria as competências para a compreensão do              

mundo da informação, além de dialogar com a arte e a cultura através da música e dos                 

processos de codificação, registro e transmissão de informação. Outro tema integrador           

proposto seria “equipamentos elétricos e telecomunicações” para conteúdos de eletricidade e           

eletromagnetismo. 

Dentre as estratégias para implementar um ensino de física motivante,          

contextualizado e investigativo, os PCN+ destacam a atividade de experimentação: 

É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de           
todo o processo de desenvolvimento das competências em Física,         
privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e          
níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento            
pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre           
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indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como uma         
verdade estabelecida e inquestionável. [Brasil 2002, p. 84] 
 

Os PCN e PCN+ , portanto, dão suporte a propostas mais inovadoras no ensino de               

física, incentivando a contextualização, a interdisciplinaridade, a atividade investigativa e a           

experimentação, ainda que com materiais de baixo custo. Todas essas ações buscam formar             

uma aluno que incorpore a cultura da ciência física, tanto nos seus aspectos históricos, como               

aplicados e tecnológicos. Dessa forma o jovem egresso do ensino médio deve ter não apenas               

um conhecimento básico e contextualizado, mas também ser capaz absorver informações de            

tomar decisões responsáveis diante das questões suscitadas pela tecnologia. Com base nas            

propostas dos PCN e PCN+ o estado do Rio de Janeiro construiu uma proposta inovadora de                

currículo, denominada Currículo Mínimo, a qual apresentaremos de forma sucinta na           

próxima seção. 

2.4.2 Ondulatória no currículo mínimo do estado do Rio de Janeiro 

A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) se utiliza de um               

“Currículo Mínimo” para a disciplina de Física. Este material, utilizado desde 2012 em todas              

as escolas da rede estadual, se submete aos PCNs e enuncia as habilidades e competências               

previstas para desenvolvimento dos alunos e as componentes curriculares mínimas que           

permitirão o desenvolvimento dessas habilidades e competências. 

A SEEDUC/RJ também disponibiliza um material didático denominado “Caderno de          

Atividades Autorreguladas” que tem como objetivo servir de orientação aos professores na            

aplicação dos conteúdos, habilidades e competências previstos no currículo mínimo. Este           

material consiste em textos, questionários e propostas de atividades que podem ser utilizados             

pelos alunos de forma autônoma em casa ou com a intervenção do professor em sala de aula. 

Os tópicos de ondulatória, de acordo com o currículo mínimo da rede estadual, são              

abordados ao final do ensino médio, no 3º e 4º bimestres do 3º ano. A essa altura, espera-se                  

que os alunos já tenham desenvolvido o nível de abstração suficiente para compreensão dos              

fenômenos ondulatórios. Apesar disso procuramos trabalhar esses conteúdos de forma mais           

contextualizada possível, fazendo a ligação entre a parte teórica e a presença desses             

fenômenos no cotidiano do aluno. 
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No 3º bimestre a proposta é que sejam trabalhados os conceitos básicos de ondulatória              

e que o enfoque seja dado às ondas eletromagnéticas, principalmente a luz (Figura 3.1).              

Dentre as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas no período, destacamos            

três que foram priorizadas em nosso trabalho: 

● Compreender as propriedades das ondas e como elas explicam fenômenos presentes           

em nosso cotidiano. 

● Diferenciar a natureza das ondas presentes em nosso cotidiano. 

● Conhecer as características do espectro eletromagnético, reconhecendo as diferenças         

entre os tipos de ondas eletromagnéticas a partir de sua frequência. 

 

 

Figura 4.1 - Currículo Mínimo de Física do 3º ano, 3º bimestre 

 

No 4º bimestre o currículo mínimo propõe que se faça um aprofundamento nos fenômenos              

ondulatórios (Figura 3.2), além da discussão da natureza da luz e do efeito fotoelétrico,              

tópicos esses que fogem ao objetivo deste trabalho. Dentre as habilidades e competências a              

serem desenvolvidas no bimestre, nosso foco foram as seguintes: 

● Compreender as propriedades das ondas e como elas explicam fenômenos presentes           

em nosso cotidiano. 

● Relacionar benefícios alcançados nas comunicações e na saúde com o          

desenvolvimento científico e tecnológico alcançado pela Física Ondulatória. 

● Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos         

naturais ou sistemas tecnológicos 
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Figura 4.2 - Currículo Mínimo de Física do 3º ano, 4º bimestre 

 

2.5 Efeito Doppler no ensino de física 

Embora o efeito Doppler não seja mencionado especificamente, podemos associá-lo          

com o tópico presente no 3º bimestre do 3º ano que diz da necessidade de “compreender                

fenômenos naturais e sistemas tecnológicos, identificando e relacionando as grandezas          

físicas” . Isto porque tanto o efeito Doppler é um fenômeno típico de ondas, como sua                

aplicação é vasta, sendo importante na medicina, na astronomia, bem como nos radares de              

medida de velocidade de veículos automotores em rodovias e ruas. Além disso, o efeito              

Doppler também se articula com os conteúdos abordados no 4º bimestre do 3º ano na medida                

em que permite trabalhar a habilidade de “compreender a importância dos fenômenos            

ondulatórios no vida moderna sobre vários aspectos, entre eles para a exploração espacial e              

na comunicação”, e também “relacionar benefícios alcançados nas comunicações e na saúde            

com o desenvolvimento científico e tecnológico alcançado pela física ondulatória”. 

Alguns trabalhos recentes propõem uma abordagem prática do Efeito Doppler para o            

ensino médio e graduação. [Gómez-Tejedor 2014] desenvolveram o aplicativo “Frequency          

Analyzer” para sistema Android e o aplicaram para diversos experimentos de determinação            

de velocidades por meio de efeito Doppler. Já [Fernandes 2016] propôs um experimento de              

determinação da velocidade por meio de efeito Doppler voltado ao público do ensino médio,              

utilizando o mesmo aplicativo desenvolvido por [Gómez-Tejedor 2014]. Nessa proposta a           

velocidade de um “skate” foi medida com smartphone por meio do deslocamento Doppler, e              
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comparada com a velocidade determinada através da análise do vídeo do movimento com o              

programa “Tracker” [Tracker 2018]. Os resultados obtido foram muito bons, havendo ótima            

concordância entre as velocidades determinadas por meio do efeito Doppler e da análise de              

vídeo. A simplicidade dessa prática proposta por [Fernandes 2016], que une experimentação            

com aplicação de TICs, nos levou a propor elaborar e testar um produto com base nessa                

mesma proposta. 
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Capítulo 3 

Ondas, som e efeito Doppler 
A apresentação sobre ondas e efeito Doppler apresentada aqui não pretende ser            

profunda, mas revisar os conceitos básicos e fórmulas úteis pertinentes. São muitos os livros              

[Young 2008] e páginas da internet [Physclips 2017] onde o leitor interessado encontrará             

uma apresentação no nível e no detalhamento que julgar necessário. 

3.1 Propriedades básicas das ondas 

3.1.1 Características das ondas 

Um dos fenômenos físicos mais comuns é a onda, que se caracteriza por uma              

perturbação que se propaga num meio. A perturbação ondulatória pode ser periódica no             

espaço e no tempo ou não, caso em que é denominado um pulso de onda, ou trem de onda,                   

caso se repita algumas vezes. Um exemplo simples desse tipo de perturbação é a onda na                

corda, mostrada na Figura 3.1, sendo que na parte (a) ilustra-se um pulso de onda e enquanto                 

que na parte (b) é ilustrado uma sequência oscilante denominada trem de onda. É preciso               

salientar que a Figura 3.1 mostra uma fotografia da onda num dado instante, pois a onda se                 

desloca no espaço provocando uma mudança de amplitude transversal por onde passa. Outra             

característica a destacar na onda é que a deformação causada pela onda pode ser na direção                

transversal à direção de propagação da onda, como é o caso da onda em corda mostrada na                 

Figura 3.1, sendo então uma onda transversal. Caso a deformação seja na mesma direção que               

a propagação, a onda é classificada como longitudinal. 

 

  

Figura 3.1 Ilustração de a) um pulso de onda e b) Uma onda, que se propaga para a direita.  
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O tempo que uma onda periódica leva para se repetir é o período τ da onda, enquanto que a                   

distância entre duas repetições da onda é o comprimento de onda λ. O inverso do período é a                  

frequência f da onda. As ondas se propagam com uma velocidade que depende do meio,               

sendo que as ondas que dependem de um meio material para se propagarem são chamadas de                

ondas mecânicas, como é o caso das ondas em cordas e do som, enquanto que as ondas                 

eletromagnéticas podem se propagar tanto em meios materiais como no vácuo. A figura 3.2               

mostra os elementos de uma onda periódica num dado instante de tempo. 

 

 

Figura 3.2 - Elementos da onda: 2 é a distância, 3 é o deslocamento,  λ é o comprimento de onda e y é 
a amplitude. (De Oleg Alexandrov, CC BY-SA 3.0, extraída de: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wave.png) 

 

A principal característica da onda é o transporte de energia sem o que a matéria seja                

deslocada de um lugar ao outro. Um exemplo simplório é quando um menino deseja chamar a                

atenção de um colega distante que se encontra de costas para ele. Essencialmente ele tem               

duas opções: ou joga uma pequena pedra na direção do colega (o que pode machucá-lo se o                 

atingir), ou emite um som como um assovio ou grito. No caso da pedra a informação envolve                 

transferência de energia para a pedra de modo a permitir o deslocamento desta. Já no caso do                 

som, envolve também a transferência de energia para fazer o ar vibrar, mas foi a vibração que                 

se propagou pelo ar na forma de onda, não houve o deslocamento de um volume de ar. Esse                  

exemplo simples ilustra como os seres vivos evoluíram desenvolvendo sofisticados meios de            

captar e transmitir ondas sonoras, podendo interagir entre si e com o meio ambiente. Com               

relação à luz visível, que é uma onda eletromagnéticas, a maioria dos animais desenvolveu              
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um algum tipo de visão enquanto que as plantas desenvolveram a capacidade de absorver              

energia da luz por meio da fotossíntese. 

As ondas possuem outras características notáveis e únicas sendo a mais singular o fenômeno              

da interferência, que ocorre quando atingem um mesmo ponto no mesmo instante, ou quando              

passam uma pela outra. A interferência é um fenômeno singular das ondas, pois ao se               

considerar partículas clássicas, por serem impenetráveis, não há como as partículas se            

interpenetrarem, elas simplesmente colidem quando se encontram num mesmo local. Ondas           

de mesma natureza, por sua vez, quando se encontram num mesmo ponto, se adicionam              

produzindo o fenômeno de interferência, produzindo uma onda que pode ser de amplitude             

maior ou menor que as ondas incidentes, ou mesmo ou nula, dependendo das condições. A               

Figura 3.3 ilustra o caso de máxima e mínima interferência de duas ondas senoidais idênticas               

(mesmo comprimento de onda λ e mesma frequência f ). Quando as ondas estão em fase os                 

seus máximos e mínimos coincidem e a amplitude da onda resultante é máxima, como mostra               

a parte a) da Figura 3.3. Em contrapartida, quando as ondas incidentes estão em oposição de                

fase (quadratura), como mostra a parte b) da Figura 3.3 o máximo de uma coincide com o                 

mínimo da da outra, resultando numa onda de amplitude nula. 

 

 

a) b) 

Figura 3.3 - Interferência de duas ondas senoidais: a) interferência totalmente construtiva e b) 
interferência destrutiva. Autor Haade, CC BY-SA 3.0, extraída de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_interference#/media/File:Interference_of_two_waves.svg. 

3.1.2 Comprimento de onda e velocidade da onda 

O comprimento de onda λ é a distância entre duas repetições espaciais da onda conforme               

ilustrada a Figura 3.4 para uma onda numa corda.  
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Figura 3.4 - Onda transversal se propagando para a direita na qual o comprimento de onda esta 
assinalado como “wavelength”, do inglês. Figura animada extraida da página 

http://resource.isvr.soton.ac.uk/spcg/tutorial/tutorial/Tutorial_files/Web-basics-nature.htm, do 
Institute of Sound and Vibration Research - University of Southampton (Reino Unido). 

 

 

 

O máximo da onda é chamado de crista da onda e o plano formado por um conjunto de cristas                   

que avança junto é chamada de frente de onda. As frentes de onda avançam um comprimento                

de onda a cada intervalo de tempo de um período τ , de modo que a velocidade da onda é                    

dada pela relação: 

  3.1 

 

onde a última igualdade decorre da frequência da onda ser o inverso do período: f  = 1 / τ . 

3.2 Ondas sonoras 

As ondas sonoras são vibrações que se propagam num meio material. A velocidade da onda               

sonora depende do meio, e quanto mais denso maior a velocidade do som. No ar a velocidade                 

do som vs depende da temperatura  e é dada por: 

 

 3.2  

onde TC é a temperatura ambiente em graus Celsius. 
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Na onda sonora no ar o que vibra são as moléculas de ar, que ao colidirem transmitem                 

a vibração adiante. O resultado é que camadas sucessivas de ar se movimentam de forma               

oscilatória na própria direção de propagação da onda, sendo por isso uma onda do tipo               

longitudinal. O movimento das camadas de ar é análogo ao movimento das espiras de uma               

mola que se faz vibrar longitudinalmente. A Figura 3.4 ilustra uma onda mostrando as              

regiões de maior e menor densidade (e pressão). Para uma visão dinâmica da onda sonora o                

leitor pode visitar a excelente página de animações em ondas e acústica do Institute of Sound                

and Vibration Research [ISVR 2018]. 

 

 

Figura 3.4 -  Representação onda sonora se propagando no ar. Acima uma representação 
gráfica da variação de densidade ou pressão no ar.  

Domínio público, extraída de 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Onda_mec%C3%A2nica#/media/File:CPT-sound-physical-mani

festation.svg 
 

As ondas sonoras são percebidas pela audição humana numa faixa de frequência que vai de               

40 Hz a 20.000 Hz, enquanto outros animais possuem sensibilidade e faixa dinâmica variada,              

o cães por exemplo são capazes de ouvir sons de até 40.000 Hz. A percepção sonora é um                  

complexo fenômeno psico-físico, usado para a localização espacial, a comunicação e tem na             

música uma das expressões humanas mais ricas e complexas. 

3.3 Ondas eletromagnéticas 

As ondas eletromagnéticas (OEM) como o nome diz envolvem oscilações elétricas e            

magnéticas. De fato são os campos elétrico e magnético que oscilam e avançam no espaço               

com a velocidade da luz. Foi o grande físico irlandês James Clerk Maxwell (1831-1879) que,               

no século XIX, unificou o campos da física, até então separados, do magnetismo, da              
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eletricidade e da ótica, através de um conjunto de quatro equações notórias que são              

conhecidas como equações de Maxwell: 

 

 

3.3 

 

 

 

 

A partir desse conjunto de equações Maxwell encontrou equações de ondas para os             

campos elétrico E e magnético B. Essas equações são acopladas, ou seja, as oscilações              

elétrica e magnética são indissociáveis. Para sua enorme surpresa de Maxwell ele encontrou             

que essas oscilações eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz, simbolizada por             

c, que pode ser calculada em função de constantes elétrica e magnética por meio da               

expressão: 

  

, 3.4 

 

onde ε0 a permissividade elétrico do vácuo e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. 

