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RESUMO 

 

UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE 

ONDAS: ATIVIDADES LÚDICAS E EXPERIMENTAIS 

 

Hélio Evangelista da Silva  

 

Orientadora: 

Prof.ª Dra. Bianca Martins dos Santos 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação na 

Universidade Federal do Acre (UFAC), no Curso de Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física (MNPEF), como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física. 

 

Nos últimos anos, têm-se intensificado estudos e pesquisas voltadas ao ensino de 

Física, observando-se a necessidade de o professor aprimorar os conhecimentos práticos 

e teóricos, a fim de ampliar as possibilidades, os contextos e metodologias de 

aprendizagem. Para que isso ocorra, o professor deve assumir o papel de mediador, 

como um personagem responsável por levar em consideração o contexto cultural dos 

sujeitos envolvidos. Nesse sentido, o presente trabalho descreve a aplicação do produto 

educacional “Guia didático para o ensino de ondas”, no qual são apresentadas propostas 

de ensino para uma sequência didática, com objetivo de propiciar a aprendizagem 

significativa através de atividades lúdicas e experimentais. O trabalho de pesquisa foi 

desenvolvido nas turmas de segundo ano, em uma escola estadual de ensino médio 

localizada em Rio Branco-AC, tendo como referencial teórico a Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel. Ao longo do trabalho, foi descrito e utilizado 

outros referenciais para a interpretação dos dados coletados em sala de aula. A análise 

dos dados foi realizada com base em dois pontos que descrevem os resultados da 

proposta de trabalho: o conhecimento prévio dos alunos e a apresentação do conteúdo, 

de modo a promover o contexto da matéria do ensino de Física. Os resultados obtidos e 

discutidos na conclusão do trabalho demonstram o potencial do produto educacional, 

como um instrumento didático para auxiliar o professor de Física em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Ondas Sonoras; Ensino de Física; Guia Didático.  

 

 

 

 

Rio Branco – AC  

Abril - 2019 



7 

 

ABSTRACT 

 

A METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE EDUCATION OF 

WAVES: LUDIC AND EXPERIMENTAL ACTIVITIES 

 

Hélio Evangelista da Silva  

 

Supervisor: 

Prof.ª Dra. Bianca Martins dos Santos 

 

 

Master's thesis submitted to the Post-Graduate Program of the Federal 

University of Acre (UFAC), in the National Professional Master Course in 

Physics Teaching, as part of the requirements to get a Master's Degree in Physics 

Teaching.  

 

In recent years, intensified studies and research related to teaching of physics, 

particularly, the teaching in classroom has demonstrated the necessity of the teachers 

improve their theoretical and practical knowledge in order to expand the possibilities, 

contexts and methodologies of learning. For this to occur, the teacher must assume the 

role of mediator, as a responsible character for taking into account the cultural context 

of the subjects involved. In this sense, the present work describes the application of the 

educational product through a didactic sequence presented in the didactic guide for the 

teaching of sound waves, with the objective of providing meaningful learning through 

playful and experimental activities. This research work was developed with two groups 

of students of the second year of the public High School José Rodrigues Leite, in Rio 

Branco - Acre, having as a theoretical reference Ausubel's Significant Learning Theory. 

Throughout this work, other references were described and used for the comprehension 

of the data collected in the classroom. The analysis of the data was carried out based on 

two points that describe the results of the work proposal: the students’ previous 

knowledge and the content presentation, in order to promote the subject context of the 

Physics teaching. The results obtained and discussed from the work demonstrate the 

potential of the educational product as a didactic tool to assist the teacher of physics in a 

classroom. 

 

Keywords: sound waves; physics teaching; Didactic guide. 
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Introdução 

 

O ensino de Física há muito tempo tem enfrentado desafios para sua 

metodologia em sala de aula, observam-se várias dificuldades e problemas que afetam 

diretamente sua compreensão no sistema brasileiro de ensino, destacando-se a falta de 

laboratórios de ciências e informática, apatia dos alunos e às vezes do professor em 

desenvolver metodologias significativas para o ensino, bem como a carga horária 

reduzida entre outros problemas que a educação nacional enfrenta.  

Segundo Costa e Barros (2015), o ensino de Física é influenciado pela ausência 

de experimentos, as aulas tradicionais são apoiadas nos livros didáticos, falta de 

profissionais na área, falta de recurso tecnológico e o currículo desatualizado e 

descontextualizado. Nesse cenário, as escolas públicas são as mais afetadas por tais 

problemas.  

Considerando essa problemática, o Ministério da Educação, através do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), tem investido na criação e 

distribuição de livros, softwares, jogos educacionais, materiais de reforço entre outros, 

para auxiliar no ensino de Física. Além disso, a Sociedade Brasileira de Física (SBF), 

juntamente com o governo federal e estadual, têm discutido o modelo do ensino de 

Física nas escolas brasileiras, e propondo novas abordagens segundo os avanços na área 

da pedagogia e psicologia dos últimos anos. Como exemplo de proposta, destaca-se o 

Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF), um 

programa nacional de pós-graduação de caráter profissional, que é voltado a professores 

da educação básica, especificamente o Ensino Médio e Fundamental, com o objetivo de 

capacitar os professores para utilizar estratégias que priorizem recursos de mídia 

eletrônica, tecnológicos, computacionais, entre outros; para motivação, informação, 

experimentação e demonstrações de diferentes fenômenos físicos visando à 

compreensão do conteúdo. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais+, PCN+ (BRASIL, 2002, p. 6) 

classificam três conjuntos de competências, que são: “1° comunicar e representar; 2° 

investigar e compreender; 3° contextualizar social ou historicamente”. Semelhante aos 

PCN+, o Exame Nacional do Ensino Médio, relaciona cinco competências gerais: 1° 
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dominar diferentes linguagens; 2° compreender processos; 3° diagnosticar e enfrentar 

problemas reais; 4° construir argumentações; 5° elaborar proposições solidárias. 

Essas competências listadas apontam para um trabalho mais significativo e 

necessário, para o professor transpor os obstáculos apresentados para o ensino de Física. 

Os PCN+ consideram o desenvolvimento das competências no ensino de Física e seu 

objetivo da seguinte maneira:  

“A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 

específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e 

tecnológicos, presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na 

compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis e modelos por 

ela construídos. ” (BRASIL, 2002, p. 59) 
 

A construção do conhecimento deve ser direcionada e organizada pelo professor, 

que fará um planejamento com metodologias definidas no seu currículo de ensino. Os 

PCN+ apresentam uma proposta para esse planejamento, a articulação curricular, e 

fornece o seguinte exemplo:  

“Por exemplo, quando na Biologia se fala em energia da célula, na Química 

se fala em energia da reação e na Física em energia da partícula, não basta 

que tenham a mesma grafia ou as mesmas unidades de medida. São tratados 

em contextos tão distintos os três temas, que o aluno não pode ser deixado 

solitário no esforço de ligar as “coisas diferentes” designadas pela mesma 

palavra. ” (BRASIL, 2002, p. 19) 
 

 A ideia da articulação curricular é uma proposta para determinar e desenvolver 

temas de forma interdisciplinar, que irá auxiliar o docente a desenvolver metodologias 

significativas para o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo com o 

desenvolvimento intelectual e despertando o interesse dos seus discentes. Esse tema é 

proposto na Base Nacional Comum e Curricular (BNCC), através da descrição dessa 

metodologia:  

“... propõe um aprofundamento conceitual nas temáticas Matéria e Energia, 

Vida e Evolução e Terra e Universo. Elas são consideradas essenciais para 

que competências cognitivas, comunicativas, pessoais e sociais possam 

continuar a ser desenvolvidas e mobilizadas na resolução de problemas e 

tomada de decisões. ” (BRASIL, 2018, p. 538)   
 

Realizando esse trabalho, os docentes estarão contribuindo para que os alunos 

sejam personagens centrais do ensino, desempenhando o papel de protagonistas, agentes 

que poderão resolver problemas e mudar a si mesmo e o mundo ao seu redor. 

Sobre a questão de desenvolver metodologias ativas e significativas, os PCN+ 

consideram importante o ensino de Física no Ensino Médio da seguinte maneira: 

“Trata-se de construir uma visão da Física voltada para a formação de um cidadão 

contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e 
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participar na realidade.” (BRASIL, 2002, p. 59). Para que isso ocorra, é necessário que 

o professor crie situações comuns ao dia a dia do aluno e proporcione uma interação 

ativa e afetiva, trazendo o cotidiano para a sala de aula e aproximando o conhecimento 

do senso comum produzido no dia a dia dos alunos ao conhecimento científico 

(GERMANO; KULESZA, 2010). 

Considerando o desenvolvimento do trabalho do docente em sala de aula, deve-

se fazer o seguinte questionamento: “O que fazer para modificar o ensino de Física? E 

promover um ensino mais eficaz?” Essas reflexões devem ser feitas pelos professores, 

bem como assumirem a responsabilidade da própria docência para promover um ensino 

que faça sentido e uma aprendizagem significativa para os alunos.    

E de acordo com os PCN+ (BRASIL, 2002, p. 1), no Ensino Médio, a Física 

deve ser voltada para a “formação de alunos para a sociedade”, que tenham 

instrumentos para entender os aspectos do cotidiano mesmo que, ao final de sua vida 

escolar, não tenham mais contato com os conhecimentos aprendidos. A Física contribui 

para a formação científica do indivíduo, ou melhor, colabora para inseri-lo no mundo 

tecnológico, ao explicar os fenômenos da natureza que permitiram o desenvolvimento 

de novas tecnologias. Levando à introdução de uma linguagem específica, porém sem 

deixar de lado o fator cultural, histórico, econômico e social. 