Embora a ótica fosse compreendida como um campo da física já muito estuda até o               

século XIX, a natureza da luz era desconhecida. Newton e (1643 - 1727) em sua obra                

“Óptica” (1704) acreditava que luz fosse constituída de partículas e dessa forma explicou             

diversos fenômenos, dentre os quais a dispersão da luz branca quando esta passava por um               

meio mais denso. Já o holandês Christiaan Huygens (1629-1695) desenvolveu uma teoria            

puramente ondulatória para a luz e para o som, explicando os mesmos fenômenos que              

Newton e também o curioso fenômeno da dupla refração da luz por cristais de calcita. A                

ambiguidade explicativa da luz permaneceu até que o médico e físico inglês Thomas Young              

(1773 - 1829) realizou o notório experimento de dupla fenda da luz, em 1800, que mostrou                

inequivocamente que a luz possui comportamento ondulatório. O experimento de dupla fenda            

ilustrado na Figura 3.5 mostra o fenômeno de interferência para a luz. Portanto, após              

Maxwell, a natureza ondulatória e eletromagnética da luz estava bem estabelecida. No            

entanto, no início do século XX, com os trabalhos de Einstein sobre o efeito fotoelétrico e o                 

25 



desenvolvimento da mecânica quântica, a luz passou a ser vista como tendo uma natureza              

dual, interagindo com a matéria como partícula, os fótons, mas se propagando como ondas. 

 

Figura 3.5 - Ilustração do experimento de dupla fenda de Young. No anteparo F a luz proveniente das 
fendas a e b de S2 produzem um padrão de interferência com franjas claras e escuras se alternando. 

(Por Stannered, CC BY-SA 3.0, extraída de 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Young#/media/File:Ebohr1_IP.svg) 

 

 

Figura 3.6 - Onda eletromagnética que se propaga na direção y. O campo elétrico E permanece sempre 
na direção z e é perpendicular ao campo magnético B, na direção x, e ambos são perpendiculares à 

direção de propagação y. Autor: Fu-Kwun Hwang and lookang, CC BY-SA 3.0, extraído de 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation#/media/File:Electromagneticwave3D.gif 

 

As OEMs são ondas transversais pois os campos elétrico e magnético oscilam            

perpendicularmente à direção de propagação, sendo também perpendiculares entre si. Outra           
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característica das OEMs é que a direção de oscilação do campo elétrico num certo ponto do                

espaço pode variar com o tempo, caracterizando uma polarização. Se o campo elétrico da              

onda não varia de direção, ela é linearmente polarizada, mas também existem polarizações             

circulares e elípticas. A Figura 3.6 mostra uma onda eletromagnética linearmente polarizada            

que se propaga na direção y. 

 

 

Figura 3.7 -Espectro eletromagnético. Autor: Khemis, CC BY-SA 4.0, extraído de 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico#/media/File:Espectro_EM_pt.svg 

 

Por fim, embora a natureza da onda eletromagnética seja sempre a mesma, a sua energia, a                

interação com a matéria, com os seres vivos e as tecnologias envolvidas, são muito diferentes               

dependendo do comprimento de onda (ou frequência) da onda. A faixa de comprimentos de              

onda entre 390 nm e 700 nm é a faixa do visível, e nossa visão é capaz de detectar. Não por                     

acaso é nessa faixa que se encontra o pico do espectro de radiação solar na Terra. As                 

radiações abaixo do vermelho, são invisíveis, mas nossa pele, assim como outros animais, são              

capazes de detectar pois é típica de corpos quentes que podem causar queimaduras nos seres               

vivos. Por sua vez, as radiações além do ultra violeta, também invisíveis, denominadas ultra              

violeta (UV), podem ser muito nocivas aos seres vivos, pois tem alto poder ionizante,              

causando reações químicas indesejáveis, favorecendo mutações e câncer. Essa característica          
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nociva da radiação UV permite entender porque a vida na Terra começou na água, e só                

evoluiu para a Terra muito tempo depois, quando a atmosfera mudou devido ao aparecimento              

da camada de ozônio, que passou a filtrar a radiação UV. A Figura 3.7 mostra o chamado                 

espectro eletromagnético, que vai das ondas de radio aos raios gama. 

3.3 Efeito Doppler 

3.3.1 Histórico e aplicações 

O efeito Doppler foi previsto teoricamente em 1842 pelo físico e matemático austríaco             

Christian Andreas Doppler (1803-53). Trata-se de um efeito que ocorre para qualquer tipo de              

onda no qual a frequência da onda recebida pelo observador (fo) difere da frequência do onda                

emitida pela fonte (ff), quando a fonte e/ou o observador se movem. As aplicações deste               

efeito vão desde a determinação de velocidade de objetos astronômicos (estrelas, galáxias,            

etc), até a medição do fluxo sanguíneo em ecocardiografia e ultrassonografia, passando pelos             

diversos tipos de radares de medida de velocidade de objetos móveis. 

3.3.2 O efeito Doppler 

Quando a fonte e o receptor de uma onda está estão em repouso, a frequência percebida pelo                 

observador é a mesma que a da onda emitida pela fonte, como ilustra a Figura 3.8(a). Por                 

outro lado, quando a fonte está em movimento, as frentes de onda adiante da fonte ficam mais                 

próximas umas das outras, enquanto que para trás da fonte elas ficam mais distantes entre si,                

como ilustra a Figura 3.8(b). Resulta disso que um observador em repouso perceberá uma              

frequência diferente da emitida pela fonte, que dependerá da direção com relação à fonte em               

movimento. Para um observador imóvel na direção do qual a fonte se aproxima, mais frentes               

de onda o alcançarão num mesmo intervalo de tempo, do quando a fonte estava em repouso,                

resultando numa frequência observada maior. Por outro lado, se a fonte está se afastando do               

observador, menos frentes de onda o alcançarão nesse mesmo intervalo de tempo, resultando             

numa frequência observada menor. 
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a)                   b)   

Figura 3.8 - a) Onda emitida por uma fonte em repouso. b)Onda emitida por uma fonte em 
movimento. (Domínio público: https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Doppler) 

 

Quando a fonte da onda está imóvel, as frentes de onda são emitidas a partir do mesmo ponto                  

(fonte pontual). No caso de ondas em um lago as frentes de onda formam círculos que se                 

afastam da fonte com a velocidade da onda, enquanto que no caso do som, ou da luz, as                  

frentes de ondas são esféricas. Observamos na Figura 3.9(a) que as frentes de onda circulares               

estão afastadas entre si de um comprimento de onda λ. 

Quando a fonte está em movimento, por outro lado, as frentes de onda são emitidas de pontos                 

diferentes como mostra a Figura 3.9(b). Isso faz com a distância entre duas frentes de onda                

sucessivas dependa da direção de observação da onda. Se um observador imóvel está             

posicionado de frente para a fonte, que por sua vez avança na direção do observador, este será                 

interceptado por mais frentes de onda menos distantes entre si, num mesmo intervalo de              

tempo. Portanto, o espaçamento entre as frentes de onda percebido por tal observador             

corresponde a um comprimento de onda λD menor que o comprimento da onda emitida pela               

fonte, conforme mostra a Figura 3.9(b). Por outro lado, se o observador estacionário estiver              

posicionado na direção oposta, vendo a fonte se afastar, as frentes de onda chegarão ao               

observador mais distantes entre si, correspondendo a um comprimento de onda maior do que              

o da onda emitida pela fonte. 
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Figura 3.9 - Frentes de onda sucessivas são produzidas a cada intervalo de um período τ. a) Quando a 
fonte está imóvel as frentes de onda estão igualmente espaçadas de um comprimento de onda λ em 

todas as direções. b) Quando a fonte se movimenta com velocidade v o comprimento de onda depende 
da direção de observação. A posição da fonte em intervalos de tempo τ está assinalada. O 

comprimento de onda  λD na direção do movimento da fonte é menor do que o da onda emitida. 

 

A relação entre os comprimentos da onda emitida pela fonte e o aquele que é percebido pelo                 

observador (em repouso) depende da velocidade da fonte vf . A Figura 3.10 (b) mostra que                

para um observador em repouso do qual a fonte se aproxima, o comprimento de onda λD                

percebido pelo observador é dado pelo comprimento da onda emitido pela fonte menos o              

deslocamento da fonte no intervalo de um período: 

.τλD = λ − v 
s   3.5 

Neste caso, a frequência fD percebida pelo observador será diferente da frequência f             

emitida pela fonte, pois a velocidade da onda no meio é a mesma. Assim, temos que: 

, f  fvs = λD D = λ 3.6 

e usando a relação anterior entre λD e λ na equação acima, obtemos a frequência Doppler que                 

um observador em repouso percebe quando a fonte se aproxima dele com velocidade vf : 

3.7 
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Figura 3.10 a) Quando fonte está imóvel as frentes de onda são igualmente espaçadas de um 
comprimento de onda, em qualquer direção. b) Para uma fonte em movimento, o espaçamento entre 

duas frentes de onda depende da direção. Na figura está indicado o comprimento de onda  λD 
percebido por um observador imóvel na direção para onde a fonte avança, com velocidade v. 

 

Por um desenvolvimento análogo, a frequência Doppler percebida por um observador imóvel            

do qual a fonte se afasta com velocidade vf  e dada por: 

3.8 

Portanto, quando a fonte se aproxima do observador imóvel a frequência percebida aumenta,             

enquanto que no caso em que a fonte se afasta do observador (imóvel) a frequência percebida                

diminui.  
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Capítulo 4 

Metodologia 

 

4.1 O Contexto 

Nesta seção apresentaremos o contexto de aplicação do presente trabalho,          

descrevendo o ambiente e as condições em que o estudo foi efetuado, os tópicos abordados e                

a justificativa da abordagem 

4.1.1 As turmas 

O grupo de estudo ao qual aplicou-se o produto proposto foram duas turmas do turno               

noturno, de 3º ano do ensino médio, do Colégio Estadual Barão de Aiuruoca (CEBA) no               

centro de Barra Mansa (RJ). Essa tradicional escola possui um total de 56 turmas distribuídas               

entre os níveis fundamental e médio do ensino regular, com aproximadamente 1800 alunos             

distribuídos por três turnos de aulas. Há 70 anos esse colégio funciona no município sendo               

uma das escolas mais tradicionais de Barra Mansa, além de estar entre as escolas públicas               

com melhor classificação no estado do Rio de Janeiro, tanto nas avaliações externas             

realizadas pelo governo do Estado como no ranking do ENEM na região. 

A escola possui uma equipe de aproximadamente 190 servidores, em sua grande            

maioria professores, além de contar com funcionários terceirizados nas funções de apoio e             

secretaria. 

As turma trabalhadas possuíam 37 e 39 alunos com idades bastante variadas,            

característica comum no turno noturno, oriundos em sua maioria do ensino fundamental            

promovido pela Prefeitura Municipal de Barra Mansa. O turno noturno também possui uma             

quantidade considerável de alunos provenientes das turmas de Ensino de Jovens e Adultos             

promovidas pela prefeitura nos bairros periféricos e uns poucos alunos egressos do ensino             

fundamental regular da própria escola. Por se localizar no Centro da cidade e ser uma escola                

tradicional, o CEBA recebe alunos de praticamente todos os bairros do município, o que              

confere certa heterogeneidade às turmas. 
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4.2 A construção da sequência como uma UEPS 

A Física comumente é encarada pelos estudantes como uma disciplina sem sentido e             

de difícil compreensão, apenas um aglomerado de fórmulas sem utilidade prática e sem             

ligação com as vivências do dia a dia. Na rede estadual de educação do Rio de Janeiro é                  

comum a utilização de professores graduados em outras áreas afins para o ensino de Física               

devido à carência de profissionais da licenciatura em Física, o que acaba contribuindo para              

que os alunos tenham uma visão distorcida da disciplina, uma vez que normalmente os              

profissionais oriundos da Matemática e da Engenharia têm uma tendência a focar na             

descrição matemática dos fenômenos, área em que se sentem mais à vontade, e não nos               

fenômenos em si. Tanto os PCN como o Currículo Mínimo enfatizam que o uso excessivo da                

matemática deve ser evitado no ensino da física. O foco deve ser sempre a abordagem do                

fenômeno físico e, sempre que possível, de maneira contextualizada às vivências e            

experiências do discente. 

O presente trabalho tem como objetivo principal facilitar a compreensão pelos alunos            

dos conceitos físicos envolvidos nos fenômenos ondulatórios, sua aplicação científica e           

prática e sua importância no desenvolvimento de tecnologias de uso comum, como os             

celulares e tablets, computadores, meios de comunicação, etc. Também espera-se que o            

mesmo possa fornecer um apoio aos profissionais de educação, principalmente aos da rede             

pública, apresentando-se como uma alternativa para a abordagem da ondulatória de forma            

participativa, buscando envolver os alunos no processo de construção do conhecimento. 

O trabalho consiste de uma sequência didática que utiliza meios multimídia,           

instrumentos musicais e TICs e propõe o desenvolvimento de um trabalho experimental pelos             

alunos, culminando com a apresentação da forma de desenvolvimento da proposta por cada             

grupo de alunos e dos resultados observados por eles na atividade proposta. 

A concepção da sequência baseou-se nas UEPS segundo os princípios descritos por            

[Moreira 2011]. No Quadro 4.1 apresentamos um sumário da concepção metodológica da            

sequência didática proposta. O experimento de determinação do efeito Doppler é uma            

situação problema que tem a função de promover a reconciliação integradora dos conteúdos             
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de ondulatória por meio de uma atividade prática colaborativa, que por sua vez proporciona              

uma outra atividade colaborativa mediada pelo professor, no momento da apresentação dos            

resultados. Essa atividade está inserida numa sequência com nível crescente de complexidade            

sobre ondulatória, onde outras situações problemas e atividades colaborativas são aplicadas.           

A avaliação é progressiva ao longo da sequência, que se inicia com uma sondagem dos               

conhecimentos prévios dos alunos sobre ondas e efeito Doppler por meio de um questionário              

inicial, conforme sugere [Keifer 2014]. 

 

Quadro 4.1 - Planejamento da sequência didática segundo a proposta de [Moreira 2011] para 

uma UEPS. 

 

Domínio teórico Domínio metodológico 

1) Definir tópico, seus aspectos teóricos e práticos 
 

1) Ondulatória, exemplificar por meio do som, prática        
e aspectos tecnológicos por meio do efeito Doppler 

2) Sondar conhecimentos  prévios dos alunos. 
 

2) Questionário preliminar 
 

3) Situação problema: 
motivar os alunos a buscar aplicar conhecimentos 
prévios e específicos a serem trabalhados para 
resolver um problema prático/aplicado 
 

3) Situação problema: como medir a velocidade de 
um skate usando som?  
 

4) Apresentação inicial dos conteúdos, ressaltando 
aspectos gerais e específicos (diferenciação 
progressiva) 
 

4) Desenvolvimento dos princípios de ondulatória, 
ressaltando aspectos gerais e específicos em ondas 
em cordas e no som. 
 

5) retomar os aspectos mais gerais, estruturantes do 
conteúdo da unidade de ensino, em nova 
apresentação, porém em nível mais alto de 
complexidade em relação à primeira apresentação; 
  
as situações-problema devem ser propostas em 
níveis crescentes de complexidade; dar novos 
exemplos, destacar semelhanças e diferenças 
relativamente às situações e exemplos já 
trabalhados, ou seja, promover a reconciliação 
integradora;  
após esta segunda apresentação, propor alguma 
outra atividade colaborativa que leve os 
alunos a interagir socialmente, negociando 
significados, tendo o professor como 
mediador; esta atividade pode ser a resolução de 
problemas, a construção de uma mapa 
conceitual ou um diagrama V, um experimento de 
laboratório, um pequeno projeto, etc., 
mas deve, necessariamente, envolver negociação de 
significados e mediação docente 

5) O som como fenômeno ondulatório, por meio do 
qual se apresenta os fenômenos mais complexos da 
interferência e da ressonância (reconciliação 
integradora) 
 
Atividade colaborativa com mediação do professor: 
1ª) prática virtual de interferência (PHET) 
2ª) prática demonstrativa da afinação do violão  
 
 

6) concluindo a unidade, dar seguimento ao 6) O Efeito Doppler como unidade integradora de 
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processo de diferenciação progressiva retomando 
as características mais relevantes do conteúdo em 
questão, porém de uma perspectiva integradora, 
ou seja, buscando a reconciliação integrativa; (…) 
novas situações-problema devem ser propostas e 
trabalhadas em níveis mais altos de complexidade 
em relação às situações anteriores; essas situações 
devem ser resolvidas em atividades colaborativas e 
depois apresentadas e/ou discutidas em grande 
grupo, sempre com a mediação do docente 

ondulatória, por seu caráter aplicado e tecnológico.  
 
Nova situação problema e atividade colaborativa: 
prática de medida da velocidade usando o efeito 
Doppler 
 
Apresentação dos resultados das práticas pelos 
grupos e discussão mediada pelo professor, 
permitindo fazer a reconciliação integrativa. 
 
 

7) a  avaliação  da  aprendizagem  através  da 
UEPS  deve  ser  feita  ao  longo  de  sua 
implementação,  registrando  tudo  que  possa  ser 
considerado  evidência  de  aprendizagem 
significativa  do  conteúdo  trabalhado;  além  disso, 
deve  haver  uma  avaliação  somativa  individual 
após  o  sexto  passo,  na  qual  deverão  ser 
propostas  questões/situações  que  impliquem 
compreensão, que evidenciem  captação de 
significados e, idealmente, alguma capacidade  de 
transferência; (...) 
UEPS deverá estar baseada, em pé de igualdade, 
tanto na avaliação formativa (situações, tarefas 
resolvidas colaborativamente, registros do professor) 
como na avaliação somativa 

7) Avaliação realizada: 
 

a) pela participação nas atividades; 
b) pela apresentação dos resultados 
c) pela avaliação final 

 

8) a  UEPS  somente  será  considerada  exitosa  se 
a  avaliação  do  desempenho  dos  alunos  fornecer 
evidências    de    aprendizagem    significativa 
(captação    de    significados,    compreensão, 
capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento 
para resolver situações-problema).   A 
aprendizagem   significativa   é   progressiva,   o 
domínio   de   um   campo   conceitual  é 
progressivo;  por  isso,  a  ênfase  em  evidências, 
não  em  comportamentos  finais.  

8) Por meio das avaliações em 7 podemos discutir se 
houve indícios de aprendizagem significativa com a 
ocorrência de: 

a) diferenciação progressiva; 
b) reconciliação integradora 

 

 

A postura do professor nas primeiras aulas da sequência é no sentido de buscar              

perceber as concepções prévias dos alunos com respeito aos fenômenos ondulatórios e buscar             

usar essas concepções ao apresentar o conteúdo proposto, incentivando ao máximo a            

participação dos estudantes nos encontros, e sempre se utilizando de exemplos cotidianos            

para facilitar que o aluno faça a ligação entre teoria e utilização prática do conteúdo. O                

professor também deve fornecer todo o suporte teórico ao desenvolvimento da atividade em             

grupo, e no momento das apresentações deve funcionar como mediador, mas quem deve             

protagonizar esse momento são os alunos. A partir das experiências relatadas pelos grupos             

pode-se fazer várias discussões ou iniciar um debate, o que certamente enriquecerá o             

momento. Na avaliação final o professor deverá utilizou da metodologia ativa da instrução             

pelos pares [Araujo 2013] com auxílio do aplicativo “Plickers” para “Android”. 
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Dos alunos espera-se que o formato de abordagem do conteúdo incentive a            

participação, e que os mesmos se sintam motivados a experimentar e participar ativamente na              

construção do conhecimento. As situações problemas devem funcionar com motivadoras do           

interesse e propiciar atividades colaborativas. É nesse sentido que a proposta de culminância             

da sequência didática é uma apresentação realizada por eles, e não pelo professor. A              

organização de duplas para resposta aos questionários e grupos para a montagem e             

apresentação do trabalho tem como objetivo incentivar a discussão dos tópicos abordados e a              

exposição das ideias e concepções dos alunos. A utilização da metodologia ativa da instrução              

pelos pares [Araújo, 2013] na avaliação final deve proporcionar uma intensa atividade            

colaborativa entre os alunos, tornando a aula mais dinâmica e interessante. 

A avaliação dos alunos durante a sequência é feita pelo professor ao longo de sua               

aplicação. Os alunos e grupos foram ser avaliados por sua participação e organização, tanto              

nas aulas, como na prática e na apresentação dos resultados. Embora o questionário inicial              

não tenha somado pontos, o questionário final, aplicado por meio da instrução pelos pares,              

valeu pontos a serem somados à avaliação. O sucesso da sequência em promover uma              

aprendizagem significativa foi avaliado em função do questionário final, a partir da apreensão             

de significados e da capacidade de explicar fenômenos, da capacidade de transferência,            

aplicando os conceitos em outras situações. Por fim, avaliamos também o engajamento e a              

motivação dos alunos durante a sequência e em especial com a prática e com a metodologia                

da instrução pelos pares. 

 
 

4.3 Aplicação do produto  

Descrevemos a seguir a aplicação da sequência didática, aula a aula, destacando os             

seus objetivos e fundamentos. O Quadro 4.2 apresenta um sumário dos encontros que             

detalhamos a seguir. 
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Quadro 4.2 - Planejamento de temas, material e metodologia dos encontros da sequência didática. 

 

Momento  
(nº de aulas de 
50 min) 

Tema Material/Recursos Instrumentos/Metodologia 

1ª encontro 
(2 aulas) 

Ondas e suas   

características 

#Computador e projetor 
multimídia 
#Mola maluca 

#Questionário prévio 
#Exposição dialogada 
#Demonstrações com a mola 
maluca 

2ª encontro 
(2 aulas) 

Som, ressonância e   

série harmônica 

# Computador e projetor 
multimídia 
# Violão 
 

#Exposição dialogada 
#Demonstração com PHET 
de interferência 
#Demonstração de 
ressonância e notas sonoras 

3ª encontro 
(2 aulas) 

Prática aplicando o   

efeito Doppler 

 

# Smartphone/tablet 
# alto falante “bluetooth” 
# skate ou bicicleta 
#Aplicativos instalados: 
“Frequency Analyser” 
“Frequency Generator” 
 

Prática: medida da 
velocidade de um 
skate/bicicleta: 
a) Coleta de dados de 
frequência Doppler 
b) Filmagem do movimento  

4ª encontro 
(2 aulas) 

Apresentação e  

discussão dos  

resultados 

# Computador e projetor 
multimídia 

#Grupos apresentam seus 
resultados e conclusões. 
#Discussão mediado pelo 
professor dos resultados e 
conclusões. 

5ª encontro 
(2 aulas) 

Consolidação 

Avaliação 

#Computador e projetor 
multimídia 
# smartphone 
# Aplicativo “Plickers” 

#Questionário final 
#Instrução pelos pares 

 

4.3.1 - AULA 1  

Com o objetivo de avaliar o conhecimento prévios dos alunos a respeito dos             

fenômenos ondulatórios solicitamos aos estudantes que preenchessem o questionário inicial          

disponível no apêndice A.4 deste material.  

Os alunos foram organizados em duplas ou trios, com objetivo de estimular a             

discussão entre eles para que a dupla ou grupo debatesse sobre as questões abordadas e               
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formulasse uma resposta conjunta. O questionário utilizado foi composto por questões abertas            

com intuito de evitar induzir os alunos a uma determinada resposta, sendo assim os únicos               

parâmetros de estímulo à discussão seriam os conceitos citados na própria questão e o              

professor teria condição de analisar melhor os conceitos pré estabelecidos pelos estudantes            

com relação aos fenômenos abordados. 

Nessa fase o professor deixou os alunos bem à vontade para que interagissem e              

chegassem a um denominador comum, evitando ao máximo influenciar nas respostas dos            

alunos. Encorajamos os mesmos a escrever aquilo que pensavam sobre o tema, mesmo que              

não considerassem sua resposta correta, e foram avisados de que aquele era um questionário              

diagnóstico, cujo principal objetivo era saber o que eles sabiam ou julgavam saber sobre os               

tópicos que seriam abordados nas próximas aulas, para que os encontros seguintes fossem o              

mais produtivos possível. 

Os alunos utilizaram cerca de 30 minutos para debater e responder às questões do              

questionário inicial. 

Após recolhimento dos questionários demos início à parte expositiva do conteúdo           

proposto. Nessa etapa utilizamos quadro branco e projetor multimídia, tomando como base a             

apresentação multimídia disponível no apêndice A.10 desta dissertação. A apresentação          

contém animações e vídeos, conferindo dinamismo a cada tópico proposto. Procuramos expor            

a teoria da forma mais contextualizada possível, nos utilizando de exemplos e situações             

cotidianas na abordagem de cada um desses tópicos. Ao apresentar as ondas eletromagnéticas             

e o espectro eletromagnético, demos ênfase à luz visível, como solicitado no currículo             

mínimo da rede estadual. 

Nossa intenção inicial era esgotar o conteúdo proposto pela apresentação multimídia           

nos minutos restantes deste primeiro encontro mas devido à participação dos alunos com seus              

questionamentos e ao tempo reduzido de aula do turno noturno percebemos que isso não seria               

possível, decidimos então discutir os assuntos já abordados de forma um pouco mais             

aprofundada e tratar alguns dos fenômenos ondulatórios no próximo encontro. 
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4.3.2 - AULA 2 

Nesta aula utilizamos quadro branco e projetor multimídia. Abordamos o restante dos            

fenômenos ondulatórios descritos na apresentação multimídia com o mesmo foco do encontro            

anterior, abrindo espaço para participação e perguntas dos alunos. 

Nos minutos finais do encontro a partir da pergunta “É possível medir a velocidade de               

um objeto através do som?”, propusemos aos alunos a realização do experimento para             

medição da velocidade de um objeto através do efeito doppler. Solicitamos que eles se              

organizassem em grupos e cada grupo recebeu o texto “efeito Doppler”, disponível no             

apêndice A.7, bem como um roteiro do experimento “medindo a velocidade através do efeito              

Doppler”, disponível no apêndice A.8. O roteiro foi lido em conjunto e informamos quando e               

como seria feito o experimento. Na data acordada os grupos deveriam trazer skate, bicicleta              

ou algum outro objeto que quisessem medir a velocidade, deveriam trazer também celulares             

ou tablets com os aplicativos indicados no roteiro instalados, para que fossem feitas as              

medidas. 

4.3.3 - AULA 3 

Nesse terceiro encontro abordamos as ondas sonoras, o fenômeno da ressonância e a             

série harmônica. Utilizamos o quadro branco, o projetor multimídia e um violão com o intuito               

de discutir as qualidades do som na prática. 

Iniciamos a aula exibindo dois pequenos vídeos que relacionam música e ciência. O             

objetivo era relacionar a música, que é algo tido como bom e importante na vida da maioria                 

dos jovens, com a ciência, que muitas vezes esse mesmo jovem enxerga como algo chato e                

sem utilidade, abrindo caminho assim para a abordagem de tópicos de acústica com a turma. 

Após a exibição dos vídeos o professor fez uma exposição verbal sobre as             

características e qualidades das ondas sonoras, a formação de ondas estacionárias e a série              

harmônica. No projetor multimídia exibimos uma análise espectral de diferentes instrumentos           

de sopro, onde os estudantes puderam comparar visualmente as ondas emitidas pelos            

diferentes instrumentos. 

Na sequência, ainda com o uso do projetor multimídia, exibimos para a turma uma              

simulação computacional sobre a propagação, reflexão, difração e interferência de ondas           
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sonoras e luminosas, disponível em     

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. Os alunos puderam observar     

como a alteração dos parâmetros variáveis influencia a propagação das ondas sonoras e             

luminosas e os fenômenos relacionados a essas ondas. 

Nos minutos finais do encontro, utilizamos a afinação do violão como base para             

discutir a ressonância, a série harmônica e as qualidades do som na prática. 

4.3.4 - AULA 4 

Nesta aula os grupos, seguindo o roteiro previamente estabelecido e utilizando-se de            

telefones celulares e aplicativos gratuitos, fizeram as medições necessárias para o cálculo da             

velocidade através do efeito doppler. As medidas foram feitas no pátio da escola, sob              

orientação do professor. 

Cada equipe utilizou um celular com o aplicativo Frequency generator instalado e            

configurado para emitir ondas de 1000 Hz como gerador de frequências, outro com o              

software Frequency analyzer para captar as frequências emitidas pelo primeiro e um terceiro             

para filmar o movimento do objeto e posteriormente utilizar essa gravação para cálculo da              

velocidade do mesmo com o auxílio de um vídeo tracker. Nosso objetivo com isso era               

comparar os resultados obtidos pelos dois processos e verificar se esses resultados eram             

coerentes e aceitáveis. Todas as equipes levaram skates e caixas de som que foram fixadas               

nos mesmos e conectadas ao celular gerador de frequências via bluetooth para que             

funcionassem como fontes sonoras em movimento. 

Marcamos a distância de 3m no chão do pátio e cada uma das equipes fez três                

medidas com o skate se aproximando do observador utilizando o formulário de registro de              

frequência, disponível no apêndice A deste trabalho. A frequência aparente era anotada a             

cada aproximação do skate para posterior cálculo da velocidade. Tivemos o cuidado de             

escolher um horário e local do pátio da escola que fosse pouco movimentado para evitar que                

outras frequências sonoras externas fossem captadas pelos celulares dos alunos. 