Destacando a importância do aluno como um personagem central no ensino, a 

Base Nacional Comum e Curricular (BNCC) descreve-o da seguinte maneira:  

“No Ensino Médio, a área deve, portanto, se comprometer, assim como as 

demais, com a formação dos jovens para o enfrentamento dos desafios da 

contemporaneidade, na direção da educação integral e da formação cidadã. ” 

(BRASIL, 2018, p. 537) 
 

O objetivo do ensino de Física é o desenvolvimento intelectual dos alunos, e 

para que ocorra esse processo, é necessária uma mudança significativa no ensino 

tradicional, em vez de aulas para decorar e fórmulas matemáticas repetitivas, os 

professores têm o desafio de modificar o ensino de Física. A Base Nacional Comum e 

Curricular (BNCC) propõe uma reflexão para os professores:  

“Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que ele simplesmente seja 

informado de sua existência, mas para que esse conhecimento se transforme 

em uma ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir.” (BRASIL, 

2018, p. 61) 
 

Com essa reflexão, o presente trabalho utiliza metodologias para buscar 

transformações para o ensino de Física, tornando-a mais significativa para os 

estudantes. Por exemplo, a utilização de paródias de músicas, pode auxiliar na 
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interpretação de um conceito, destacando os termos utilizados no ensino de ondas 

sonoras, como demonstrado no Guia Didático no Apêndice A. Nesse caso, o professor 

pode ajudar os alunos a refletirem sobre o conteúdo, além de intervir com a finalidade 

de aplicar o conhecimento ensinado no cotidiano, de forma a tornar o material didático 

potencialmente significativo e dar subsídios para que uma aprendizagem significativa 

ocorra. 

Os PCN+ esclarecem que 

..., as competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer 

significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências em Física 

para a vida se constroem em um presente contextualizado, em articulação 

com competências de outras áreas, impregnadas de outros conhecimentos. 

Elas passam a ganhar sentido somente quando colocadas lado a lado, e de 

forma integrada, com as demais competências desejadas para a realidade 

desses jovens. (BRASIL, 2002, p. 2) 
 

A utilização dos recursos e ferramentas disponíveis será uma estratégia para o 

trabalho do professor no auxílio ao desenvolvimento das competências e habilidades 

dos alunos. Nessa linha de raciocínio, o produto educacional proposto no presente 

trabalho, “Guia didático para o ensino de ondas: atividades lúdicas e experimentais” 

(Apêndice A), tem como objetivo a aplicação em sala de aula, de forma a criar um 

ambiente que possa facilitar a compreensão dos conteúdos. 

Outra estratégia proposta no Guia Didático foi a utilização dos experimentos, 

que devem ser um instrumento mediador, fazendo com que o aluno passe a aprender 

através da prática e observação dos fenômenos nos experimentos. Visto que a Física 

estuda e descreve os fenômenos da natureza, devem ser apresentados exemplos 

presentes no dia a dia, questionamentos para despertar a curiosidade e promover o 

interesse à investigação e obtenção de conclusões. Modificando assim o olhar para a 

disciplina de Física no Ensino Médio, a qual é considerada chata pelos alunos, repleta 

de leis, conceitos e exercícios repetitivos de “fórmulas matemáticas” (RICARDO; 

FREIRE, 2006, p. 254), em que a grande maioria dos alunos não consegue extrair 

nenhum significado ou aplicação dos conteúdos estudados para a sua vida.  

O presente projeto de mestrado surge então como uma proposta de elaboração de 

um Guia Didático que possa ser uma ferramenta para auxiliar na aprendizagem 

significativa sobre o conceito de ondas. Dessa forma, espera-se que o projeto possa 

contribuir com sugestões metodológicas, para tornar o ensino e a aprendizagem desse 

componente curricular menos mecânico e mais relevante para os estudantes, levando em 

conta o contexto cultural em que estão inseridos os sujeitos envolvidos e utilizando 
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atividades lúdicas como música, jogos e atividades experimentais, como recursos 

didáticos. Os métodos utilizados por si só não garantem o sucesso do aprendizado, é 

necessário que o papel do professor como mediador seja destacado e valorizado. Nesse 

sentido, a proposta de sugestões metodológicas vem justamente auxiliar o trabalho do 

professor na condução do processo de ensino e aprendizagem, facilitando o trabalho em 

sala de aula. Vale ressaltar que o Guia Didático foi pensado como material único para 

professores e alunos, podendo esse ser utilizado em cursos a distância, pois os alunos 

conseguem manusear o guia sem grandes dificuldades. 

O trabalho tem como objetivo fornecer resposta a seguinte questão: “Em que 

aspectos da aprendizagem significativa, as metodologias utilizadas no Guia Didático 

podem favorecer o ensino-aprendizagem dos alunos em sala de aula? ”  

Os resultados do questionamento são apresentados neste trabalho de mestrado. 

Assim, a dissertação está dividida em quatro capítulos. No Capítulo 1, são abordados a 

Aprendizagem Significativa, destacando a origem histórica, as características 

fundamentais e, também, uma perspectiva metodológica que poderá ser aplicada no 

contexto escolar. No Capítulo 2, apresenta-se a Revisão Bibliográfica do conteúdo de 

ondas sonoras desenvolvidos por outros autores, que serviram de base para a elaboração 

das metodologias de ensino aqui propostas. 

O Capítulo 3 destina-se aos relatos dos procedimentos metodológicos, da 

pesquisa, dos instrumentos para a coleta de dados, e as informações do produto 

educacional e seu desenvolvimento. No Capítulo 4, descrevem-se os resultados e as 

experiências obtidas da aplicação do Guia Didático em duas turmas do 2º ano do Ensino 

Médio, em uma escola da rede estadual e pública da cidade de Rio Branco, e a 

viabilidade do produto educacional como uma metodologia ativa para o ensino de 

Física, também as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido. 
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Capítulo 1 

Referencial teórico sobre aprendizagem 

significativa  

 

Com o objetivo de inserir o ensino de ondas sonoras no 2º ano do Ensino Médio, 

na presente dissertação foi elaborada e aplicada um produto educacional baseado na 

Teoria da Aprendizagem Significativa, que tem como finalidade vincular os 

conhecimentos preestabelecidos dos alunos com os novos conceitos físicos, de maneira 

que esses se relacionem de forma significativa. O produto educacional (Apêndice A) 

consiste de um Guia Didático com sugestões de 5 atividades para serem aplicadas 

durante 8 aulas de 50 minutos cada, uma média de duas horas-aulas para a aplicação de 

cada proposta de ensino. Esse foi elaborado de forma sequencial, utilizando sugestões 

de atividades lúdicas e experimentais, levando em conta os princípios de um ensino 

potencialmente significativo.   

Nesse contexto, a seguir são apresentados os conceitos relacionados à Teoria da 

Aprendizagem Significativa, destacando a aprendizagem cognitiva e sua natureza, bem 

como a aplicabilidade para o ensino de Física, em particular, na presente proposta. 

 

1.1 Aprendizagem significativa  

 

David Paul Ausubel, psicólogo e também pesquisador na área da educação, em 

1963 apresentou uma teoria conhecida como Teoria da Aprendizagem Significativa. De 

acordo com essa teoria, os diferentes tipos de aprendizagens, entre elas, a aprendizagem 

cognitiva, afetiva e a psicomotora, contribuem para a aquisição de novos conhecimentos 

do aluno e que servirá como base para seu desenvolvimento como indivíduo. Dentre 

essas, decidiu-se focar na aprendizagem cognitiva e relacionando com os diferentes 

métodos de ensino.  

A Teoria da Aprendizagem Significativa é uma proposta por meio do qual uma 

nova informação interage de forma não literal e não arbitrária com os subsunçores 

existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, tem como finalidade atribuir significado 
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a um novo conceito que vai ser assimilado pelo aluno e utilizado como novo 

conhecimento, conforme citado por Moreira: 

“O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem significativa. 

Para Ausubel, aprendizagem significativa é um processo por meio do qual 

uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante 

da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve a 

interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, 

a qual Ausubel define como conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, 

existente na estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem significativa 

ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos ou proposições 

relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. ” (MOREIRA, 

1999, p. 153). 
 

Dessa forma, a aprendizagem vai ocorrer significativamente, e será facilitada 

porque os novos conhecimentos serão agregados com o seu conhecimento cognitivo, 

tornando-o um novo conhecimento e com significado na sua estrutura mental. Quando 

Ausubel fala de “conceito subsunçor”, significa dizer que o novo conhecimento irá se 

relacionar ou ancorar-se com algum conhecimento que é relevante para dar-lhe 

significado ao indivíduo.  

Por isso, optou-se por essa teoria de ensino e aprendizagem para dar o aporte 

teórico para o trabalho, ou seja, desenvolver o trabalho e para sua aplicação por meio do 

Guia Didático em sala de aula. A teoria de Ausubel focaliza primordialmente a 

aprendizagem cognitiva, segundo Moreira:   

“Para ele, aprendizagem significa organização e integração do material na 

estrutura cognitiva. Como outros teóricos do cognitivismo, ele se baseia na 

premissa de que existe uma estrutura na qual essa organização e integração se 

processam. É a estrutura cognitiva, entendida como o conteúdo total de ideias 

de um certo indivíduo e sua organização; ou, conteúdo e organização de suas 

ideias em uma área particular de conhecimentos. É o complexo resultante de 

processos cognitivos, ou seja, dos processos por meio dos quais se adquire e 

utiliza conhecimento.” (MOREIRA, 1999, p. 152) 
 

Para que ocorra esse processo, a estrutura cognitiva para uma aprendizagem 

significativa tem uma organização hierárquica, como cita Moreira: 

“Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro humano como 

sendo organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual elementos 

mais específicos de conhecimento são ligados (e assimilados) a conceitos 

mais gerais, mais inclusivos. Estrutura cognitiva significa, portanto, uma 

estrutura hierárquica de conceitos que são representações de experiências 

sensoriais do indivíduo. ” (MOREIRA, 1999, p. 153) 
 

Isso destaca a interação entre os conceitos, proposições e ideias que formam uma 

hierarquia na estrutura cognitiva para ajudar na aprendizagem significativa do aluno. 

Para que isso ocorra, é proposto o uso de organizadores prévios que servirão de âncora 

para a nova aprendizagem e, dessa forma, estimular um meio para o desenvolvimento 
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dos subsunçores que facilitarão o processo de aprendizagem. O uso dos organizadores 

prévios é uma estratégia proposta por Ausubel para facilitar a aprendizagem 

significativa. Esclarecendo o que são os organizadores prévios, Moreira explica que 

“Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do material a ser 

aprendido em si. ” (MOREIRA, 1999, p. 155). 

Os organizadores prévios auxiliam o professor na sala de aula, servindo como 

uma ponte entre o que o aluno já compreende e o que ele vai aprender, para que 

realmente o conteúdo seja assimilado e compreendido, gerando assim uma 

aprendizagem significativa.  