Inicialmente nossa intenção era medir frequências de aproximação e de afastamento,           

totalizando seis medidas por equipe mas devido ao tempo gasto nos preparativos por cada um               

dos grupos isso não foi possível, o professor orientou então aos alunos que fizessem apenas               

as medidas de aproximação. 
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Cada equipe ficou com a tarefa de efetuar o cálculo da velocidade do skate a cada                

medida usando como base a frequência aparente registrada pelo observador. Solicitamos           

também que as equipes fizessem a medida da velocidade utilizando o vídeo gravado e o               

software de modelagem e análise de vídeo Tracker (https://physlets.org/tracker/), para isso           

montamos um pequeno tutorial que foi disponibilizado aos alunos via whatsapp e que             

também se encontra disponível no apêndice A deste trabalho. As equipes deveriam produzir             

um relatório cada sobre o experimento com suas impressões e comparando as velocidades             

obtidas através de cada um dos métodos. O relatório deveria ser enviado via e-mail ao               

professor. 

4.3.5 - AULA 5 

O objetivo do último encontro proposto por este trabalho foi o de fazer uma avaliação               

tanto da aprendizagem dos conteúdos propostos como do próprio trabalho e sua metodologia.  

Nessa aula utilizamos projetor multimídia, quadro branco e o aplicativo Plickers           

(https://www.plickers.com/) com um pouco da metodologia de peer instruction para que os            

alunos respondessem ao questionário final proposto. O aplicativo se utiliza de cartões            

identificados com QR code e que são exibidos pelos alunos como resposta a uma questão de                

múltipla escolha exibida pelo professor através do projetor multimídia. O código dos cartões             

é lido pela câmera do celular do professor e a resposta computada pelo aplicativo.  

Exibimos cada uma das perguntas do questionário final e, após um tempo de análise              

da questão pelos alunos, registramos as respostas fornecidas. Caso o índice de acerto fosse              

inferior a 70%, instruímos os alunos que cada um procurasse alguém que tivesse uma              

resposta diferente da sua para que discutissem a questão e chegassem a um consenso, após               

esse momento de discussão novo registro das respostas seria feito e se mesmo assim o índice                

de acertos ficasse abaixo de 70% haveria a intervenção do professor com uma breve              

explicação da questão e do conteúdo associado a ela. 

O questionário final foi dividido em duas partes. Após a resposta das questões de              

múltipla escolha via plickers, distribuímos uma folha com algumas questões cujo objetivo era             

analisar como a metodologia utilizada no trabalho foi recebida pelos alunos. 
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4.4 Coleta e análise de resultados 

Para analisar os resultados da aplicação do produto foram considerados os resultados            

dos questionários inicial e final, bem como as observações realizadas pelo professor durante a              

os encontros. Embora tenha sido feita uma análise quantitativa dos resultados concentramos            

nossa análise nos seus aspectos qualitativos, buscando evidências da ocorrência de           

aprendizagem significativa. De acordo com Dalfovo [Dalfovo 2008], análise qualitativa é           

aquela que trabalha predominantemente com dados qualitativos, os números e as conclusões            

neles baseadas representam um papel menor na análise, ao contrário da análise quantitativa.             

Optamos por fazer uma análise mais qualitativa neste trabalho para privilegiar as impressões             

do professor e o engajamento dos alunos durante as atividades realizadas. 
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Capítulo 5 

Resultados e discussão 

Neste capítulo apresentamos e analisamos os resultados obtidos na realização do           

projeto. 

5.1 Questionário inicial 

O objetivo deste questionário foi o de fazer um levantamento sobre as concepções e              

conhecimentos prévios dos alunos com relação às ondas, em particular o som e a luz que                

tiveram um enfoque privilegiado durante os encontros. 

O questionário se constitui por sete questões abertas e os alunos foram organizados             

em duplas ou trios para respondê-las, funcionando assim como um estímulo à discussão de              

cada pergunta para que a dupla ou trio pudesse formular uma resposta conjunta satisfatória. 

Na primeira questão foi perguntado aos estudantes os tipos de onda que eles             

conheciam. Nosso objetivo com a questão foi fornecer um estímulo aos alunos a pensarem              

sobre diferentes tipo de onda e o que caracterizaria uma onda. As respostas estão              

caracterizadas na figura 5.1. 

 

Figura 5.1 - Conceitos prévios sobre os tipos de onda. 

 

Percebemos que a grande maioria dos alunos relacionou ondas ao som e à propagação              
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de ondas no mar, percebemos também que uma quantidade expressiva, quase 40%, também             

se lembrou das ondas eletromagnéticas, embora alguns alunos tenham comentado conhecer o            

termo mas desconhecer seu significado. Pouco mais de 10% dos alunos associou ondas à luz. 

Na segunda questão perguntamos o que é uma onda, ou que características os             

estudantes esperavam que uma onda tivesse. O objetivo dessa questão era detectar se os              

alunos conseguiriam caracterizar corretamente uma onda baseado nos seus conhecimentos          

prévios. Esperávamos que alguns alunos conseguissem associar as ondas a oscilações           

envolvidas no transporte de energia. 

 

Figura 5.2 - Características de uma onda. 

 

Percebemos que 1/3 dos alunos relacionou onda a algum tipo de oscilação e o mesmo               

percentual de alunos associou ao envio de mensagens. Algumas duplas falaram de            

movimento e também foram citados termos como frequência, amplitude e energia. A análise             

dessas respostas deixou claro que a grande maioria dos alunos, apesar de conhecer exemplos              

de ondas, não conseguia caracterizar uma onda satisfatoriamente até então.  

Na terceira questão perguntamos o que eles achavam que era o som. Comparando as              

respostas dadas a essa questão com as dadas à questão 1 (Figura 5.1) é interessante notar que                 

apesar de quase 95% dos alunos associarem ondas ao som, apenas 33% respondeu que o som                

era um tipo de onda, conforme mostrado na figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Concepções iniciais sobre o som.  

Na quarta questão a ideia era investigar as concepções dos alunos acerca do             

funcionamento do processo de audição (figura 5.4). 

 

Figura 5.4 - Concepções prévias sobre a audição. 

 

Notamos que quase 70% dos alunos, conseguiu descrever de alguma forma o             

processo de captação dos sons pelos sistema auditivo, mas menos de 20% citou o cérebro               

como a parte do corpo responsável pela compreensão/interpretação dos sons. 

Na quinta questão perguntamos aos alunos o que é a luz. Nossa intenção era investigar               
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o percentual de alunos que associaria a luz às ondas ou a uma forma de energia. Como                 

descrito na Figura 5.5, houve predominância de respostas do tipo “algo que clareia”, “algo              

que ilumina”. Menos de 30% dos alunos associou luz a energia e menos ainda, cerca de 12%,                 

às ondas. Tivemos inclusive alunos que fugiram à Física e interpretaram a pergunta sob uma               

ótica sobrenatural (11%). 

 

Figura 5.5 - Concepções iniciais acerca da luz. 

 

A sexta questão era “como você acha que funciona a visão?”, de forma análoga à               

quarta questão, o objetivo era investigar as concepções prévias sobre o funcionamento do             

olho humano e os resultados estão na Figura 5.6. Houve menções tanto a captação de               

imagens pelo olho como ao processamento no cérebro mostrando que uma parcela dos alunos              

tem uma conhecimento interessante sobre a visão, mas não é majoritário. 
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Figura 5.6 - Concepções iniciais sobre o funcionamento da visão. 

 

Na sétima e última questão o objetivo era investigar se os alunos tinham alguma              

noção do que era o efeito Doppler, uma vez que esse seria o tema tratado na parte                 

experimental deste trabalho. Observamos que a maioria dos alunos (61%) desconhecia tal            

efeito, conforme mostra a Figura 5.7. Portanto efeito Doppler seria um assunto sem             

subsunçores para a maioria dos alunos. 

 

Figura 5.7 - Conceito prévio sobre efeito Doppler. 

 

No início da aplicação do questionário percebemos que os alunos demonstraram um            
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certo desconforto ao responder às questões abertas, alguns chegaram a perguntar “por que             

não tinha questão de marcar x?”. Mas durante o período de respostas percebemos que o               

objetivo do questionário em duplas, de levar à análise e discussão, foi atingido e pudemos ter                

uma boa noção das concepções prévias dos alunos com respeito aos fenômenos que seriam              

abordados no decorrer da sequência didática. 

5.2 Sobre a fase de implementação da sequência didática 

Durante a implementação da sequência didática percebemos nas duas turmas que           

foram alvo deste estudo um aumento no nível de interesse e participação dos alunos quando               

comparados às aulas anteriores. O uso das TICs, as simulações computacionais e a             

possibilidade de realização de uma prática experimental despertaram um maior interesse dos            

alunos e a dinâmica dessas aulas foi bem satisfatória. 

O fato de aplicar a sequência em turmas do ensino noturno nos obrigou a adequar               

essa aplicação. Enquanto em turmas do ensino regular diurno as aulas normalmente têm             

duração de 50 minutos, no noturno elas têm duração média de 40 minutos, o que nos levou a                  

implementar a proposta de forma um pouco diferente da inicialmente planejada, pois tivemos             

a necessidade de praticamente dois encontros para tratar dos temas abordados na            

apresentação multimídia. 

Um outro fator que foi implementado de forma diferente do planejamento inicial foi o              

uso das simulações computacionais. Nossa intenção era levar as turmas ao laboratório de             

informática para que pudessem interagir com as simulações, mas como as turmas eram             

grandes, o tempo escasso, e o laboratório dispunha de poucos equipamentos funcionando,            

utilizamos as simulações de modo demonstrativo, com o computador conectado ao projetor            

multimídia, o professor manipulando as variáveis relacionadas ao fenômeno e os alunos            

observando o que a modificação dessas variáveis influenciava no comportamento da           

simulação. Avaliamos que o formato foi proveitoso, mas seria mais motivante caso os alunos              

tivessem a oportunidade de manipular as simulações por si mesmos. 

5.3 Sobre a fase de realização da prática pelos alunos 

Optamos pela realização da prática na escola, dentro do horário das aulas e com os               
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alunos tendo a orientação do professor. Uma outra possibilidade seria, a partir dos roteiros,              

que os grupos, com cerca de 9 alunos em cada, realizassem as atividade da prática em horário                 

extraclasse e depois apresentassem suas conclusões e resultados aos colegas. Fizemos no            

primeiro formato pela dificuldade do aluno do turno noturno para realizar tarefas em grupo              

fora do ambiente escolar, muitos trabalham e não teriam como desenvolver a atividade             

proposta. Além disso, realizando a prática durante o tempo de aula, tivemos a oportunidade              

de observar o comprometimento das equipes com o projeto e o comportamento dos alunos              

individualmente e como grupo. 

De modo geral as equipes tiveram uma boa participação durante a prática, que foi toda               

realizada num encontro de duas aulas consecutivas de 40 minutos. Os alunos se mostraram              

interessados e participativos. Destacamos também a colaboração entre as equipes, quando           

uma estava realizando a prática, as outras permaneciam em silêncio para não atrapalhar as              

medidas dos colegas. O tempo suficiente, mas na turma onde os grupo eram menos              

organizados o tempo foi justo, mostrando que a atividade prática exige uma organização             

prévia com relação ao preparo do material e dos programas que são utilizados.  

Percebemos uma certa dificuldade de organização dos alunos a qual atribuímos à falta             

de hábito do desenvolvimento desse tipo de atividade por eles. A grande maioria nunca tinha               

realizado nenhum tipo de prática experimental na vida escolar. Essa dificuldade de            

organização e a curta duração das aulas no período noturno fez com que optássemos que cada                

equipe fizesse apenas metade das medidas previstas inicialmente, ou seja, foi feita apenas a              

medida da frequência durante o movimento de aproximação da fonte sonora. 

A medida da velocidade de aproximação da fonte sonora foi também realizada por             

meio da análise cinemática do movimento com o programa Tracker. Para isto os alunos              

filmaram o movimento do skate com celulares e os vídeos foram analisados com o Tracker               

em casa, como atividade extraclasse. Para essa atividade os alunos foram instruídos em classe              

de como o programa funciona e foi disponibilizado um pequeno tutorial de instrução para              

instalação e uso do Tracker. Como veremos na análise dos resultados a seguir nem todos os                

grupos conseguiram utilizar o Tracker. 
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5.4 Análise dos resultados da prática 

A Tabela 5.1 resume os resultados obtidos por dois grupos de cada turma onde o               

produto foi aplicado. Destacamos que o segundo grupo da turma 3012 foi um dos que não                

conseguiu realizar o cálculo da velocidade do skate através da análise do vídeo no Tracker, os                

resultados desse grupo que aparecem com na tabela foram obtidos pelo professor após análise              

dos vídeos que foram gravados pelo grupo. É importante ressaltar que esses alunos             

conseguiram utilizar o tutorial do Tracker, mas se confundiram na hora de compilar as              

informações oferecidas pelo programa.  

 

Tabela 5.1 -Resumo dos resultados obtidos pelos grupos nas medidas com efeito Doppler e 
com a análise cinemática por meio do programa Tracker. Δv (%) é o desvio de vDoppler  com relação a 

vTracker
.  * Resultado foi obtido pelo professor com base no vídeo encaminhado pelo grupo. 

 

Grupo/tentativa faproximação (Hz) vDoppler (m/s) vTracker (m/s) Δv (%) 

Grupo 1/1 (3012) 1001,39 0,478 1,416 66 

Grupo 1/2 (3012) 1003,70 1,271 0,851 49 

Grupo 1/3 (3012) 1001,98 0,681 1,630 58 

Grupo 2/1 (3012) 1003,14 1,080 1,563* 31 

Grupo 2/2 (3012) 1003,34 1,148 2,259* 49 

Grupo 2/3 (3012) 1004,86 1,669 1,783* 6,4 

Grupo 3/1 (3013) 1003,60 1,237 1,540 20 

Grupo 3/2 (3013) 1006,22 2,130 2,259 5,7 

Grupo 3/3 (3013) 1003,88 1,330 0,080 1562 

Grupo 4/1 (3013) 1004,54 1,559 2,077 25 

Grupo 4/2 (3013) 1004,18 1,436 1,917 25 

Grupo 4/3 (3013) 1004,21 1,446 1,708 15 
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Embora a ideia inicial fosse de que os grupos apresentassem em classe os seus              

resultados, o tempo disponível de aulas não foi suficiente para realizar essa atividade. Dessa              

forma os grupos montaram um relatório e encaminharam via e-mail para o professor. Alguns              

grupos, no entanto, encaminharam o relatório para o grupo de “whatsapp” da turma, e              

acabaram perdidos, pois o celular do professor foi extraviado e não houve como recuperar              

esse relatórios. Esse fato mostra que realmente o e-mail é a forma mais adequada de               

encaminhamento de relatórios e trabalhos dos alunos para o professor. 

Notamos que todos os grupos obtiveram medidas de frequência consistentes com o            

movimento de aproximação da fonte sonora (no skate) do observador (parado). Os valores de              

velocidade calculados através das frequências Doppler foram bem razoáveis levando em           

consideração que o móvel analisado foi um skate, o que nos levou a crer, num primeiro                

momento, que esses valores estavam corretos. 

Comparando as velocidades obtidas através dos dois métodos, efeito Doppler e           

programa Tracker, percebemos que na maioria dos casos as medidas não ficaram tão             

próximas quanto esperávamos. Dos 12 resultados com o Tracker, o grupo 3, medida 3, é               

inconsistente, sendo provável um erro de digitação, pois os demais resultados do grupo são              

consistentes e, obviamente, não é possível uma velocidade praticamente zero como foi            

relatada. Dos demais resultados dois (18%) tiveram um acordo bom entre a medida de              

velocidade com Doppler e com o Tracker, enquanto cinco (45%) tiveram um acordo apenas              

razoável, e em quatro resultados o acordo foi ruim. Dos 4 grupos com resultados, os dois da                 

turma 3013, grupos 3 e 4, foram os que obtiveram os melhores resultados quanto a               

concordância entre as medidas de velocidade por Doppler e pela análise gráfica. 

O acordo ruim obtido pelos grupos 1 e 2 pode ter ocorrido tanto por conta de                

interferências na medida da frequência de aproximação como por erros de cálculo dos alunos              

na análise do vídeo através do Tracker. Infelizmente, por motivos já descritos anteriormente             

neste trabalho, não houve tempo hábil para que os grupos fizessem uma apresentação dos              

resultados para os colegas, o que permitiria uma análise dos vídeos para discutir e identificar               

a origem da discrepância, se da análise dos vídeos, ou alguma interferência na medida da               

frequência.  

 

51 



 
 

Figura 5.8 - Captura de tela do Tracker com resultados da análise do movimento do skate pelo grupo 2 
(Turma 3012), terceira medida, cujo resultado para a velocidade de aproximação foi de vTracker=1,78 

m/s.  
 

A Figura 5.8 é uma captura de tela do Tracker do terceiro vídeo gravado pelo Grupo 2                 

da turma 3012. Notamos que a curva do gráfico da posição em função do tempo se aproxima                 

de uma reta, o que indica que no intervalo analisado a velocidade do skate permaneceu               

praticamente constante, ou seja, o mesmo efetuou um movimento praticamente uniforme.           

Efetuamos o cálculo da velocidade média a partir dos valores de Δx e Δt obtidos da tabela                 

construída pelo Tracker e que geraram o gráfico. O resultado obtido está num bom acordo               

com a velocidade medida pelo efeito Doppler, sendo o desvio relativo de apenas 6,4%. 

5.5 Sobre o questionário final 

O questionário final teve por objetivo avaliar a aprendizagem dos fenômenos           

ondulatórios por parte dos alunos, identificar indícios de aprendizagem significativa, e           

também avaliar as impressões dos alunos com respeito ao trabalho realizado e sua             
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metodologia. 

Ao implementar o questionário fizemos uso do aplicativo Plickers, o que foi bastante             

elogiado pelos alunos. Eles participaram ativamente da aula, discutiram as respostas quando            

solicitados e demonstraram interesse acima do padrão. 

Percebemos que o uso da metodologia de instrução pelos pares na aplicação deste             

questionário foi proveitosa. Nas questões em que os alunos demonstraram dificuldade inicial,            

após a discussão entre os pares geralmente o resultado foi bem melhor, atingindo o percentual               

de acertos esperado. E mesmo quando esse percentual não era atingido, a intervenção do              

professor discutindo a questão com os alunos permitiu que as dúvidas ainda existentes fossem              

sanadas. Os próprios alunos, no questionário de avaliação do produto educacional,           

destacaram uma melhora na interação professor-aluno com o uso deste método.  

É importante ressaltar que devido a ocorrência de eventos não previstos no calendário             

escolar, o encerramento da sequência didática com aplicação do questionário final só pôde ser              

feito três semanas após a prática de cálculo da velocidade através do efeito doppler, ou seja,                

houve uma ruptura não intencional na sequência. Entendemos que esse intervalo pode ter             

prejudicado o desempenho dos alunos nessa etapa de avaliação final. 

O questionário final proposto era composto por nove questões. Como a dinâmica de             

uso dos cartões era novidade, o tempo de aula no ensino noturno reduzido e devido também à                 

própria metodologia utilizada que se baseia na discussão entre pares, só foi possível a              

aplicação de seis dessas questões em cada uma das turmas avaliadas. Discutiremos a seguir              

os resultados obtidos em cada uma das questões. 

A primeira questão foi sobre a relação entre a transferência de energia e o              

deslocamento (transporte) de matéria, numa onda. Nas figuras 5.6.1 e 5.6.2 podemos observar             

o percentual de acertos antes (figura 5.6.1a) e depois (figura 5.6.1b) da discussão entre os               

pares. Destacamos que após a discussão praticamente toda a turma 3013 (97%) foi capaz de               

reconhecer que uma onda transporta energia de um ponto ao outro do espaço sem o               

deslocamento de matéria. O mesmo comportamento foi observado na turma 3012, como            

mostra os resultados da Figura 5.6.2. 
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a) b) 

Figura 5.6.1 - Respostas da turma 3013 à questão 1. a) antes da discussão entre os pares; b) após a 
discussão entre os pares.  

 

 

a) b) 

Figura 5.6.2 - Respostas da turma 3012 à questão 1. a) antes da discussão entre os pares; b) após a 
discussão entre os pares.  

 

 

Do ponto de vista de indícios de aprendizagem significativa podemos dizer que houve             

dificuldade em diferenciar os conceitos de transporte de energia e transporte de matéria.             

Talvez os conceitos de energia e matéria se confundissem para muitos. Após a discussão              

entre os pares houve uma exitosa negociação de conceitos e levando a diferenciação do              

transporte de energia e de matéria, e ao conceito de onda como fenômeno que transporta               

energia sem transportar matéria. 

A segunda questão trata da natureza das ondas sonoras. Podemos ver nas figuras 5.6.3              

e 5.6.4 que antes da discussão entre os pares ambas as turmas tinha ideias diversas. Após a                 

discussão entre os pares houve uma convergência muito grande para as respostas corretas,             

com índices de acerto de 79% numa turma e 90% na outra. Foi notável que a resposta menos                  

votada na primeira votação foi a correta, mas esses votantes foram capazes de convencer seu               
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colegas da opção correta. 

 

 

Figura 5.6.3 - Respostas da turma 3013 à questão 2. a) antes da discussão entre os pares; b) após a 
discussão entre os pares.  

 
Figura 5.6.4 - Respostas da turma 3012 à questão 2. a) antes da discussão entre os pares; b) após a 

discussão entre os pares.  
 
 

Novamente, do ponto de vista da aprendizagem significativa houve dificuldade na           

diferenciação progressiva entre os tipos de vibrações. Mais uma vez a negociação de             

significados na interação com os pares foi importante para ajudar a estabelecer a distinção do               

tipo de vibração que ocorre na onda sonora.  

A terceira questão foi sobre a natureza das ondas eletromagnéticas. Na figura 5.6.5             

observamos que a turma 3013 teve um índice de acerto de 88% já na primeira rodada de                 

respostas, portanto, não houve necessidade da discussão entre os pares e da segunda etapa de               

respostas. Na turma 3012, como mostra a figura 5.6.6(a), o índice de acerto na primeira etapa                

foi de 57%, porém, após a discussão esse índice não melhorou, ficando em 53%. Nesse caso                

fez-se necessário que o professor fizesse uma explanação revisando esse conteúdo. 

Aqui podemos dizer que houve a diferenciação progressiva dos tipos de onda            

possivelmente porque a discussão referente ao tipo de vibração da onda sonora ajudou a              

estabelecer a diferenciação entre as ondas sonoras e ondas eletromagnética. Por outro lado,             
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houve dificuldade com a reconciliação integradora, na turma 3012, na medida em que a onda               

eletromagnética não se propaga apenas no vácuo. 

 

 

Figura 5.6.5 - Respostas da turma 3013 à questão 3. 
 
 

 
Figura 5.6.6 - Respostas da turma 3012 à questão 3. a) antes da discussão entre os pares; b) após a 

discussão entre os pares.  
 
 

A quarta questão foi sobre a relação entre frequência, comprimento de onda e a              

velocidade de uma onda. Como pode ser observado na Figura 5.6.7, houve uma dispersão              

quase equitativa das respostas na turma 3013. Após a discussão entre os pares houve uma               

crescimento do índice de acerto de 24% para 39%, mas como o resultado foi insatisfatório,               

foi necessário a intervenção do professor para explicações adicionais. O mesmo não ocorreu             

na turma 3012, pois, como mostra a Figura 5.6.8, já na primeira rodada o índice de acerto                 

nessa mesma questão foi de 87% para essa turma. 

Como essa questão não abrange conceitos, apenas uma relação formal, nada podemos            

dizer sobre a aprendizagem significativa a partir dela. 
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Figura 5.6.7 - Respostas da turma 3013 à questão 4. a) antes da discussão entre os pares; b) após a 
discussão entre os pares.  

 

 
Figura 5.6.8 - Respostas da turma 3012 à questão 4.  

 

A quinta questão foi específica sobre a aplicação do efeito Doppler em ondas             

luminosas, e exigia uma transferência dos conceitos usados com som para o caso da luz Na                

Figura 5.6.9 vemos que apenas 42% acertaram a resposta na primeira votação. Após a fase de                

instrução pelos pares o índice de acero melhorou para 58%, mas como não chegou a ser                

satisfatório, fez-se necessário uma explanação adicional pelo professor. Já na turma 3012,            

como mostrado na Figura 5.6.10 o índice de acerto na primeira etapa foi de 63%, o que foi                  

considerado satisfatório, dispensando a discussão e uma nova etapa. Porém, não sendo um             

índice alto o professor comentou as respostas para esclarecer o assunto aos alunos que              

responderam incorretamente. 

Sob o ponto de vista da aprendizagem significativa houve a capacidade de            

transferência do conceito de efeito Doppler do som para a luz, mostrando que o efeito               

Doppler assumiu o papel de conceito integrador, portanto hierarquicamente superior,          

superordenador entre ondas sonoras e ondas luminosas. 
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Figura 5.6.9 - Respostas da turma 3013 à questão 5. a) antes da discussão entre os pares; b) após a 
discussão entre os pares.  

 

 

 

Figura 5.6.10 - Respostas da turma 3012 à questão 5.  
 

A sexta questão foi sobre notas musicais e sua relação com a frequência da onda               

sonora. Na turma 3013, como mostra a Figura 5.6.11, o índice de acerto já na primeira etapa                 

foi de 79%, mostrando uma compreensão satisfatória desse assunto nessa turma. O mesmo             

não ocorreu na turma 3012, onde o índice de acerto foi de apenas 17% após a primeira                 

rodada, como mostrado na Figura 5.6.12. Nesse momento, como o tempo disponível para             

trabalho estava se esgotando, o professor teve que passar diretamente a uma explanação,             

pulando a discussão entre os pares e a segunda etapa de respostas. 

Em termos de aprendizagem significativa podemos dizer que houve, principalmente          

na turma 3013, indícios da diferenciação progressiva dos conceitos de frequência, velocidade,            

intensidade e amplitude, associando a frequência corretamente com as notas musicais. 
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Figura 5.6.11 - Respostas da turma 3013 à questão 6.  
 
 

 

Figura 5.6.12 - Respostas da turma 3012 à questão 6.  
 

De forma geral o uso da instrução pelos pares na avaliação final foi muito produtiva,               

gerando uma participação ativa dos alunos e melhoria dos índices de acerto após a fase de                

discussão e negociação entre os pares. Observamos que as turmas tiveram maior dificuldade             

em questões diferentes, exceto nas questões 1 e 2, sobre natureza de ondas e ondas sonoras.                

Não foi possível aplicar todas as 9 questões previstas devido ao curto tempo de aula dos                

cursos noturnos (40 minutos, em média). 

5.6 Sobre o questionário de avaliação do produto 

Ao final da aplicação da sequência didática os alunos responderam ao questionário de             

avaliação do produto, cujo objetivo principal é de analisar as impressões dos alunos com              

relação ao trabalho executado. 

Após a aplicação da sequência didática os alunos responderam ao questionário de            

avaliação do produto, cujo objetivo principal é de analisar as impressões dos alunos com              

relação ao trabalho executado. Este questionário, disponível no Anexo 1 deste trabalho,            
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consiste de 5 questões objetivas além de um espaço para o aluno expressar sua opinião a                

respeito da atividade prática. É importante destacar que para garantir que os alunos tivessem              

total liberdade de expressão ao proceder a avaliação, eles foram informados de que não              

haveria necessidade de identificação para responder ao questionário. Todos os 63 alunos            

presentes na ocasião optaram por responder ao questionário, sendo 31 alunos da turma 3012 e               

32 alunos da turma 3013. 

Como demonstrado na figura 5.6.1 quase a totalidade dos alunos, pouco mais de 95%,              

concordou que a prática para eles foi relevante à compreensão do efeito Doppler. Importa              

ressaltar que nenhum aluno discordou parcial ou totalmente dessa afirmação, o que nos leva a               

concluir que o principal objetivo almejado com o uso de uma atividade prática foi alcançado               

pela sequência didática proposta. 

 

Figura 5.6.1 – Reação dos alunos ao uso da atividade prática na compreensão do efeito Doppler. 

  

A segunda questão do questionário final permitiu aos alunos que expressassem sua            

opinião a respeito da importância da interação entre os colegas de grupo durante a execução               

do trabalho prático. Observamos novamente que quase todos os alunos consultados avaliaram            

positivamente a interação proporcionada pela prática, de acordo com a figura 5.6.2 apenas um              

aluno manifestou-se indiferente a essa interação. 
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Figura 5.6.2 – Avaliação dos estudantes sobre a interação aluno-aluno durante a prática. 

  

Na terceira afirmação do questionário avaliamos o interesse dos alunos pelo uso do             

smartphone e dos aplicativos durante as aulas de física. Cerca de 95% dos alunos (figura               

5.6.3) apontou que o uso dessa tecnologia tornou a dinâmica das aulas mais interessante, fato               

que também foi observado pelo professor durante as práticas. 

 

 Figura 5.6.3 – Interesse dos alunos no uso de smartphones para execução da prática. 

  

Com a quarta afirmação foi possível perceber se na opinião do aluno a atividade              

prática promoveu uma maior interação entre o professor e os alunos. Observamos na figura              

5.6.4 que 98% dos alunos consultados concordaram total ou parcialmente que a interação             

professor-aluno foi melhor durante a prática do que quando comparada às aulas tradicionais. 
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 Figura 5.6.4 – Avaliação dos estudantes sobre a interação aluno-professor durante a prática. 

  

A quinta questão objetivou saber se na visão dos alunos a atividade prática promoveu              

uma melhor compreensão dos conteúdos de física abordados. Como indicado pela figura            

5.6.5 apenas um aluno do universo de 63 discordou parcialmente dessa afirmativa e             

aproximadamente 75% dos alunos consultados concordaram que a atividade prática foi           

relevante à promoção da aprendizagem. Sendo assim podemos concluir que nas turmas            

trabalhadas, do ponto de vista dos alunos, o objetivo de promover uma aprendizagem             

significativa foi alcançado pelas atividades propostas neste trabalho. 