Mas, para que ocorra o sucesso da aplicação dos organizadores prévios e 

realmente observe-se uma aprendizagem significativa, de forma que os subsunçores se 

estruturem no cognitivo com os novos conhecimentos, e haja um processo de interação 

entre ancoragem, modificações e assimilação; são necessárias duas condições 

essenciais, primeiro, a disposição do aluno para aprender, e segundo, um material 

didático potencialmente significativo, desenvolvido de forma que tenha significado para 

o aluno. A primeira condição relaciona-se ao fato de ser necessário que o aluno tenha, 

em sua estrutura cognitiva, ideias que servirão como âncoras para o tema a ser 

trabalhado. Partindo desse pressuposto, a segunda condição, refere-se ao material a ser 

utilizado, devendo assumir um significado lógico e compreensível, e dessa forma, ser 

relacionável à estrutura cognitiva do aluno.  

Para constatar os novos conhecimentos adquiridos é necessário que haja 

evidências claras da aprendizagem significativa. Uma sugestão, para verificar esse 

aprendizado, é através de avaliações ou testes com base no material aplicado. Conforme 

cita Moreira:  

“Testes de compreensão, por exemplo, devem, no mínimo, ser fraseados de 

maneira diferente e apresentados em um contexto de alguma forma diferente 

daquele originalmente encontrado no material instrucional. ” (MOREIRA, 

1999, p. 156) 
 

 Em vista disso, outra condição indispensável em relação ao material, para que 

haja a ocorrência da aprendizagem significativa, é que esse material a ser aprendido seja 

relacionável (ou incorporável) à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não 

arbitrária e não literal. Um material com essa característica é dito potencialmente 

significativo. Essa condição implica não só que o material seja suficientemente não 

arbitrário em si, de modo que possa ser aprendido, mas também que o aprendiz tenha 

disponível na estrutura cognitiva os subsunçores adequados.      
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Nesse contexto, para tornar a aprendizagem significativa de forma organizada na 

estrutura cognitiva, Ausubel apud Moreira (1999, p. 157) propõe a “teoria da 

assimilação”, que possui grande valor para a aprendizagem significativa como para a 

aquisição e retenção do conhecimento. 

Dentro da teoria da aprendizagem significativa, destacam-se alguns termos 

importantes como disposição para aprender; subsunçores; organizadores prévios; 

material potencialmente significativo; e assimilação, que inclui a aprendizagem 

subordinada, superordenada e combinatória, bem como a diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa. Esses termos serão discutidos nas seções seguintes. 

 

1.1.1 Disposição para aprender  

 

Para que ocorra a aprendizagem significativa no ensino de Física, é necessário 

que existam as condições para o aprendizado, entre essas condições, destaca-se a 

disposição do aluno para aprender. Nesse sentido, Moreira (1999) afirma que o aprendiz 

precisa manifestar vontade para aprender, uma vez que o aluno será um sujeito que 

decidirá se vai ou não querer aprender, pois ele não será apenas um agente passivo ou 

um mero receptor de conhecimentos.   

Para Masini (2011), não se deve desconsiderar o aluno como o sujeito aprendiz 

na sua individualidade e na sua complexidade das interações do seu dia a dia, e que esse 

aluno tem capacidade de perceber e compreender o que está a sua volta, e que ele 

organizará e dar significado ao conhecimento adquirido. 

Buscando alcançar essa condição de disposição de aprender, o material do Guia 

Didático foi organizado com o objetivo de sempre resgatar o conteúdo trabalhado 

anteriormente ou o conhecimento prévio já adquirido pelo aluno. Em sala de aula, foi 

proposta, inicialmente para os alunos, uma reflexão sobre o conhecimento prévio que 

eles adquiriram sobre o assunto de ondas, bem como foi oportunizado espaços para eles 

falarem o que imaginavam sobre as ondas sonoras, como elas são criadas, como chegam 

aos nossos ouvidos. Cada aula iniciava com uma revisão do conteúdo trabalhado na aula 

anterior, usavam-se gravuras do livro e do Guia Didático e uma pequena introdução 

para iniciar as atividades, lúdicas e experimentais. 
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1.1.2 Subsunçores e organizadores prévios  

  

Define-se subsunçor como a estrutura cognitiva de conceitos relevantes 

preexistentes no aluno, em que as novas informações serão ancoradas, e dessa forma 

favorecendo as novas aprendizagens, formando uma nova estrutura cognitiva de 

conhecimento e desenvolvendo uma nova organização dos novos conhecimentos. Para 

que esse processo ocorra, é necessária a utilização dos organizadores prévios, que 

servirá como meio de ligação entre sua estrutura cognitiva com os novos conhecimentos 

adquiridos pelo aluno (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999). Também é necessário criar 

uma estrutura de aprendizagem para que os alunos possam ancorar os novos 

conhecimentos e que sirvam de subsunçor para associar com novos conceitos, conforme 

citado por Boss, Filho e Caluzi (2009).    

Seguindo essa linha de raciocínio, o Guia Didático proposto foi formulado para 

que o aluno possa associar o conhecimento prévio de ondas sonoras às observações das 

diversas situações que envolvem ondas no cotidiano, através de uma paródia 

desenvolvida a partir de uma música conhecida por todos os alunos, além de contemplar 

um estilo musical apreciado por grande parte dos estudantes. Para introduzir o assunto, 

destacaram-se algumas situações vivenciadas diariamente pelos discentes, a saber, 

quando eles estão ouvindo músicas, quando estão conversando no celular ou quando 

ouvem um “grito” de seus pais.  

O uso da paródia e dos exemplos do dia a dia foi pensado como organizador 

prévio, de forma a organizar os subsunçores na estrutura cognitiva dos alunos, para nos 

encontros seguintes ancorar novos conceitos, como a reflexão e refração de uma onda 

sonora. Quando os educandos assimilam e modificam o conhecimento prévio, isso 

servirá como novo subsunçor, permitindo que haja novas interações. 

Outro ponto importante, utilizado para determinar as subsunçores já existentes 

na estrutura cognitiva dos alunos, foi a aplicação de um questionário inicial sobre o 

assunto de ondas. Detalhes sobre esse pré-teste são apresentados na metodologia, 

entretanto, pode-se adiantar que as respostas fornecidas pelos estudantes serviram de 

apoio para a produção do material potencialmente significativo, discutido a seguir.  
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1.1.3 Material potencialmente significativo  

 

Segundo Ausubel apud Moreira (1991, p. 156), uma das condições para que 

ocorra a aprendizagem significativa, “é que o material a ser aprendido seja relacionável 

(ou incorporável) à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não 

literal.” Dessa forma, um material que é formulado com essas características é 

considerado um material potencialmente significativo, que tem como objetivo auxiliar 

os alunos a desenvolver sua capacidade de argumentação e reflexão sobre o conteúdo 

trabalhado em sala de aula e possibilitando uma interação maior entre professor e aluno.   

A título de exemplo, Lara e Sousa (2009) aplicaram um material potencialmente 

significativo para o conteúdo de Colisões na disciplina de Física, para uma turma do 

primeiro ano do Ensino Médio. O trabalho foi desenvolvido com a utilização de 

materiais tecnológicos disponíveis, de forma a proporcionar uma atividade significativa 

em sala de aula. Os autores relatam o desenvolvimento da experiência em sala de aula, 

onde foram utilizados recursos visuais como slides, e um ambiente virtual na internet, o 

moodle. A utilização de um material potencialmente significativo resultou em uma boa 

receptividade dos alunos, uma interação maior entre o professor e os alunos, um 

envolvimento maior dos alunos com o conteúdo, possibilitando que os alunos 

argumentassem e desenvolvessem reflexões sobre o conteúdo.   

Ferreira e Ribeiro (2015) realizaram outro trabalho nesse campo de 

desenvolvimento de um material potencialmente significativo, descrevendo uma 

proposta de um material para simular as reações de equilíbrio dos corpos rígidos, 

utilizando o software GeoGebra, com o objetivo de calcular e representar as reações 

exercidas nas simulações criadas de apoio dos corpos, no Laboratório de Pesquisa em 

Educação em Engenharias (LPEE) para forças externas atuantes. O material 

desenvolvido possibilitou uma melhor visualização e interação entre o conteúdo de 

mecânica vetorial com o aluno, através das simulações propostas no aplicativo utilizado. 

De forma semelhante, o Guia Didático foi elaborado para ser um material 

potencialmente significativo. Além disso, utilizaram-se algumas atividades presentes no 

Guia Didático como organizadores prévios, bem como a dinâmica de conduzir a aula de 

forma a identificar os subsunçores dos alunos, para usá-los como ponto de partida das 

discussões. Dessa forma, o objetivo principal era possibilitar uma aprendizagem 

significativa do conteúdo de ondas sonoras.    
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1.1.4 Assimilação segundo a teoria da aprendizagem significativa  

 

Define-se “assimilação” como o resultado da interação que ocorre na 

aprendizagem significativa, entre o novo material a ser aprendido e a estrutura cognitiva 

existente. Essa teoria possui valor explanatório tanto para a aprendizagem como para a 

retenção (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999), conforme representado com um 

diagrama na Figura 1.  

 

Figura 1: Diagrama do princípio de assimilação. 

 Fonte: MOREIRA, 1999, p. 157. 
 

No diagrama do princípio da assimilação, é destacada a relação entre a nova 

informação representada por (a) e o conceito subsunçor representado por (A), e na 

medida em que há essa interação, eles serão modificados. Portanto, o que vai 

caracterizar e evidenciar a aprendizagem significativa, que não será apenas o 

surgimento do novo significado de (a’), mas também será a modificação do subsunçor, 

resultando em um novo significado composto representado por (A’a’), além disso, (a’) e 

(A’) irão permanecer relacionados como colaboradores de uma nova integração de 

conhecimentos cognitivos (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999).    

Fica assim evidente que o significado das novas ideias será assimilado pelo 

significado mais estável até que as novas ideias não poderão ser reproduzidas sozinhas, 

ou seja, da maneira que chegaram, sempre tendo uma interação com a ideia mais 

estável. Portanto, é como Moreira enfatiza: 

O resíduo da assimilação obliteradora é A’, o membro mais estável do 

produto A’a’, i.e., o subsunçor modificado. Outro aspecto a ser destacado é 

que, obviamente, descrever o processo de assimilação em termos de uma 

única interação A’a’ é uma simplificação, pois, em menor escala, uma nova 

informação interage também com outros subsunçores e o grau de 

assimilação, em cada caso, depende da relevância do subsunçor. (MOREIRA, 

1999, p. 159) 
      

Isso tornará o conteúdo trabalhado em sala de aula mais comum ao aluno, algo 

que fará sentido na sua assimilação de conhecimento. 
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Ainda no contexto das formas de aprendizagem significativa, destacam-se três 

aspectos importantes da natureza da aprendizagem significativa, que são a 

aprendizagem subordinada, superordenada e combinatória. Tais conceitos são descritos 

a seguir. 