 

 Figura 5.6.5 – Avaliação dos alunos sobre a relação entre as atividades propostas e a compreensão 

dos conteúdos. 
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5.7 Considerações sobre a aplicação do produto 

Com relação à atividade prática de efeito Doppler o tempo disponível, mesmo para             

turmas noturnas, foi suficiente, desde que os grupos se apresentem bem organizados e com              

todo o material necessário e os programas instalados e testados. 

Após a experiência de realizar a prática de Doppler com as turmas percebemos que              

algumas melhorias metodológicas poderiam se facilmente implementadas para otimizar o          

tempo e para melhorar a estatística dos resultados. Por exemplo, durante uma única corrida              

do skate com alto falante, pode-se posicionar três ou quatro alunos bem próximos para medir               

a frequência sonora com smartphones. Têm-se assim quatro medidas simultâneas para uma            

corrida, permitindo realizar uma média para as frequências e para as velocidades por Doppler.              

Dois grupos podem também atuar em paralelo numa mesma corrida do skate, otimizando o              

tempo de aula. Outra sugestão, no caso de haver tempo disponível, seria fazer um arremesso               

do skate com duas velocidades diferentes, enriquecendo os resultados e as discussões.  

A utilização do programa Tracker revelou-se mais problemática. Na escola não foi            

possível a dispor do laboratório de informática com o programa instalado, não pela falta de               

máquinas, mas pela falta de apoio técnico. Esse é certamente um problema comum na rede               

pública de ensino. A tentativa de fazer com os alunos utilizassem o programa em suas casas                

teve um sucesso parcial, pois alguns grupos tiveram dificuldades para instalar o programa e              

não puderam cumprir essa parte da atividade. Dessa forma, como consolidação do produto             

sugerimos como alternativa ao programa Tracker a utilização do aplicativo para Android            

“VidAnalysis free”. Por outro lado usar o aplicativo no smartphone de tela pequena é difícil,               

sendo recomendado pelo menos o uso de um tablet. 

Outra dificuldade foi o tempo de aula para apresentação dos resultados dos grupos.             

Essa apresentação é uma etapa muito importante pois permite trabalhar a habilidade de expor              

oralmente e por meio de slides e, além disso, também desenvolve a habilidade de              

argumentação por meio das discussões mediadas pelo professor. Uma alternativa aos           

relatórios e às apresentações em sala poderia ser a gravação de um pequeno vídeo por cada                

grupo, explicando como foram feitas as medidas e apresentando os resultados. Esse vídeo             

poderia ser disponibilizado no “youtube” para posterior discussão em classe. 
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Na estruturação do produto procuramos explicitar as “situações problemas” e as           

“questões motivadoras”, sendo as primeiras motivadoras de busca de soluções práticas pelos            

alunos, e a últimas estímulos para debates, mediados pelo professor. Dentro da sequência de              

aulas organizamos as atividades colaborativas com objetivos claros. Para auxiliar o texto            

sobre efeito Doppler foram selecionados três vídeos curtos disponíveis no “youtube” sendo            

dois muito curtos para ilustrar o fenômeno e um terceiro, de três minutos, que explica o efeito                 

com ilustrações. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

A sequência didática proposta nesta dissertação teve como objetivo oferecer aos           

alunos e professores um enfoque não tradicional à abordagem de ondulatória no ensino             

médio, ligando teoria à prática e possibilitando ao aluno uma postura mais ativa no processo               

de ensino o que abre a possibilidade do desenvolvimento de uma aprendizagem            

verdadeiramente significativa. Entendemos que uma única atividade pode contribuir para uma           

aprendizagem significativa, mas é insuficiente, por isso optamos por uma unidade de ensino             

potencialmente significativa tal como proposta por [Moreira 2011 B], dentro da qual a prático              

sobre efeito Doppler foi a culminância. 

Partindo da proposta de [Fernandes 2016] para uma prática de efeito Doppler no             

ensino médio, construímos nossa sequência didática baseada nas UEPS de [Moreira 2011 B]             

e a aplicamos em turmas de um colégio da rede pública do turno noturno. Conseguimos               

mostrar a viabilidade da proposta e também pudemos verificar que estruturada numa unidade             

de ensino potencialmente significativa a atividade prática contribuiu para a motivação dos            

alunos e para uma aprendizagem significativa. 

Inicialmente percebemos através da aplicação do questionário inicial que os alunos           

possuíam previamente uma visão bem limitada do conceito de onda, principalmente no que se              

refere à luz, fator que tornou a aplicação da sequência mais desafiadora já que esses conceitos                

teriam que adquirir novos significados para esses alunos durante e após a aplicação da              

sequência. Também foi verificado que o efeito Doppler era desconhecido da maioria dos             

alunos. 

A sequência utilizou de apresentações em slides, com muitas ilustrações e figuras            

animadas para propiciar a visualização dos fenômenos ondulatórios e o entendimento dos            

conceitos. Além disso, para propiciar exemplos e estimular a discussão do conceitos de onda              

e interferência de ondas, foram propostas situações problemas a serem resolvidas por meio de              

demonstrações em ambiente virtual, através do uso das simulações do PhET. Outra situação             

problema foi a afinação de um violão, que permitiu aos alunos observar de perto os               

fenômenos ondulatórios da ressonância e do batimento. Ambas as atividades conferiram um            
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caráter prática e lúdica à aula, propiciando uma dinâmica muito interessante às aulas, com              

maior interação entre professor e aluno. As atividades computacionais foram realizadas em            

classe com notebook e projetor mas, caso o professor disponha de tempo e a escola tenha um                 

bom laboratório de informática, as simulações poderiam ser mais exploradas pelos próprios            

alunos em duplas ou individualmente, sendo que o professor atuaria como mediador.  

O fato de utilizarmos o efeito Doppler na atividade prática foi bem interessante pois              

esse efeito, pouco conhecido dos alunos como já comentamos, é comumente associado            

apenas às ondas sonoras (ou ecocardiogramas). A partir do momento que o efeito Doppler foi               

trabalhado de forma mais completa com a prática, pudemos constatar que os alunos             

conseguiram transferir esse efeito para o caso de ondas luminosas, no questionário final.             

Consideramos esse um indício de reconciliação integradora, pois os alunos souberam indicar            

que tipos distintos de ondas (luz e som) estão sujeitas a um mesmo fenômeno, que é então                 

geral, portanto, o efeito Doppler fez o papel de um conceito superordenador para ondas.              

Durante a prática os os grupos trabalharam de forma colaborativa, sendo que os alunos              

participaram ativamente e demonstraram interesse muito acima do padrão demonstrado nas           

aulas expositivas, o que permitiu um melhor aproveitamento do tempo de aula, com maior              

interesse e mais discussões entre alunos e entre alunos e professor. Acreditamos que esse              

envolvimento com o assunto, além de trabalhar habilidades de organização, disciplina,           

atenção, método, permite uma negociação de conceitos também através dessa interação entre            

os colegas e com o professor. 

A utilização da discussão entre os pares durante a aplicação do questionário final             

também proporcionou um retorno bastante positivo. Novamente pudemos perceber empenho          

e participação por parte dos estudantes, além de uma certa competitividade entre eles no              

intuito de acertar o maior número de questões propostas. Observamos que após os momentos              

de discussão a maior parte dos alunos conseguiu alcançar o resultado esperado, e quando foi               

necessária intervenção do professor, o interesse e a participação dos alunos nos permite supor              

que o objetivo foi atingido. Percebemos através da avaliação do questionário final indícios de              

aprendizagem significativa, com a negociação de significados sendo propiciada pela atividade           

com instrução pelos pares. 

A sequência didática aqui proposta, na qual o aluno teve diversas oportunidades de             
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participar ativamente do processo de construção do conhecimento, foi bastante satisfatória.           

No questionário de avaliação do produto a grande maioria dos alunos avaliou as aulas de               

forma positiva a metodologia utilizada e indicou que a prática sobre Doppler foi relevante              

para a aquisição de conhecimento, como que era nosso objetivo. 

A aplicação dessa sequência didática ocorreu em turmas do turno noturno de uma             

escola pública, onde o tempo de aulas é reduzido e grande parte dos alunos trabalha durante o                 

dia, chegando à escola já cansados. Mesmo nessas condições a sequência pode ser aplicada e               

produziu resultados bastante satisfatórios. O tempo de trabalho foi suficiente para as            

atividades, mas infelizmente, por problemas naquele período letivo em particular, não           

permitiu que os grupos apresentassem os resultados da prática em classe, o que certamente              

provocaria uma discussão muito rica para a negociação de conceitos e a promoção da              

aprendizagem significativa. 

Nosso produto educacional foi implementado a custo muito baixo, num tempo           

compatível com a realidade das escolas públicas, e deu uma possibilidade pedagógica            

totalmente nova, na qual os alunos puderam utilizar os smartphones como uma ferramenta de              

medida. O efeito Doppler pode ser inserido no nível médio como uma prática de aplicação               

tecnológica, que permitiu tanto trabalhar habilidades (organização, cooperação, atenção,         

disciplina, etc) como propiciou a negociação e a integração de conceitos de ondulatória.             

Temos convicção de que com mínimas adaptações a mesma metodologia pode ser aplicada             

no ensino de ondulatória no nível superior, trazendo o efeito Doppler o papel de um conceito                

geral e integrador dentro desses conteúdos. Num trabalho futuro sugerimos a construção de             

bancos de questões conceituais que permitam avaliar os conteúdos de ondulatória sob os             

aspecto da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora.  
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Anexo 1 
Questionário de avaliação do produto 

 

Sobre as afirmações a seguir a opção conforme seu grau de concordância. 

 

1) O trabalho prático ajudou na compreensão do efeito Doppler. 

( ) discordo totalmente ( ) discordo parcialmente ( ) indiferente ( ) concordo parcialmente ( ) concordo                  
totalmente 

2) A interação que ocorre entre os colegas durante o trabalho prático é um fator positivo 

( ) discordo totalmente ( ) discordo parcialmente ( ) indiferente ( ) concordo parcialmente ( ) concordo                  
totalmente 

3) O uso dos aplicativos para smartphone para fazer práticas de física foi interessante. 

( ) discordo totalmente ( ) discordo parcialmente ( ) indiferente ( ) concordo parcialmente ( ) concordo                  
totalmente 

4) A atividade prática promove uma maior interação entre aluno e professor. 

( ) discordo totalmente ( ) discordo parcialmente ( ) indiferente ( ) concordo parcialmente ( ) concordo                  
totalmente 

5) A atividade prática permite uma melhor compreensão dos conteúdos de física. 

( ) discordo totalmente ( ) discordo parcialmente ( ) indiferente ( ) concordo parcialmente ( ) concordo                  
totalmente 

6) Dê sua opinião sobre a atividade prática realizada  
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Apêndice A: Produto Educacional 

 
 

EFEITO DOPPLER NO ENSINO MÉDIO: UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO DE 

ONDULATÓRIA COM PRÁTICA, USO DE TICS E METODOLOGIA ATIVA  

 
 

A.1 Apresentação 

O produto que apresentamos aqui constitui-se de uma sequência didática para           

contemplar conteúdos de ondas no ensino médio tendo o efeito Doppler como prática de              

aplicação e integração de conhecimentos. 

No produto o professor encontra um programa de aplicação numa sequência de ensino             

de cinco aulas. O detalhamento dessas aulas é apresentado junto com sugestões de questões              

motivacionais, que visam promover debates, situações problemas, que visam a busca de            

soluções, além de textos e vídeos de suporte. O produto fornece apresentação multimídia dos              

conteúdos de ondulatória, um guia para realização de uma prática de determinação de             

velocidade com efeito Doppler e por análise de vídeo, bem como roteiro para os alunos. Para                

essa prática são utilizados recursos de tecnologias da informação e comunicação (TICs)            

disponíveis para dispositivos do tipo “Android” com os quais os alunos realizam a             

determinação da velocidade de um skate ou de um estudante andando de bicicleta. Para              

determinação da velocidade do skate ou bicicleta, além da medida por efeito Doppler, esse              

produto apresenta um guia para utilização do software “Tracker” de análise de vídeo, da              

“Open Source Physics”. 

Como complemento do produto questionários de avaliação prévia e final são           

fornecidos para aplicação nas turmas, ao início e ao final da sequência. Para a avaliação final                

é proposto que seja aplicada a metodologia ativa da instrução pelos pares, com auxílio do               

aplicativo Plickers. 
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A.2 Programa de aplicação do produto 

 

Momento  
(nº de aulas de 
50 min) 

Tema Material/Recursos Instrumentos/Metodologia 

1ª encontro 
(2 aulas) 

Ondas e suas   

características 

#Computador e projetor 
multimídia 
#Mola maluca 

#Questionário prévio 
#Exposição dialogada 
#Demonstrações com a mola 
maluca 

2ª encontro 
(2 aulas) 

Som, ressonância e   

série harmônica 

# Computador e projetor 
multimídia 
# Violão 
 

#Exposição dialogada 
#Demonstração com PHET 
de interferência 
#Demonstração de 
ressonância e notas sonoras 

3ª encontro 
(2 aulas) 

Prática aplicando o   

efeito Doppler 

 

# Smartphone/tablet 
# alto falante “bluetooth” 
# skate ou bicicleta 
#Aplicativos instalados: 
“Frequency Analyser” 
“Frequency Generator” 
 

Prática: medida da 
velocidade de um 
skate/bicicleta: 
a) Coleta de dados de 
frequência Doppler 
b) Filmagem do movimento  

4ª encontro 
(2 aulas) 

Apresentação e  

discussão dos  

resultados 

# Computador e projetor 
multimídia 

#Grupos apresentam seus 
resultados e conclusões. 
#Discussão mediado pelo 
professor dos resultados e 
conclusões. 

5ª encontro 
(2 aulas) 

Consolidação 

Avaliação 

#Computador e projetor 
multimídia 
# smartphone 
# Aplicativo “Plickers” 

#Questionário final 
#Instrução pelos pares 
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A.3 Guia de aplicação do produto 

1º AULA 

TEMA: Ondas e suas características 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

● Sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre ondas e suas aplicações. 

● Apresentar e contextualizar os fenômenos ondulatórios. 

RECURSOS: 

● Notebook/computador e projetor multimídia;  

● “Mola maluca” 

DESENVOLVIMENTO: 

● Sondagem dos conhecimentos prévios: aplicação do Questionário inicial (A.4). 

● Questões motivadoras (visa um debate) 

○ O que é uma onda? 

○ Quais suas características?  

○ Que fenômenos e tecnologias envolvem ondas? 

● Situação problema (visa uma solução prática) 

○ Como medir o comprimento de uma onda?  

○ Como medir a frequência de uma onda? 

● Apresentação de conteúdos com multimídia (A.10 - Material de Apoio: Apresentação 

multimídia “Ondulatória”) 

○ Reflexão/interferência/amplitude/frequência/comprimento de 

onda/período/velocidade 

● Demonstração em classe com “mola maluca”: ondas longitudinais e transversais. 