Na aprendizagem subordinada, a nova ideia assimilada aprendida se encontra de 

forma hierárquica subordinada à ideia já existente, a estrutura cognitiva do aluno vai 

responder a uma organização hierárquica na qual os conceitos vão se interligar entre si 

mediante relações de subordinação, e novos conceitos vão se encaixar em conceitos 

preexistentes. Como por exemplo, os conceitos relacionados às ondas sonoras, que 

poderão ser modificados com os conceitos físicos.  

Na aprendizagem superordenada, o novo conceito é mais amplo. Ocorre quando 

um conceito mais geral é adquirido e passa a ser assimilado pelo aluno juntamente com 

o conhecimento cognitivo, dando origem a um novo conceito mais amplo e servindo 

como ancoragem para novos conceitos. Por exemplo, na Física o aluno que já tem o 

conceito de ondas sonoras na sua estrutura cognitiva, esse servirá como ancoragem para 

os conceitos de ondas eletromagnéticas, à medida que esses novos conceitos forem 

aprendidos de forma significativa, eles serão mais elaborados e serão capazes de servir 

de subsunçores para novas informações referentes ao conceito de ondas 

eletromagnéticas e suas aplicações.  

A aprendizagem combinatória é definida como a aprendizagem de novos 

conteúdos que não apresentam relação subordinada e nem superordenada com ideias 

relevantes já adquiridas anteriormente na estrutura cognitiva do aluno, tal aprendizagem 

será qualificada como aprendizagem combinatória. Na aprendizagem combinatória, as 

novas ideias e as preexistentes não estão coordenadas de forma hierárquica, porém elas 

se encontram no mesmo nível, não sendo nem mais específica nem mais irrestrita do 

que outras ideias. É o oposto dos conteúdos das subordinadas e superordenadas, a 

combinatória não faz relação a nenhuma ideia particular da estrutura cognitiva do aluno, 

os conteúdos ou os novos conceitos serão adquiridos sem que exista uma relação de 

subordinação ou superordenação com determinados conceitos relevantes.  

Esse processo de interação e ancoragem de novos conceitos subsunçores ocorre 

durante a aprendizagem significativa e leva a diferenciação progressiva, que será um 

novo conceito aprendido pelo processo de subordinação, mas também que irá modificar 

o subsunçor. O referido processo é muito importante para o planejamento do ensino, 

pois promove primeiro as ideias e conceitos mais gerais que serão apresentados no 
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início do conteúdo, e depois são aprofundados aos poucos no decorrer do ensino. O 

aluno terá primeiro uma visão mais geral do assunto, para depois se aprofundar em um 

novo conceito físico.  

A reconciliação integrativa ocorre durante a aprendizagem superordenada ou 

combinatória. Tal processo acontece quando ideias de estrutura cognitiva do aluno são 

relacionáveis, tornando essa estrutura organizável e promovendo novos significados 

para os conteúdos. Segundo Moreira:  

“No fundo, toda aprendizagem que resultar em reconciliação integrativa 

resultará também em diferenciação progressiva adicional de conceitos e 

proposições, isto é, a reconciliação integrativa é uma forma de diferenciação 

progressiva da estrutura cognitiva que ocorre na aprendizagem significativa.” 

(MOREIRA, 1999, p.160) 
 

De forma que a teoria de Ausubel tem como proposta a compreensão de como o 

aluno pode construir os significados e fornece estratégias que facilitam a aprendizagem 

significativa, para isso, é necessário motivar o aluno, o processo ideal vai ocorrer 

quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios do indivíduo. Assim, 

motivado por uma situação que faz sentido, proposta pelo professor, o aluno irá ampliar, 

avaliar, atualizar e reconfigurar a informação anterior, transformando-a em nova ideia e 

conceito. O resultado será mudanças na compreensão dos conceitos de um aluno ou de 

um grupo de alunos. As avaliações podem ser aplicadas, desde que sejam bem 

formuladas e assim contribuir para a aprendizagem significativa. 

Portanto, a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel é uma teoria de 

sala de aula, com uma enorme possibilidade de aplicação, sempre envolvendo o aluno, o 

seu conhecimento prévio, como ele organizá novos conhecimentos e usando estratégias 

didáticas significativas. 

Na aplicação do Guia Didático em sala de aula, foram introduzidos os conceitos 

de ondas sonoras na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa, de forma a 

relacionar o conhecimento prévio, presente na estrutura cognitiva dos estudantes, com o 

material potencialmente significativo. Além disso, durante as aulas mediou-se o 

processo de assimilação de novos conhecimentos através da disposição de aprender dos 

discentes, por meio da interação dos novos conhecimentos e com os subsunçores, de 

modo a organizá-los e modificá-los.  
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Capítulo 2 

Estado da Arte sobre o ensino de Física por 

meio de atividades lúdicas e experimentais 

 

No Brasil, especialmente na escola pública, o ensino de Ciências Naturais é 

fortemente influenciado por ausência do laboratório e, quando a escola possui o 

laboratório, não é utilizado pelos professores. Essa situação é considerada por Andrade 

e Costa (2016). Além disso, existem outros aspectos que intensificam o problema, como 

a não utilização dos recursos tecnológicos quando disponíveis nas escolas, conforme 

relatado por Basniak e Soares (2016), bem como o currículo descontextualizado 

abordado nas salas de aulas, assim como a desvalorização da carreira docente (SILVA; 

DUARTE; 2015; e VALENTE; COIMBRA, 2016). Tais fatos, com certeza, constituem 

um obstáculo pedagógico ao processo do ensino e da aprendizagem em Física nos 

diferentes níveis e modalidades da escolarização, trazendo resultados negativos para o 

entendimento e o interesse dos discentes por essa ciência. 

No presente Capítulo, serão abordados pontos a serem considerados pelo 

professor sobre a utilização das ferramentas e recursos disponíveis no ensino de Física, 

como atividades lúdicas, música e jogos, além de atividades práticas e experimentais. 

Bem como, o relato da importância do lúdico no ensino de Física, além da realização de 

experimentos de baixo custo e com o uso de smartphones.   

Com o objetivo de desenvolver um material que forneça um suporte ao professor 

na sala de aula e que tenha um nível adequado às necessidades do aluno, buscou-se 

analisar trabalhos e propostas relacionadas ao tema de ondas sonoras. Neste Capítulo, 

apresentam-se alguns dos trabalhos publicados no período de 2000 a 2017, no qual 

foram utilizados objetos de ensino e aprendizagem para auxiliar o ensino de Física. 

Muitos desses trabalhos utilizam kits experimentais, sequências didáticas envolvendo 

música, vídeos e tecnologias disponíveis como os próprios smartphones.  

 Atualmente, existem trabalhos que enfatizam a necessidade da experimentação 

para a compreensão do conteúdo de ondas sonoras e seus fenômenos. De acordo com 

Fernandes et al. (2016, p.3504-1), “abordagens que envolvam tecnologias de 

informação e comunicação (TIC’s) têm grandes chances de despertar o interesse e, 
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sobretudo, facilitar o diálogo entre professores e alunos”. No entanto, muitas escolas 

não possuem laboratórios de ciências, contribuindo assim para justificar o não uso de 

experimentos por muitos professores. 

 Como ponto de partida para a revisão bibliográfica, optou-se por seguir o 

conjunto de atividades apresentado no produto educacional. O “Guia didático para o 

ensino de ondas: atividades lúdicas e experimentais” (Apêndice A) propõe uma 

sequência de práticas envolvendo música/paródia; experimento sobre reflexão e 

refração na corda; cenas de filmes; experimento sobre o efeito Doppler; e uma 

experimentação sobre ondas estacionárias em cordas vibrantes: ressonância. Com base 

nas propostas de tais recursos didáticos, foram pesquisados, na literatura, artigos, 

dissertações e teses que já utilizaram tais recursos, ou propostas semelhantes. As seções 

seguintes apresentam uma breve revisão sobre as propostas de ensino mencionadas. 

 

2.1 Lúdico para o ensino de Física: o uso de música / paródia e cenas 

de filmes ou desenhos animados 

 

Segundo o dicionário Aurélio online1, o lúdico é “relativo a jogo ou 

divertimento, que serve para divertir ou dar prazer”, portanto, uma atividade lúdica é 

uma atividade de entretenimento, que irá dá prazer e divertir as pessoas envolvidas. As 

atividades lúdicas são importantes ferramentas no ensino de Física, pois essas podem 

produzir momentos de aprendizado, em que o aluno aprenda brincando. Sobre a 

importância de usar atividades lúdicas no ensino de Física, existem vários artigos e 

dissertações que relatam sua praticidade, como por exemplo, no artigo “Atividades 

lúdicas no ensino de Física”, os autores Nascimento e Ventura (1995) descrevem uma 

atividade lúdica realizada através de desafios experimentais, os alunos resolveram 

questões propostas nos livros didáticos através da realização de experimentos. Já os 

autores Veiga, Dias e Cruz (2015) fazem uma reflexão sobre a utilização do lúdico nas 

aulas de Física para promover a participação dos alunos nas aulas. Moreira, Santos e 

Coelho (2014) destacam a importância da utilização da música como elemento lúdico 

no ensino de Física, para promover a interação e participação dos alunos. Pocay (2014), 

na dissertação de mestrado, relata uma proposta didática utilizando as letras das músicas 

na sala de aula, com o objetivo de auxiliar a compreensão e a investigação dos conceitos 

                                                 
1 Disponível: https://dicionariodoaurelio.com/ludico, acesso em 30/05/2019.  

https://dicionariodoaurelio.com/ludico
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físicos, possibilitando a contextualização da música com o conteúdo de física moderna,  

contribuindo para um ambiente descontraído, para que os alunos expressarem suas 

conclusões e opiniões sobre o tema, bem como relacionar os conhecimentos prévios 

sobre o assunto com o tema desenvolvido em sala de aula.  

A inserção de atividades lúdicas no ensino de Física pode e deve ser utilizada 

como meio motivador para os alunos compreenderem os conceitos envolvidos no 

conteúdo, como por exemplo, a utilização de músicas. Como descrevem Moreira, 

Santos e Coelho:  

“Nesse sentido, a música desenvolve na criança sensibilidade, criatividade, 

senso crítico, ouvido musical, prazer em ouvir, expressão corporal, 

imaginação, memória, atenção, concentração, respeito ao próximo, 

autoestima, enfim, uma infinidade de benefícios é proporcionada por ela.” 

(MOREIRA; SANTOS; COELHO, 2014, p. 59) 
 

Portanto, a utilização do lúdico é uma ferramenta pedagógica que colabora para 

a compreensão, o desenvolvimento das competências e habilidades que irão contribuir 

para o entendimento do conteúdo trabalhado em sala de aula, também aproximará os 

conceitos físicos com a realidade do aluno. Nessa perspectiva, destacam-se a seguir 

alguns trabalhos presentes na literatura que fizeram uso do lúdico para o ensino de 

Física, especificamente através de música/paródia e cenas de filmes ou desenhos 

animados. 

Os trabalhos realizados com essa temática apresentam a ideia central de utilizar 

a música como atividade lúdica para o ensino, visando proporcionar ao aluno a 

oportunidade de fazer uma investigação ativa e refletindo com o conteúdo (MOREIRA, 

SANTOS; COELHO, 2014; e PUGLIESE; ZANETIC, 2007). 

As atividades didáticas propostas com a utilização da música relatam bons 

resultados no ensino de Física, auxiliando os alunos na compreensão dos conceitos 

físicos de uma forma descontraída, mas com comprometimento. Além da música 

constituir-se em um instrumento didático de grande potencial no ambiente escolar, ela 

poderá contribuir para uma aprendizagem significativa, motivando os alunos para a 

realização das atividades propostas nas aulas e também servindo como estímulo para 

desenvolver as habilidades e os conhecimentos sobre o tema estudado. De modo geral, 

os alunos terão a oportunidade de desenvolver os conceitos e assimilar os fenômenos 

físicos (POCAY, 2014; LERIAS, 2016; e SILVA, 2012). 

Sobre a importância da utilização de músicas na sala de aula, o artigo “A música 

na sala de aula - a música como recurso didático” (MOREIRA; SANTOS; COELHO, 
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2014) destaca que a música pode ser utilizada como uma atividade lúdica, visto que ela 

permeia o desenvolvimento cognitivo do aluno, promovendo interação, motivação e 

criando um ambiente descontraído para o ensino. 

Quanto aos recortes de filmes, vídeos e desenhos, esses também podem ser 

utilizados como estratégia didática para o ensino de Física, com o objetivo de relacionar 

os conceitos propostos com o ensino aprendizagem do aluno, também como ferramenta 

motivadora para os alunos e professores, bem como recurso tecnológico durante a 

prática de ensino e para a facilitação das metodologias didáticas (MUCHENSKI; 

BEILNER, 2015; e CLEMES; FILHO; COSTA, 2012). 

A utilização dos vídeos, portanto, podem contribuir para aplicação de uma 

metodologia de ensino mais atrativa em sala de aula. O artigo “O uso de vídeos como 

recurso pedagógico para o ensino de Física: uma experiência do programa Pibid no 

Instituto Federal Catarinense – campus Concórdia” (MUCHENSKI; BEILNER, 2015) 

relata os resultados na utilização dos vídeos em sala de aula, utilizando um bom 

planejamento e roteiro para utilizar vídeos de acordo com o conteúdo trabalhado, o 

professor dessa forma, terá alternativas didáticas para propor um ensino atrativo e 

dinâmico em sala de aula.  

2.2 Experimentação em Física de baixo custo para o ensino de ondas 

 

Sobre a utilização dos experimentos no ensino, Borges (2002) define da seguinte 

maneira:  

“O objetivo da atividade prática pode ser o de testar uma lei científica, 

ilustrar ideias e conceitos aprendidos nas 'aulas teóricas', descobrir ou 

formular uma lei acerca de um fenômeno específico, 'ver na prática' o que 

acontece na teoria, ou aprender a utilizar algum instrumento ou técnica de 

laboratório específica.” (BORGES, 2002, p. 296) 

 

Para contribuir com um ensino significativo nos conteúdos de Física, é 

necessária a realização de experimentos que auxiliarão o professor em sala de aula. A 

realização de experimentos de baixo custo, por exemplo, propicia aos professores e 

alunos a oportunidade de construção de um conhecimento sobre os fenômenos do dia a 

dia e uma participação efetiva dos alunos sem muitos gastos. 

Sobre a importância de usar metodologias práticas como as atividades 

experimentais, o artigo “Atividades experimentais de baixo custo como estratégia de 

construção da autonomia de professores de Física: uma experiência em formação 

continuada” (SANTOS; PIASSI; FERREIRA, 2004) mostra uma pesquisa em que a 
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grande maioria dos professores não utiliza as atividades experimentais porque acreditam 

que são trabalhosas, requer muito tempo, espaço, materiais específicos e esforço. No 

artigo, os autores destacam sobre a utilização das atividades experimentais:  

“Assim, as atividades experimentais são uma maneira de aproximar esses 

alunos da Física de forma mais concreta. Ainda para os alunos que já 

atingiram o estágio das operações formais, as atividades experimentais, se 

não são imprescindíveis, é justamente e somente nessa fase que elas se 

apresentam como possibilidade de exercício completo. Logo, são importantes 

para todos os estudantes.” (SANTOS; PIASSI; FERREIRA, 2004, p. 6)  
 

 Também destacam a utilização de materiais de baixo custo para a realização dos 

experimentos:  

“A familiaridade com os materiais utilizados aproxima o aluno do 

conhecimento científico, porque mostra que a ciência física se aplica ao 

mundo real, que está a sua volta. Mais do que isso, permite a ele testar 

hipóteses de forma criativa, a partir das propriedades conhecidas ou supostas 

dos materiais e dos testes realizados com eles.” (SANTOS; PIASSI; 

FERREIRA, 2004, p. 8) 
 

No artigo com o tema “Física para o ensino médio usando simulações e 

experimentos de baixo custo: um exemplo abordando dinâmica da rotação” (DUARTE, 

2012), o autor mostra a importância de realizar experimentos de baixo custo como uma 

alternativa para substituir a falta de laboratórios equipados nas escolas, concluindo que 

essas atividades também podem contribuir para aproximar o aluno da ciência através de 

materiais disponíveis no seu cotidiano, além disso, serve como auxílio do processo de 

ensino-aprendizagem e constitui uma ferramenta para que os alunos compreendam a 

ciência como uma forma de representação dos fenômenos naturais de Física.  

Em um trabalho de dissertação de mestrado com o tema “Experimentos de baixo 

custo no ensino de mecânica para o ensino médio”, o autor Moreira (2015) destaca a 

importância da utilização dos experimentos e no seu produto educacional e desenvolve 

experimentos de baixo custo para servir de apoio para os professores de Física. Explica 

o compromisso do professor para realizar os experimentos. 

“O professor além de ter um preparo acadêmico na área de conhecimento, 

deve se comprometer inteiramente na educação, apesar das inúmeras 

barreiras que poderão surgir, opondo-se as práticas do seu ensino, podendo 

assim, inovar, diversificar nas atividades experimentais, adotando inclusive 

experimentos de baixo custo como ferramenta metodológica de ensino.” 

(MOREIRA, 2015, p. 15) 
 

Sobre as vantagens da utilização dos experimentos de baixo custo, o autor 

destaca que 

“... o fácil manuseio dos equipamentos e experimentos de baixo custo no 

ensino de Física, proporciona um maior interesse do aluno com a disciplina, o 

qual já se encontra familiarizado com os materiais, levando-o a descoberta de 
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que o ensino teórico tem uma aplicabilidade prática ao invés de ser 

puramente teórico, quadro e giz.” (MOREIRA, 2015, p. 22) 
 

No trabalho de dissertação “Experimentos de baixo custo para o ensino de Física 

em nível médio usando a placa arduino-Uno”, o autor Filho (2015) também 

desenvolveu um produto voltado para a experimentação em sala de aula, utilizando 

materiais de baixo custo para o conteúdo de Cinemática e Dinâmica, com o objetivo de 

envolver os alunos nas aulas de físicas e auxiliar o professor nas atividades 

experimentais.   

No artigo “Proposta de laboratório de Física de baixo custo para escolas da rede 

pública de ensino médio”, os autores Silva e Leal (2017) apresentam uma proposta de 

construção de um laboratório de Física utilizando materiais recicláveis e de baixo custo, 

com o objetivo de proporciona aos professores e alunos a realização de experiências nas 

áreas da mecânica, óptica, eletricidade, hidrostática, termologia e física moderna. Sobre 

o objetivo da montagem do laboratório e sua utilização, os autores mostram que 

“... a montagem de atividades de laboratório de caráter meramente qualitativa 

pode ser utilizada de forma complementar em sala de aula e também em 

apresentações em Feiras de Ciências, como forma de validar a ocorrência dos 

fenômenos físicos no dia-a-dia e também, para fortalecer a intuição física no 

ambiente escolar a partir do exercício do pensamento científico.” (SILVA, 

LEAL, 2015, p. e1401-2)  
 

Já na dissertação “Experimentos de Física de baixo custo e a construção de 

conceitos científicos”, o autor Pinheiro (2009) realiza no ambiente escolar uma pesquisa 

com base na aplicação de atividades experimentais com materiais simples e de baixo 

custo, com o objetivo de desenvolver estratégias didáticas e recursos pedagógicos, 

visando contribuir para as aulas de Física no Ensino Médio, na qual se concluiu que 

uma metodologia utilizando experimentos deve ser acompanhada pela motivação e 

dedicação do professor e pela disposição e consciência do aluno em aprender. Nessa 

perspectiva, o professor deve criar condições para desenvolver experimentos em sala de 

aula. Utilizando essa estratégia, os alunos evidenciaram interesse e participação na 

realização das atividades experimentais, promovendo a criatividade e a inovação nas 

aulas de Física.   