● Texto para leitura em casa:  

○ Texto de apoio 1 (A.6): “Som e luz - fenômenos ondulatórios” - da             

SEEDUC/RJ. 
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2º AULA 

TEMA: Ondas sonoras, ressonância e série harmônica 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: Identificar o som como onda mecânica longitudinal, estudar sua propagação           

bem como a interferência sonora, a ressonância e os instrumentos musicais, a produção de              

ondas estacionárias e a série harmônica. 

RECURSOS: 

● Notebook/Computador e projetor multimídia 

● Smartphone com aplicativo Android: “Advanced Spectrum Analyser PRO” 

● Violão e/ou flauta doce 

DESENVOLVIMENTO: 

● Questões motivacionais: 

○ O que é o som? 

○ Onde o som se propaga? 

○ O que é interferência e quando ela ocorre ? 

○ O que é ressonância e quando ela ocorre? 

● Exibição de video: http://nigelstanford.com/Cymatics/ 

● Atividade colaborativa: demonstração da interferência por meio de experimento         

virtual 

○ https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference 

● Situação problema 1: como afinar um violão ou um instrumento musical? 

● Prática demonstrativa em classe com violão 

○ Atividade 1: afinando o violão mostrar a ressonância entre cordas e o            

batimento (interferência) quando cordas estão desafinadas. 

○ Atividade 2: tocar diferentes cordas e explicar relação entre notas sonoras e a             

diferença entre frequência e intensidade. 
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● Situação problema 2: o que representa as barras no equalizador de som? 

● Prática demonstrativa em classe de análise espectral no smartphone com auxílio do            

“Advanced Spectrum Analyser PRO” 

○ Atividade 4: mostrar espectro sonoro ao tocar diferentes cordas do violão (ou            

flauta) e explicar série harmônica 

○ Atividade 5: mostrar espectro sonoro da mesma nota numa flauta e no violão e              

explicar o conceito de timbre. 

● Atividades para casa: 

○ 1) Vídeo explicativo sobre efeito Doppler (ativar legenda em português): 

https://www.youtube.com/watch?v=h4OnBYrbCjY&pbjreload=10 

○ 2) Leitura de texto em casa: “Efeito Doppler” (Texto de apoio 2 - A.7). 

○ 3) Leitura do ROTEIRO DA PRÁTICA DOPPLER DO ALUNO 

● IMPORTANTE: 

○ O professor deve reforçar a importância das tarefas para casa e da organização             

para trazer os materiais necessários, inclusive com os aplicativos instalados          

nos smartphones para não haver atraso na prática. 
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3º AULA  

TEMA: Prática de efeito Doppler 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS:  

● Medir a velocidade de um skate com o efeito Doppler. 

● Filmar o movimento do skate para determinar sua velocidade com auxílio de um             

programa de análise de movimentos. 

MATERIAL & PROCEDIMENTO 

● Detalhes no “Roteiro da prática Doppler do aluno” e em RECOMENDAÇÕES. 
 

POSTURA DO PROFESSOR 

● Orientar e organizar as atividades conforme recomendações abaixo. 

● Dar o máximo de autonomia aos alunos na prática, mas orientando os alunos caso              

façam algo de equivocado. 

● Avaliar os grupos e a participação dos alunos. 

RECOMENDAÇÕES 

● Local: as medidas podem ser feitas no pátio/quadra da escola, com o cuidado de              

minimizar eco e o ruído externo, que podem inviabilizar as medidas. 

● Fonte de som móvel (skate) 

○ a caixa de som que deve ser fixada no skate e conectada ao celular gerador de                

frequências via bluetooth para que funcione como fonte sonora em          

movimento. O balão de festa fixo no skate visa facilitar a análise de vídeo. 

● Intervalo de medida das frequências/filmagem 

○ uma distância de 3m deve ser marcada com uma fita no chão (liso). 

● Filmagem do movimento: 

○ o celular de filmagem deve estar estabilizado com bom apoio, centralizado           

com relação ao intervalo de medida e a uma distância de cerca de 5 m. 
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● Medida de frequência 

○ A não mais de 1 m do final do intervalo de medida, na direção do movimento                

do skate (chamar a atenção dos alunos para a importância disso). 

● Cada equipe deve ter no mínimo 3 celulares: 

○ um com o aplicativo Frequency generator instalado e configurado para emitir           

ondas de 1000 Hz como gerador de frequências; 

○ outro com o software Frequency analyzer para captar as frequências emitidas           

pelo primeiro; 

○ um terceiro para filmar o movimento do objeto. 

● FASE DAS MEDIDAS 

○ Cada grupo fará no mínimo uma medida com o skate se aproximando e outra              

com o skate se afastando. 

● OTIMIZAÇÃO DAS MEDIDAS 

○ posicionar 4 alunos próximos (dois em pé + dois agachados, por exemplo)            

cada um com um celular medindo frequência durante a passagem do skate            

pelo intervalo (dessa forma, numa única corrida do skate 4 medidas de            

frequência são tomadas, otimizando o tempo e permitindo fazer uma média           

das frequências); 

○ dois grupos podem atuar juntos medindo e filmando um único movimento:           

dois alunos de grupos diferentes filmam o mesmo movimento enquanto dois           

alunos de cada grupo registram a frequência. 

● OPCIONAL: caso haja tempo fazer duas corridas com velocidades diferentes para o            

skate, uma com velocidade menor e outra maior (controlada pelo arremesso do skate) 

● ESQUEMA 

 

 

 

 
 
  

78 



4º AULA  

TEMA: Apresentação e discussão dos resultados da prática de efeito Doppler 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS:  

● Apresentar os resultados da prática de medida do efeito Doppler. 

● Discutir os resultados das medidas com mediação do professor 

RECURSOS: 

● Projetor multimídia e computador; 

DESENVOLVIMENTO: 

● Cada grupo deve fazer uma breve apresentação dos resultados obtidos, de suas            

impressões e conclusões sobre a prática. 

● Discussão coletiva mediada pelo professor sobre: 

○ o efeito Doppler foi observado como esperado teoricamente? 

○ houve acordo entre as medidas de velocidade por efeito Doppler e a medida             

por análise do movimento? 

● Discussão coletiva mediada pelo professor sobre: 

○ qual medida de velocidade foi mais prática de ser realizada? 

○ qual medida de velocidade foi mais precisa? 

● Situação problema para discussão mediada pelo professor: 

○ o efeito Doppler ocorre com a luz? 

○ o que acontece com a luz de uma estrela se ela está se aproximando da Terra?                

E se ela está se afastando da Terra? 
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5º AULA  

TEMA: Avaliação e consolidação 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS:  

● Avaliar a compreensão dos fenômenos ondulatórios pelos alunos. 

● Utilizar a metodologia da instrução pelos pares. 

RECURSOS: 

● Projetor multimídia e computador; 

● Celular com aplicativo Pickers e cartões respostas 

DESENVOLVIMENTO: 

● O questionário final é projetado para a turma 

● INSTRUÇÃO PELOS PARES 

○ Um tempo é dado para os alunos responderem com o cartão resposta 

○ Com o celular e o Plickers o professor verifica o índice de acerto 

○ Se for superior a 70%, o professor faz breve comentário e segue o             

questionário. 

○ Se o acerto ficar entre 30% e 70%, é dado um tempo para os alunos debaterem                

entre si e novamente eles respondem com os cartões. Ao final da aferição com              

Plickers os professor faz comentários. 

○ Se o acerto for inferior a 30%, o professor revisa o conteúdo e após segue o                

questionário. 
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A.4 - Questionário inicial 

 

Responder individual ou em grupos de 2-3 alunos, sem identificação. 

GRUPO:__________ 

 

1) Que tipo de ondas você conhece? 

 

2) Para você o que é uma onda? (Que características ela deve ter) 

 

3) Para você o que é o som? 

 

4) Como você acha que funciona a audição? 
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5) Para você o que é a luz? 

 

6) Como você acha que funciona a visão? 

 

7) Você já ouviu falar do efeito Doppler? Conhece alguma aplicação deste efeito? Qual? 
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A.5 - Questionário final 

 

Assinale a resposta que julgar correta dentre as opções; 

 

1) Com relação à transferência de energia e o deslocamento (transporte) de matéria, uma onda               
se caracteriza por: 

A) Transferir energia com transporte de matéria. 
B) Transportar matéria sem transferência de energia. 
C) Transferir energia sem transporte de matéria. 
D) Não transferir energia nem transportar matéria. 

 

2) Ondas sonoras: 

A) São um tipo de vibração eletromagnética que se propaga no ar. 
B) São vibrações que podem se propagar no ar e na água, mas não num sólido. 
C) São vibrações que podem se propagar num meio material, mas não no vácuo. 
D) São vibrações que se propagam exclusivamente no ar. 

 

3) Ondas eletromagnéticas são vibrações dos campos elétrico e magnético que: 

A) Se propagam apenas no vácuo. 
B) Podem se propagar tanto em meios materiais como no vácuo. 
C) Não podem se propagar no vácuo. 
D) Se propagam apenas em meios materiais. 

 

4) A velocidade de uma onda é dada: 

A) pelo comprimento de onda multiplicado pelo período da onda. 
B) pelo período da onda dividido pelo comprimento de onda. 
C) pela frequência da onda dividida pelo comprimento de onda. 
D) pela frequência da onda multiplicada pelo comprimento de onda. 
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5) O efeito Doppler foi utilizado pelo astrônomo Edwin Powell Hubble nos anos 20 do século                
XX para medir a velocidade das galáxias com relação à Terra. Hubble observou que cores das                
raias espectrais das galáxias foram deslocadas para o vermelho, sendo esse efeito maior             
quanto mais distante a galáxia se encontrava, conforme mostra a figura. 

     

Sabendo que a luz vermelha tem frequência menor que a luz azul, baseado no efeito Doppler,                
podemos dizer que: 

A) As galáxias observadas não se movem com relação à Terra. 
B) As galáxias observadas se afastam da Terra. 
C) As galáxias observadas se aproximam da Terra. 
D) Não se pode concluir nada sobre o movimento das galáxias com relação à Terra. 

 

6) As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto               
pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a               
escala diatônica, que utiliza as notas denominadas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Essas notas estão                  
organizadas em ordem crescente de alturas, sendo a nota dó a mais baixa e a nota si a mais                   
alta. 
Considerando uma mesma oitava, a nota si é a que tem maior 

A) Frequência. 
B) Amplitude. 
C) Velocidade. 
D) Intensidade. 

 

7) Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de microondas foi             
realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas              
e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa             
refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns               
segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia três pontos de               
manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no             
interior do forno é ilustrada na figura. De acordo com a figura, que posições correspondem a                
dois pontos consecutivos da manteiga derretida? 
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A) I e III 
B) I e V 
C) II e III 
D) II e IV 

 

8) Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos                
alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas           
eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam          
com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito            
é a 

A) Difração. 
B) Ressonância. 
C) Interferência. 
D) Refração. 

 

9) Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras,                  
analisa três eventos: 
 
I – O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. 
 
II –Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. 
 
III – Um mau motorista, impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina              
permanentemente ligada. 
 
O professor percebe o efeito Doppler apenas: 

A) nos eventos I e II, com diminuição da frequência 
B) nos eventos I e III, com aumento da frequência 
C) nos eventos II e III, com diminuição da frequência em II e aumento em III 
D) nos eventos II e III, com aumento da frequência em II e diminuição em III 
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A.6 - Texto de apoio 1: Som e luz - fenômenos ondulatórios  1

 
Quando você escuta um barulho ou mesmo um sussurro, significa que alguma coisa             

ou pessoa emitiu um som. O som é uma forma de energia que se propaga através da                 

compressão e descompressão das camadas de ar próximas à fonte emissora, gerando uma             

sequência de perturbações que se espalha pelo espaço. Pois bem, o som é considerado uma               

onda mecânica, o que significa que ele precisa de um meio material para se propagar, ou seja,                 

ele não se propaga no vácuo. Para entender isso melhor, pense naqueles filmes de ficção               

científica, em que uma nave espacial explode no espaço e você escuta o estrondo da explosão.                

Na verdade, escutar o barulho da explosão não seria possível já que o espaço não tem                

qualquer meio material! Ondas do mar, ondas numa mola, na superfície da água, ondas numa               

corda são outros exemplos de ondas mecânicas. As ondas são formas em movimento que              

transportam energia, sem transportar matéria. Quando o som se propaga num meio fluido             

como a água, por exemplo, ele é considerado uma onda mecânica longitudinal. É chamado              

assim porque as partículas do meio vibram na mesma direção em que ocorrem a propagação               

da onda. Veja o aspecto de uma onda longitudinal: 

 
Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2010/11/resolucao-de-preparando-se-para-as.html  

 
As ondas luminosas e sonoras têm naturezas diferentes. A luz não precisa de meio              

material para se propagar, por isso, ela é considerada uma onda eletromagnética. É chamada              

desse jeito porque ela se origina de oscilações eletromagnéticas, isto é, transporta energia por              

meio de campos elétricos e magnéticos oscilantes. O que os nossos olhos chamam de luz é                

uma radiação da estreita faixa do espectro das ondas eletromagnéticas. 

1 Texto de apoio do Currículo Mínimo SEEDUC/RJ, disponível em: 

http://files.aprendizagem-em-construcao.webnode.com/200000037-c04fbc2458/cm_69_5_3S
_3.pdf 
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Fonte: http://www.coladaweb.com/fisica/ondas/espectro-eletromagnetico  

 

O que distingue as várias radiações eletromagnéticas do espectro são as relações dos             

efeitos que causam em diferentes materiais ou nos seres vivos e as relações com suas fontes.                

Por exemplo, os raios gama surgem em transições de partículas em camadas do interior do               

núcleo e são capazes de penetrar no nosso corpo causando sérios danos a saúde, como o                

câncer. Por outro lado, as ondas de rádio provenientes de circuitos oscilantes ou de              

transmissão de estações de televisão, rádio e telefonia são inofensivas para os seres vivos.              

Além disso, pode-se perceber que as ondas eletromagnéticas se diferenciam umas das outras             

por causa das frequências, dos comprimentos de ondas, das velocidades de propagação, que             

são algumas das propriedades das ondas. Com relação à velocidade das ondas, hoje sabemos              

que o som no ar pode chegar à velocidade de 340m/s, enquanto que a luz pode chegar a                  

300.000km/s. Já na água, a velocidade do som aumenta bastante, podendo chegar a 1400 m/s,               

enquanto que na luz, o valor diminui, podendo chegar a 225.000 km/s. Não só a luz, mas                 

todas as ondas do espectro eletromagnético são transversais. Chamamos assim porque os            

campos elétricos (E) e magnéticos (B) oscilam em direções perpendiculares entre si. 

 
Fonte: http://profmcastro.wordpress.com/2013/03/14/celton-e-as-ondas-eletromagneticas/  
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Mas não pense que somente as ondas eletromagnéticas podem ser transversais. Se            

uma pessoa oscila a extremidade de uma corda tensionada é possível ver que o pulso se                

propaga de maneira transversal. 

 
Fonte: http://www.mundos-fantasticos.com/ci%C3%AAncia/ondas/a-natureza-de-uma-onda/ 
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A.7 Texto de apoio 2: efeito Doppler 

Histórico 

O efeito Doppler foi previsto teoricamente em 1842 pelo físico e matemático            

austríaco Christian Andreas Doppler (1803-53). Trata-se de um efeito que ocorre para            

qualquer tipo de onda no qual a frequência da onda recebida pelo observador (fo) difere da                

frequência do onda emitida pela fonte (ff), quando a fonte e/ou o observador se movem. As                

aplicações deste efeito vão desde a determinação de velocidade de objetos astronômicos            

(estrelas, galáxias, etc), até a medição do fluxo sanguíneo em ecocardiografia e            

ultrassonografia, passando pelos diversos tipos de radares. 

O efeito Doppler 

Quando a fonte e o receptor de uma onda está estão em repouso, a frequência               

percebida pelo observador é a mesma que a da onda emitida pela fonte, como ilustra a Figura                 

1(a). Por outro lado, quando a fonte está em movimento, as frentes de onda adiante da fonte                 

ficam mais próximas umas das outras, enquanto que para trás da fonte elas ficam mais               

distantes entre si, como ilustra a Figura 1(b). Resulta disso que um observador em repouso               

perceberá uma frequência diferente da emitida pela fonte, que dependerá da direção com             

relação à fonte em movimento. Para um observador imóvel na direção do qual a fonte se                

aproxima, mais frentes de onda o alcançarão num mesmo intervalo de tempo, do quando a               

fonte estava em repouso, resultando numa frequência observada maior. Por outro lado, se a              

fonte está se afastando do observador, menos frentes de onda o alcançarão nesse mesmo              

intervalo de tempo, resultando numa frequência observada menor. 

a)                   b)   

Figura 1 - a) Onda emitida por uma fonte em repouso. b)Onda emitida por uma fonte em 

movimento. (extraídas da Wikipédia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Doppler) 
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Comprimento de onda e velocidade da onda 

A distância entre duas frentes de onda corresponde ao comprimento de onda,            

simbolizado por λ. O comprimento de onda é o tamanho da unidade da onda que se repete                 

espacialmente conforme ilustrada a Figura 2.  

 

 

 

Figura 2 - Onda transversal se propagando para a direita na qual o comprimento de onda esta                 

assinalado como “wavelength”, do inglês. Animação extraida da página         

http://resource.isvr.soton.ac.uk/spcg/tutorial/tutorial/Tutorial_files/Web-basics-nature.htm, do  

Institute of Sound and Vibration Research - University of Southampton (Reino Unido). 

 

 

 

As frentes de onda avançam um comprimento de onda a cada intervalo de um período τ da                 

onda, de modo que a velocidade da onda é dada pela relação: 

 

onde a última igualdade decorre da frequência da onda ser o inverso do período: f  = 1 / τ . 

Fonte em movimento 

Quando a fonte da onda está imóvel, as frentes de onda são emitidas a partir do                

mesmo ponto (fonte pontual). No caso de ondas em um lago as frentes de onda formam                

círculos que se afastam da fonte com a velocidade da onda, enquanto que no caso do som, ou                  

da luz, as frentes de ondas são esféricas. Observamos na Figura 3(a) que as frentes de onda                 

circulares estão afastadas entre si de um comprimento de onda λ. 

Quando a fonte esta em movimento, por outro lado, as frentes de onda são emitidas de                

pontos diferentes como mostra a Figura 3(b). Isso faz com a distância entre duas frentes de                
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onda sucessivas dependa da direção de observação da onda. Se um observador imóvel está              

posicionado de frente para a fonte, que por sua vez avança na direção do observador, este será                 

interceptado por mais frentes de onda menos distantes entre si, num mesmo intervalo de              

tempo. Portanto, o espaçamento entre as frentes de onda percebido por tal observador             

corresponde a um comprimento de onda λD menor que o comprimento da onda emitida pela               

fonte, conforme mostra a Figura 3(b). Por outro lado, se o observador estacionário estiver              

posicionado na direção oposta, vendo a fonte se afastar, as frentes de onda chegarão ao               

observador mais distantes entre si, correspondendo a um comprimento de onda maior do que              

o da onda emitida pela fonte. 

 

 

Figura 3 - Frentes de onda sucessivas são produzidas a cada intervalo de um periodo τ. a) Quando a                   

fonte está imóvel as frentes de onda estão igualmente espaçadas de um comprimento de onda λ em                 

todas as direções. b) Quando a fonte se movimenta com velocidade v o comprimento de onda                

depende da direção de observação. A posição da fonte em intervalos de tempo τ está assinalada. O                 

comprimento de onda  λ D na direção do movimento da fonte é menor do que o da onda emitida. 

 

A relação entre os comprimentos da onda emitida pela fonte e percebida pelo             

observador (em repouso) depende da velocidade da fonte vf . A Figura 4 (b) mostra que para                 

um observador em repouso do qual a fonte se aproxima, o comprimento de onda λD percebido                

pelo observador é dado pelo comprimento da onda emitido pela fonte menos o deslocamento              

da fonte no intervalo de um período: 

.τ  λD = λ − v 
s     
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Neste caso, a frequência fD percebida pelo observador será diferente da frequência f             

emitida pela fonte, pois a velocidade da onda no meio é a mesma. Assim, temos que: 

, f  f  vs = λD D = λ  

e usando a relação anterior entre λD e λ na equação acima, obtemos a frequência Doppler que                 

um observador em repouso percebe quando a fonte se aproxima dele com velocidade vf : 

 

 

Figura 4 - a) Quando fonte está imóvel as frentes de onda são igualmente espaçadas de um                 

comprimento de onda, em qualquer direção. b) Para uma fonte em movimento, o espaçamento              

entre duas frentes de onda depende da direção. Na figura está indicado o comprimento de onda λ D                 

percebido por um observador imóvel na direção para onde a fonte avança, com velocidade v . 

 

Por um desenvolvimento análogo, a frequência Doppler percebida por um observador           

imóvel do qual a fonte se afasta com velocidade vf  é dada por: 

 

Portanto, quando a fonte se aproxima do observador imóvel a frequência percebida            

aumenta, enquanto que no caso em que a fonte se afasta do observador (imóvel) a frequência                

percebida diminui.  
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A.8 Roteiro da prática do aluno: 

Medindo a velocidade através do efeito Doppler 
 
 
OBJETIVO 

Essa atividade prática visa medir a velocidade de um skate usando o efeito Doppler e               

comparar com a medida da velocidade feita através da análise de vídeo. 

RESUMO 

Um tablet/smartphone funcionará como fonte de um sinal sonoro de uma frequência            

f=1000Hz e ficará acoplado a um skate. O som emitido deverá ser captado por um observador                

imóvel munido de outro tablet/smartphone, que captará o som e identificará a sua frequência              

Doppler observada fD. O movimento do skate será filmado e sua velocidade será determinada              

com um programa de análise de vídeo. 

 
MATERIAL 

● Smartphone/tablet: no mínimo 3 por grupo (desejável 5) 
● alto falante com “bluetooth” 
● fita adesiva larga 
● um skate 
● balão de festa de cor forte (vermelho/azul/verde/amarelo) 
● Aplicativos Android instalados nos smartphones: 

○ “Frequency Analyzer” 
○ “Frequency Generator” 

 
PREPARAÇÃO 

● O grupo deve preparar o seu skate com a caixa de som e o balão fixos nele. 

● O grupo deve se organizar para as medidas: 

○ Um membro será responsável por filmar 

○ Um será responsável por lançar o skate 

○ de 2-4 membro farão a medida de frequência 

REGISTRO DOS DADOS 

● Utilizar o “Formulário de registros dos resultados da prática” (A.9)  
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PROCEDIMENTO 

● A temperatura ambiente deve ser medida para o cálculo da velocidade do som. 

● Fonte sonora se aproximando do observador 

○ Um aluno faz o arremesso do skate, durante a corrida do skate um membro              

filma o movimento, enquanto outros 2-4 alunos registram a frequência. 

● Fonte sonora se afastando do observador 

○ Um aluno faz o arremesso do skate, durante a corrida do skate um membro              

filma o movimento, enquanto outros 2-4 alunos registram a frequência. 

PROCESSAMENTO DOS DADOS 

●  Determinação da velocidade do skate por análise de vídeo ( Vvídeo ) 

○ Processar o vídeo com com o auxílio de do programa Tracker segundo o             2

tutorial disponível em A.11. Uma alternativa é fazer o mesmo com o            

aplicativo Android VidAnalysis free. 

●  Determinação da velocidade do skate por efeito Doppler ( VDoppler  ) 

○ Efetuar o cálculo da velocidade do skate para cada medida usando como base             

a frequência aparente registrada pelo observador.  

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

● Cada equipe deveria produzir um relatório e uma breve apresentação (5-10 minutos)            

sobre o experimento, com seus resultados e suas impressões e conclusões sobre a             

prática. 

ESQUEMA  

2 https://physlets.org/tracker/), 
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A.9 Formulário de registro dos resultados da prática 

Frequência da fonte móvel : 1000 Hz 

A fonte sonora foi fixada num skate 

Temperatura ambiente T=_____°C 

Vsom=_________ m/s 

 

Tabela 1. Registro das medidas de frequência Doppler 

 

Movimento Medida de frequência (Hz) 

Aproximando 1ª vez     

Aproximando 2ª vez     

Afastando 1ª vez     

Afastando 2ª vez     

 

Tabela 1. Resultados da velocidade medida por efeito Doppler e por análise de vídeo 

 

Movimento Velocidade com Doppler (m/s) VDoppler 
(m/s) 

Vvideo 
 (m/s) 

Dif % 

Aproximando 
 1ª vez 

       

Aproximando 
 2ª vez 

       

Afastando  
1ª vez 

       

Afastando 
 2ª vez 

       

OBS. 1: Na coluna “VDoppler” inserir o valor médio das velocidades medidas para cada              

movimento. 

OBS. 2: Na coluna “Dif %” calcular a diferença percentual entre da medida com efeito               

Doppler e com relação à medida com vídeo. 
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● Cálculos da velocidade Doppler 

De acordo com a teoria do efeito Doppler, para uma fonte em movimento com velocidade vf e                  

observador imóvel temos dois casos: 

a. Fonte aproximando-se do observador 

 

b. Fonte se afastando do observador 

 

onde v s é a velocidade do som no ar, que por sua vez depende da temperatura do ar e é dada pela                      

expressão: 

 

onde TC é a temperatura ambiente em graus Celsius. 
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A.10 - Material de apoio: Apresentação multimídia “Ondulatória” 
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A.11 - Tutorial do programa Tracker 

Para baixar a última versão do aplicativo acesse http://physlets.org/tracker/. Existem versões           

disponíveis para Windows, Linux e MacOS. É necessário ter o Java versão 1.6 ou mais               

recente instalado no computador para que o programa funcione adequadamente. 

  

1. Abrir o Tracker, o primeiro passo é carregar o arquivo de vídeo que será analisado. Utilize                 

a opção Arquivo à Abrir e escolha o arquivo de vídeo. 

2. Utilize os marcadores na parte inferior da janela principal para delimitar a parte do vídeo a                 

ser analisada. Procure trabalhar apenas com a parte do vídeo na qual o skate atravessa as                

marcas definidas na quadra. 

  

  

3. O próximo passo é informar ao Tracker um referencial de medida de distância. Para isso                 

utilizaremos a ferramenta chamada Bastão de Calibração. Na barra de ferramentas superior            

clique em Novo a Ferramentas de Calibração a Bastão de Calibração. Uma linha azul surgirá               

na tela, arraste-a até a linha na qual o skate se move no vídeo e ajuste seu tamanho para que                    

fique entre as marcações que utilizamos na quadra. Em seguida ajuste o valor para 3, já que a                  

distância entre as marcações é de 3m. 
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4. Agora é hora de inserir na tela um sistema de eixos de referência para a medida das                  

distâncias no vídeo. Você pode fazer isso usando a barra de ferramentas e clicando no ícone                

Mostrar ou ocultar eixos das coordenadas, ou no menu Trajetórias→ Eixos→ Visível. Uma             

vez visível, arraste a origem com o mouse, de modo que ela passe a coincidir com a primeira                  

marcação da quadra na qual será iniciada a medida do movimento do skate. A essa altura sua                 

tela deverá estar parecida com a seguinte: 

  

110 



5. Uma vez definidas as medidas é hora de informar ao tracker o elemento de vídeo que será                  

analisado, por isso prendemos o balão amarelo ao skate, para facilitar o reconhecimento do              

objeto pelo programa. Primeiro volte o vídeo para o primeiro quadro a ser analisado, você               

pode utilizar o botão à esquerda na barra inferior da tela para isso. Na barra de ferramentas                 

clique em Novo→ Ponto de massa, isso deve inserir um novo elemento no tracker chamado               

massa A, esse será o elemento cuja trajetória será acompanhada pelo programa. Note que, a               

essa altura, ainda não se tem dado algum a respeito da movimentação da partícula. 

 

6. No menu acesse Trajetórias→ massa A→ Trajetória automática. Isso deve abrir uma nova              

janela para descrição da trajetória. 
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7. No teclado mantenha pressionado Shift+Ctrl, o cursor deve virar um pequeno círculo, e              

clique com o mouse sobre o balão amarelo. O tracker vai entender que você quer acompanhar                

a trajetória desse objeto. Uma vez que o balão esteja selecionado basta clicar no botão               

pesquisar dentro da caixa de trajetória automática. Isso fará com que o tracker siga o balão                

através do vídeo e carregue os dados com a posição do skate a cada quadro. 

 

Note que cada pequeno losango vermelho indica a posição do balão em um quadro anterior               

do vídeo. Se tudo funcionou bem, ao final desse processo sua tela estará parecida com a tela                 

acima e os dados terão sido preenchidos adequadamente. Agora é só analisar!!! 

8. Fechando a janela de trajetória automática, você terá acesso aos dados que foram obtidos a                

partir do vídeo. O Tracker automaticamente monta o gráfico da posição no eixo X em função                

do tempo. Se tudo funcionou bem, esse gráfico deverá ser algo próximo a uma reta cuja                

inclinação indica a velocidade da partícula. 
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9. Utilizaremos os dados obtidos pelo Tracker para calcular a velocidade média do skate              

através da equação: 

 

O Δs será obtido com os dados do posicionamento no eixo x, basta calcular o intervalo entre                 

a posição final e a inicial. O Δt será obtido com os dados da coluna do tempo. 

  

10. Após o cálculo da velocidade com o Tracker compare o valor com o valor obtido através                 

da fórmula do efeito Doppler. Se o experimento deu certo, os valores serão bem próximos. 

  

11. Não se esqueça de salvar o arquivo no tracker e fazer o upload do arquivo .trk e do                   

arquivo de vídeo para a pasta compartilhada do seu grupo na nuvem. 
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