Com base nesses trabalhos, o Guia Didático propõe atividades experimentais 

simples e de baixo custo para os professores e alunos realizarem na sala de aula, com o 

objetivo de proporcionar um ensino dinâmico e participativo, envolvendo a comunidade 

escolar para promover um ensino significativo. 
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Vale destacar que um dos objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais+ (PCN+, 2002, p. 27) para o conteúdo ondas sonoras é “identificar objetos, 

sistemas e fenômenos que produzem sons, para reconhecer as características que os 

diferenciam.” Para alcançar esse objetivo é necessário utilizar estratégias, como o uso 

da experimentação de baixo custo para o ensino de ondas. Alguns trabalhos com 

experimentação de baixo custo sobre ondas presentes na literatura descrevem a 

aplicação, bem como os resultados obtidos na sala de aula. Alguns desses trabalhos 

estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Trabalhos em experimentação de baixo custo no ensino de ondas. 

Artigo Autor Ano 

Ondas sonoras: Experimentos de Interferência e 

Ondas em Tubos 
Cris Adriano 2002 

Um software para experimentos sobre batimento 

de ondas sonoras 

Wilton Pereira da Silva, 

Cleide M.D.P.S e Silva, 

Diogo Diniz Pereira 

Silva e Silva, Cleiton 

Diniz Pereira da Silva e 

Silva 

2004 

Ondas mecânicas e cordas vibrantes 

Renato F. Jardim, Maria 

Isabel Veras e Edelberto 

José dos Santos 

2009 

Observando ondas sonoras 
Anderson R. Souza, 

Carlos E. Aguiar 
2010 

Ondas estacionárias em cordas e determinação 

da densidade linear de um fio 

Marisa Almeida 

Cavalcante, Renata 

Peçanha, Anderson de 

Castro Teixeira 

2013 

Experimentos de Física utilizando materiais de 

baixo custo e fácil acesso 

Inês Morais de Souza,  

Marcelo Alves de 

Carvalho 

2014 

Estudo de ondas estacionárias em uma corda 

com a utilização de um aplicativo gratuito para 

smartphones 

Anderson Guimarães 

Guedes 
2015 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Tais artigos têm como objetivo explicar, através do experimento, como as ondas 

estacionárias são formadas, identificar a formação dos ventres e nós, determinar a 

frequência, o período e a densidade da corda, utilizando para isso materiais de baixo 

custo. 

Outra estratégia, para trabalhar com experimentação em sala de aula, é o uso de 

smartphones ou aplicativos para o ensino de Física. Esse tópico é apresentado a seguir. 
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2.3 Experimentação em Física com uso de smartphone 

 

A sequência didática proposta no Guia Didático inclui o uso de smartphones 

como uma ferramenta didática para auxiliar o professor nas aulas de Física. Essa é uma 

tecnologia com potencial educacional para tornar as aulas dinâmicas, utilizando 

aplicativos para simular os experimentos propostos nos livros didáticos.  

Com o objetivo de auxiliar as aulas de Física, Vieira (2013) no trabalho de 

dissertação “Experimentos de Física com Tablets e Smartphones”, descreve no produto 

educacional experimentos didáticos utilizando tablets e smartphones como instrumentos 

para a realização de experimentos de detecção, coleta, armazenamento e apresentação 

de dados, no Ensino Médio e Fundamental, abordando temas como cinemática, 

dinâmica, eletromagnetismo, óptica e ondas sonoras. Sobre a praticidade dos aparelhos 

tecnológicos, Vieira menciona que 

“Quase todos os tablets e smartphones são equipados com acelerômetro, 

magnetômetro, câmera, microfone, giroscópio, luxímetro e outros sensores 

que, como veremos, podem ser facilmente usados em atividades 

experimentais nas salas de aula. Os aparelhos são amplamente difundidos 

entre os jovens em idade escolar, tanto alunos do ensino público quanto do 

particular.” (VIEIRA, 2013, p. 2) 
 

Nesse sentido, é possível a utilização dos aparelhos tecnológicos para 

estabelecer uma relação dos fenômenos físicos com o que os alunos observam no seu 

dia a dia. Em outro trabalho de dissertação, “Atividades experimentais de Física usando 

um smartphone”, a autora Lopes (2017) também descreve a utilização de smartphones 

para a realização dos experimentos nas aulas de Físicas, para descrever os conceitos de 

Movimento Harmônico Simples e Indutância de uma Bobina. Sobre os resultados 

obtidos da utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis, como os smartphones, a 

autora menciona que  

“A introdução dos smartphones podem facilitar o desenvolvimento de 

experimentos didáticos, pois, tem como características a alta portabilidade e 

acessibilidade de sensores em que auxiliam na coleta e apresentação dos 

dados de forma prática, dando oportunidade para a discussão e interpretação 

dos resultados encontrados. Dessa forma, é possível uma aula com maior 

rendimento, promovendo a interação, motivação e o interesse dos alunos.” 

(LOPES, 2017, p. 52)  
 

 Sobre o uso de aplicativos nos tablets e smartphones, o artigo “Aplicativos para 

tablets e smartphones no ensino de Física”, os autores Perez, Viali e Lahm (2015) 

realizaram um levantamento de aplicativos educacionais para dispositivos móveis e que 

podem ser utilizados na área de Física, com o objetivo de auxiliar os professores nas 
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aulas, para possibilitar aos alunos a exploração e a aplicação dos aplicativos nas 

simulações dos experimentos propostos.  

 Já no artigo “O uso de simuladores via smartphone no ensino de ciência como 

ferramenta pedagógica na abordagem de conteúdos contextualizados de Física”, os 

autores Barbosa, Soares, Chagas e Ferreira (2017) propõem metodologias e estratégias 

de como utilizar essa tecnologia na sala de aula e de forma pedagógica no ensino de 

Física, para contribuir com um ensino mais ativo e interativo entre os professores e 

alunos no processo de ensino e aprendizagem, em que se verificou o potencial lúdico 

educativo dos smartphones como uma ferramenta pedagógica, contribuindo para a 

aprendizagem através da participação ativa do aluno e estimulando sua criatividade, a 

reflexão e o senso crítico sobre o conteúdo desenvolvido em sala de aula.  

 

2.3.1 Experimentação sobre o efeito Doppler 

 

Neste ponto são apresentados alguns conceitos sobre este fenômeno. O efeito 

Doppler, para ondas mecânicas, é o fenômeno pelo qual um observador percebe uma 

frequência sonora diferente da emitida por uma fonte, em virtude do movimento relativo 

de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador. Tal fenômeno se faz 

presente no cotidiano, por exemplo, uma ambulância com a sirene ligada ao passar em 

uma rodovia e uma pessoa parada no ponto de ônibus ouvindo o som da ambulância: 

durante a aproximação a pessoa escuta o som mais agudo (frequência maior); ao se 

afastar a pessoa escuta o som mais grave (frequência menor).  

O efeito Doppler para o som é utilizado por exemplo, para medir a velocidade de 

objetos por meio de ondas que são emitidas por aparelhos baseados em radiofrequência 

ou lasers, como os radares. O radar emite um feixe de micro-ondas com uma certa 

frequência própria (f). O carro que esteja se aproximando reflete o feixe de micro-

ondas, que é captado pelo detector do aparelho de radar. Por causa do efeito Doppler, a 

frequência recebida (f’) é maior (f). O aparelho compara as frequências e determina a 

velocidade do carro (BAUER; WESTFALL; DIAS, 2012). Assim, o efeito Doppler para 

ondas sonoras aparece devido a dependência de duas velocidades: a da fonte em relação 

ao meio em que a onda se propaga e a do observador (detector) em relação ao meio de 

propagação (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2016). 
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Na Astronomia, esse fenômeno é usado para medir a velocidade relativa das 

estrelas, galáxias e de outros objetos emissores de luz em relação ao planeta Terra. Para 

uma estrela em repouso em relação à Terra, detecta-se a frequência própria da luz 

emitida (f), quando esta se aproxima ou se afasta, a frequência detectada aumenta ou 

diminui. Para luz, este efeito está associado a uma consequência da teoria da 

relatividade restrita de Einstein. Neste ponto, ressalta-se que a luz é uma onda 

eletromagnética que se propaga no vácuo com velocidade constante (  m/s), 

e pelo postulado de Einstein a velocidade da luz (no vácuo) é a velocidade máxima e é a 

mesma em qualquer referência inercial. Como consequência de manter a velocidade 

constante, as relações de espaço e tempo são alteradas. Em cinemática, geralmente 

ensinada no primeiro ano do ensino médio, estuda-se a relação básica de Movimento 

Uniforme (MU) dada como velocidade é igual a variação do espaço, dividido pelo 

intervalo de tempo gasto durante o movimento. Neste caso, como a velocidade deve ser 

constante, obtêm-se como consequência o efeito de dilatação do tempo e contração do 

espaço. Logo a dilatação temporal modifica todos os outros observáveis relacionados ao 

tempo, como a frequência por exemplo. O deslocamento de frequência relativístico age 

de forma similar ao Efeito Doppler, mas tem origem na dilatação temporal ao invés de 

no movimento do meio de propagação da onda em relação ao observador ou fonte. 

Quando a fonte de luz está se afastando do observador, este detecta um comprimento de 

onda maior que o emitido pela fonte, logo há um deslocamento do comprimento de 

onda para o vermelho. Quando a fonte de luz está se aproximando do observador, este 

detecta um comprimento de onda menor que o emitido pela fonte, logo há um 

deslocamento do comprimento de onda para o azul (HALLIDAY; RESNICK; 

WALKER, 2016). 

Assim, em observações astronômicas de estrelas, galáxias e outras fontes de luz, 

pode-se medir o deslocamento do comprimento de onda originada no efeito Doppler e 

determinar a velocidade da fonte. Se for observado um deslocamento para o vermelho, a 

fonte está se afastando; e se for observado o deslocamento para o azul, a fonte está se 

aproximando. Praticamente todas as galáxias no universo tem um deslocamento para o 

vermelho, ou seja, estão se afastando da Terra, quanto mais longe elas estejam, maior o 

deslocamento para o vermelho (BAUER; WESTFALL; DIAS, 2012). 

De modo geral, por meio da experimentação no ensino de Física é possível que 

os alunos compreendam os fenômenos físicos, além disso, utilizando aplicativos 

disponíveis para o ensino de Física, a atividade de observação do experimento deverá 
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deixar o ensino ainda mais dinâmico e interessante para os alunos. Nesse sentido, Vieira 

(2013), no trabalho de dissertação “Experimentos de Física com Tablets e 

Smartphones”, descreve a utilização das tecnologias como atividade prática nos 

experimentos de física e os resultados obtidos, relatando que: 

“...com simples gravações feitas com o microfone de um celular pudemos 

explorar os conceitos de frequência e timbre de uma nota musical, medimos a 

velocidade do som, e chegamos a mapear as ondas estacionárias dentro de 

tubos.” (VIEIRA, 2013, p. 66)   
 

A utilização do próprio celular e tablet nos experimentos, possibilita ao aluno ser 

um agente atuante na pesquisa, permite também que o conceito do conteúdo trabalhado 

em sala de aula seja relacionado à realidade, além de permitir que o aplicativo 

educacional seja utilizado também fora da escola.   

Em outro trabalho, “Efeito Doppler com tablet e smartphone” (FERNANDES et 

al, 2016) também utiliza-se um experimento simples, prático e de baixo custo, com 

aplicativos de smartphones, para estudar o efeito Doppler referente ao conteúdo de 

ondas sonoras, destacando-se que não é difícil para o professor realizar atividades 

experimentais em sala de aula, mesmo sem um laboratório equipado de ciências. Mas 

com planejamento e disposição do professor, é possível realizar um trabalho que  

contribuirá para o ensino de Física significativo.  

Nessa direção, o Guia Didático apresenta uma proposta de experimento simples 

para o estudo do efeito Doppler, o qual permite envolver o aluno de forma dinâmica e 

efetiva na aula, contribuindo para um entendimento e compreensão do efeito Doppler, a 

partir das conclusões assumidas pelos próprios estudantes após a prática sugerida. De 

forma que, as hipóteses criadas pelos alunos são o ponto de partida para a abordagem do 

conteúdo.  

   

2.3.1 Experimentos sobre ondas estacionárias em cordas vibrantes e ressonância 

 

Nos livros didáticos, são apresentados experimentos para demonstrar o 

fenômeno das ondas estacionárias e da ressonância, mas pouco explorado em sala de 

aula. Algumas propostas, para a realização do experimento na abordagem do tema, são 

apresentadas para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, de forma a 

facilitar o entendimento dos fenômenos físicos e do conteúdo de ondas sonoras.  
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Os artigos “Estudo de ondas estacionárias em uma corda com a utilização de um 

aplicativo gratuito para smartphones” (GUEDES, 2015) e “Produzindo ondas 

transversais em cordas de nylon” (MELLO, 2007) apresentam alternativas para realizar 

um experimento simples e prático na sala de aula, para determinar a densidade da linha 

de nylon usando um aplicativo gratuito para smartphones. De forma semelhante ao que 

foi apresentado nos artigos, o professor pode determinar a densidade de qualquer outro 

material, como o barbante por exemplo. Esses dois trabalhos, inclusive, serviram como 

base para uma das propostas do Guia Didático, para a atividade experimental. 

Outras ferramentas utilizadas, no Guia Didático, são as tecnologias, os softwares 

e aplicativos, como os laboratórios virtuais, que podem ser explorados também em sala 

de aula para tornar o ensino significativo. No trabalho de dissertação “Tecnologias na 

educação: dificuldades encontradas para utilizá-la no ambiente escolar”, (STINGHEN, 

2016), a autora disserta sobre a importância de utilizar essas ferramentas, mesmo diante 

das dificuldades impostas pelo próprio professor. Para isso, faz-se necessário que o 

professor reflita sobre sua docência e sempre atualize a própria prática didática com as 

novas tecnologias disponíveis, tornando-se mediador de um ensino significativo.     

Os conteúdos de acústica e ondas sonoras presentes em muitos livros de Física 

revelam distorções sobre os conceitos, conforme revela a pesquisa realizada e publicada 

no artigo “O ensino de acústica nos livros didáticos de física recomendados pelo 

PNLEM: Análise das ligações entre a Física e o mundo do som e da música” (JÚNIOR; 

CARVALHO, 2011), além disso, os livros didáticos enfatizam a resolução de exercícios 

para a memorização de fórmulas matemáticas, tornando tradicional o ensino de Física. 

Nesse sentido, a produção do Guia Didático surge como uma sugestão para o docente 

tornar o ensino significativo, além de auxiliar no uso do livro didático em sala de aula. 

As aulas de Física, portanto, quando desenvolvidas com o objetivo de interagir 

os alunos, podem favorecer o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para que 

o educando passe a desenvolver uma aprendizagem significativa, isso acontecerá a 

partir do momento em que o aluno começa a participar das aulas, começa a se envolver 

com os fenômenos físicos observados e analisados, e passa a perceber que as aulas de 

Física podem ser mais envolventes e motivadoras. E quanto aos professores, estes 

devem desenvolver e utilizar as aulas como uma metodologia que vai auxiliar na 

aprendizagem dos conhecimentos científicos dos alunos.  

Dessa forma, a utilização das ferramentas pedagógicas, como: atividades 

lúdicas; atividades experimentais com materiais simples e de baixo custo; a utilização 
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de tablets e smartphones com aplicativos para o ensino de Física; um estudo da teoria 

da Aprendizagem Significativa proposta neste Capítulo, aliada com um bom 

planejamento do professor; podem contribuir para uma metodologia ativa que forneça 

aos alunos a oportunidade de desenvolver suas habilidades e o aprendizado de forma 

significativa. 
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Capítulo 3 

Procedimentos metodológicos 

 
  

Este Capítulo descreve o caminho metodológico proposto para esta pesquisa. O 

objetivo principal deste trabalho é propor um Guia Didático para o ensino de ondas, 

utilizando atividades simples e de fácil realização, tomando como referencial teórico a 

aprendizagem significativa de Ausubel, principalmente no que diz respeito às diversas 

situações encontradas na teoria que objetivam a compreensão e o desenvolvimento dos 

conceitos físicos e os fenômenos relacionados ao estudo das ondas. O presente Capítulo 

está dividido em três partes, inicialmente comenta-se o delineamento da metodologia da 

presente dissertação de mestrado, e na sequência detalha-se o público-alvo e a 

metodologia da aula ministrada que gerou o produto educacional. 

 

3.1 Delineamento do trabalho 

 

 A pesquisa científica é um processo por meio do qual é possível fornecer 

informações para examinar e propor uma intervenção se necessário, no processo e da 

análise do projeto aplicado, também é um instrumento de procedimento para descobrir e 

interpretar dados de um determinado meio. Na pesquisa científica, é possível utilizar 

duas linhas de pesquisa, a quantitativa e a qualitativa. O presente trabalho foi elaborado 

com base em análise quantitativa e qualitativa, devido aos objetivos delineados em cada 

linha de pesquisa. Essas possibilitam uma aproximação e um entendimento da realidade, 

para a investigação e análise das informações.  

Sobre a análise quantitativa, Terence e Filho (2006) destacam as principais 

características da pesquisa quantitativa: 

“1. Obedece a um plano pré-estabelecido, com o intuito de enumerar ou 

medir eventos.   
2. Utiliza a teoria para desenvolver as hipóteses e as variáveis da pesquisa.  
3. Examina as relações entre as variáveis por métodos experimentais ou semi-

experimentais, controlados com rigor.   
Emprega, geralmente, para a análise dos dados, instrumental estatístico.   
4. Confirma as hipóteses da pesquisa ou descobertas por dedução, ou seja, 

realiza predições específicas de princípios, observações ou experiências.   
5. Utiliza dados que representam uma população específica (amostra), a partir 

da qual os resultados são generalizados, e − usa, como instrumento para 
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coleta de dados, questionários estruturados, elaborados com questões 

fechadas, testes e checklists, aplicados a partir de entrevistas individuais, 

apoiadas por um questionário convencional (impresso) ou eletrônico.” 

(TERENCE; FILHO, 2006, p. 3) 

Analisando o objetivo da pesquisa quantitativa, Fonseca (2002) esclarece quanto 

a sua utilização que, 

“A pesquisa quantitativa se centra na objetividade (…) considera que a 

realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, 

recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa 

quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, às relações entre variáveis, etc.” (FONSECA, 2002, p. 20)   
 

Abordando ainda o objetivo da pesquisa quantitativa, a pesquisa tem um caráter 

explicativo, nesse aspecto sobre a utilização desse objetivo, Gil (2002) menciona 

detalhes quanto à utilização: 

“Essas pesquisas têm como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o 

tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque 

explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo 

e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente.” 

(GIL, 2002, p. 42)    
 

A utilização da análise qualitativa no trabalho, deve-se ao fato de possuir um 

caráter descritivo e possibilitar a compreensão e explicação dos resultados obtidos por 

meio da aplicação do produto pedagógico. De acordo com Minayo (2002, p. 21), a 

pesquisa qualitativa caracteriza-se como um “universo de significados, motivos, 

aspirações”, para fundamentar a pesquisa científica.  

Para Gerhardt e Silveira (p. 32, 2009), “a pesquisa qualitativa preocupa-se com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais”, também tem como finalidade conseguir 

dados para compreender o comportamento, motivações e as atitudes de um grupo de 

pessoas, dessa forma, possibilitando a comparação dos dados e levantamento de 

hipóteses.   

   Justificando a utilização da pesquisa qualitativa, Gerhard e Silveira (2009) 

destacam as características da pesquisa, que são:  

“...objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em 

determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o 

mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados 

pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca 

de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências.” (GERHARD; 

SILVEIRA, 2009, p. 32)   
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Sobre a estrutura do trabalho aplicado, no Apêndice A, está proposto o produto 

educacional como um Guia Didático, que tem como objetivo fornecer subsídios para o 

conhecimento significativo do aluno. No Apêndice B, no item B.1, está proposto o 

questionário inicial com o objetivo de coletar dados sobre o conhecimento prévio dos 

alunos; no item B.2, foi elaborado o questionário final que está subdividido em dois 

itens: no item B.2.1, está proposto o questionário para analisar e avaliar a aprendizagem 

dos conteúdos trabalhados depois da utilização do produto educacional em sala de aula; 

e no item B.2.2, está proposto o questionário sobre a avaliação do Guia Didático como 

ferramenta educacional a ser utilizada em sala de aula, onde os alunos podem expressar 

a opinião deles sobre a metodologia utilizada.  

A análise de caráter quantitativo e qualitativo será utilizada para analisar os 

dados obtidos dos questionários do Apêndice B, e os dados das avaliações propostas em 

cada Capítulo do Guia Didático (Apêndice A).  

Para a análise dos dados com base nos questionários aplicados, foi utilizado o 

programa Excel, para tabular os dados e quantizar os resultados. A escolha do programa 

foi também devido à praticidade, além de fornecer dados estatísticos e gráficos com os 

resultados tabulados.  

Quanto à natureza da pesquisa, foi utilizada a pesquisa aplicada, que conforme 

Gerhard e Silveira (2009, p. 35), tem como objetivo “gerar conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e 

interesses locais.” A pesquisa aplicada foi realizada com finalidade prática de avaliar o 

produto educacional, com o objetivo prático de aprimorar a aplicabilidade das 

ferramentas pedagógicas disponíveis para o professor no ensino de Física. De acordo 

com Appolinário (2004, p. 152, apud VILAÇA, 2010, p. 64), as “pesquisas aplicadas 

têm o objetivo de resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas.” Seguindo 

essa linha de raciocínio, o professor poderá intervir na sua prática educacional para 

propor sugestões para o ensino de Física em sala de aula.  

No mesmo entender, Barros e Lehfeld (2000, p. 78, apud VILAÇA, 2010, p. 64), 

destacam que:  

“... a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir 

conhecimento para aplicação de seus resultados, com o objetivo de 

“contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade”. (VILAÇA, 2010, p. 64) 
 

Vale mencionar que se trata de um estudo de caso, porque enfoca os fenômenos 

envolvidos na pesquisa realizada sobre a metodologia utilizada na teoria da 
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aprendizagem significativa. Para Stake (1994, p. 236 apud ANDRÉ, 2005, p. 16) 

“estudo de caso não é uma escolha metodológica, mas uma escolha do objeto a ser 

estudado”. Partindo desse pressuposto, o estudo de caso fornece um conhecimento 

derivado do caso pesquisado, descrevendo os resultados obtidos através dos 

questionários. Destacando uma das razões para o estudo de caso, André (2005) 

menciona que:  

“Outra vantagem também associada ao estudo de caso é sua capacidade de 

retratar situações da vida real, sem prejuízo de sua complexidade e de sua 

dinâmica natural. Isso vai exigir uma boa aceitação do pesquisador pelos 

participantes, o que requer muita sensibilidade no contato e nas relações de 

campo”. (ANDRÉ, 2005, p. 34)   
   

Portanto, o estudo de caso fornece uma visão geral dos resultados dos 

procedimentos qualitativos e quantitativos e possibilita uma exploração dos dados 

obtidos para descrever os métodos, técnicas e instrumentos utilizados no processo de 

aprendizagem. Escrevendo sobre a importância de como realizar essa exploração dos 

dados da pesquisa, Diniz e Silva (2008) menciona que:  

“Métodos, técnicas e instrumentos são procedimentos adotados pelo 

pesquisador ao buscar fazer ciência, pois toda e qualquer atividade a ser 

desenvolvida, seja teórica ou prática, requer procedimentos. O método 

significa o caminho para se chegar a um fim e a técnica é o meio de fazer, de 

forma mais segura e adequada, determinadas atividades que se encaminham 

para um fim específico. Já os instrumentos são os recursos utilizados para 

coleta de dados junto às fontes de pesquisa.” (DINIZ; SILVA, 2008, p. 4)  
 

De forma que o trabalho delineia os procedimentos utilizados na pesquisa 

científica, com o objetivo de responder à questão inicial de como o Guia Didático pode 

servir como uma ferramenta didática para auxiliar o professor de Física, na sala de aula.  

 

3.2 Público-alvo  

 

Atrair os alunos do Ensino Médio para as aulas de Física tornou-se um desafio, 

representando um grande desafio para os professores. Para o professor, sair da sua zona 

de conforto não é fácil, exige esforço e dedicação, é necessário que os professores 

tenham a disponibilidade e desejo de reformularem a própria prática docente, utilizando 

vários recursos e tecnologias, para que as aulas não sejam totalmente tradicionais.  

 O presente trabalho retrata os resultados sobre a aplicação de um produto 

educacional em uma situação real de sala de aula. Em forma de um Guia Didático, o 

produto educacional tem como objetivo o estudo do conteúdo de ondas sonoras, 
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utilizando atividades lúdicas e experimentais. Esse foi aplicado para duas turmas do 

segundo ano do Ensino Médio, em uma escola pública da rede estadual de Rio Branco, 

durante o quarto bimestre da escola, no turno da manhã. Para cada turma foram 

necessários quatro dias durante um mês, com dois tempos de aulas de 50 min em cada 

dia.  

 A escola escolhida para a aplicação do produto educacional localiza-se no centro 

da cidade e possui doze turmas de Ensino Médio, nos turnos matutino e vespertino. Por 

ser uma escola centralizada, ela atende alunos de várias partes da cidade, e a grande 

maioria dos alunos tem perfil de classe social média, sendo que a grande maioria possui 

smartphones com internet, fato que possibilitou a utilização dos aparelhos no 

experimento de ondas sonoras. As aulas foram desenvolvidas nos horários programados 

para a disciplina de Física. Assim, as duas turmas que participaram da pesquisa foram 

identificadas como: a turma A, nas quartas-feiras e, a turma B, nas sextas-feiras, ambas 

no turno da manhã. Cada turma possuía entre trinta e cinco a quarenta alunos.  

Na turma A, as aulas foram ministradas durante o mês de outubro de 2018 e, na 

turma B, no mês de novembro de 2018, devido aos feriados que ocorreram nos dias das 

aulas da turma B durante o mês de outubro. Vale ressaltar que o autor do trabalho não 

era o professor da turma, no entanto, as aulas sempre contaram com a presença do 

professor regente da disciplina de Física, que durante a aplicação do produto 

educacional, participou e auxiliou os alunos na sala de aula.  

Para a aplicação do Guia Didático foi disponibilizado para os alunos as xerox 

das atividades de avaliação de cada capítulo e da letra da paródia da música “Baile de 

favela” (Apêndice A), para que os estudantes participassem da atividade proposta. 

Também foi fornecida a xerox dos questionários iniciais (Apêndice B, Seção B.1) e 

finais (Apêndice B, Seção B.2), para que os alunos registrassem as respostas.   

 

3.3 Aula ministrada: aplicação do Guia Didático   

 

 Para melhor visualização da sequência didática aplicada, baseada no Guia 

Didático proposto (Apêndice A), está apresentado, na Tabela 2, o resumo das etapas 

desenvolvidas, que inclui quatro aulas com atividades lúdicas ou experimentais, bem 

como as páginas do guia utilizadas em cada aula e o tempo gasto para realização da 

atividade. 
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Tabela 2: Sequência didática aplicada 

Etapa Encontro Atividade 
Guia 

(páginas) 
Tempo 

1° 
Pré-

encontro 
Aplicação do questionário inicial. 

Apêndice 1 

(p. 23) 
15 min 

2° Aula 1 

Introdução do assunto de 

Ondulatória; Aplicação da Paródia; 

Avaliação dos conhecimentos 

relacionados. 

Capítulo 1 

(p. 9-10) 
85 min 

3° Aula 2 

Perguntas motivacionais sobre 

conceitos básicos de onda; 

Experimentação sobre reflexão e 

refração na corda; Simulação sobre 

o comportamento de ondas em uma 

corda; Avaliação dos 

conhecimentos relacionados. 

Capítulo 2 

(p. 11-13) 
100 min 

4° Aula 3 

Introdução sobre propagação das 

ondas sonoras e o efeito Doppler; 

Exibição do trecho do filme Star 

Wars; Atividade experimental do 

efeito Doppler na quadra de 

esportes da escola; Avaliação dos 

conhecimentos relacionados. 

Capítulo 3 

(p. 15-17) 
100 min 

5° Aula 4 Experimento em cordas vibrantes 
Capítulo 4 

(p. 18-20) 
90 min 

6° 
Final da 

Aula 4 
Aplicação do questionário final 

Apêndice 2 

(p. 24-25) 
10 min 

Fonte: Próprio autor. 

  

Vale mencionar que os capítulos apresentados no Guia Didático e destacados na 

Tabela 2 são: Capítulo 1.  Atividade Lúdica - Conceitos de Ondulatória Através da 

Música; Capítulo 2. Atividade Experimental - Reflexão e Refração na Corda; Capítulo 

3. Atividade Lúdica e Experimental - Propagação de Ondas Sonoras e o Efeito Doppler; 

Capítulo 4. Atividade Experimental - Ondas Estacionárias em Cordas Vibrantes: 

Ressonância. 

Nas duas turmas do segundo ano do Ensino Médio, antes de iniciar as aulas, foi 

aplicado um questionário inicial (Apêndice B, Seção B.1) para verificar o conhecimento 

prévio dos alunos, além de identificar os subsunçores descritos na teoria da 

Aprendizagem Significativa. Os resultados observados com tal questionário foram 

analisados e comparados com as respostas ao questionário no momento final, após 

aplicação de toda sequência didática. 

A primeira aula da aplicação do produto educacional, seguiu a sequência 

proposta no Guia Didático. Essa foi iniciada relacionando a imagem do livro didático 



44 

(MARTINI; et. al., 2016, p. 240-241) e a imagem do instrumento musical do Guia 

Didático, em que os alunos tiveram a oportunidade de citar exemplos de situações com 

ondas no dia a dia, bem como se eles conheciam o conceito de onda. Depois, os alunos 

fizeram a leitura do primeiro parágrafo do Capítulo 1 do Guia Didático, como forma de 

introduzir o conceito científico das ondas sonoras, abrindo-se espaço para discussões. 

Em seguida, foi desenvolvida a atividade lúdica proposta no capítulo. 

Para isso, os alunos receberam a letra da paródia da música Baile de Favela 

(Figura 2) e com o auxílio de caixas de som e o playback da música, os alunos cantaram 

e participaram da proposta utilizada. O objetivo da atividade com a música foi propor os 

conceitos de ondas sonoras de forma divertida e dinâmica, além desse servir de 

organizador prévio dos conceitos a serem estudados. 

 

Figura 2: Paródia da música Baile de Favela para o ensino de ondulatória. 

 
Fonte: Layout pelo autor, Guia Didático (Apêndice A) 

  

Em seguida, os alunos responderam a primeira avaliação escrita do Guia 

Didático. Como auxílio nessa atividade, os alunos utilizaram o livro didático 

(MARTINI; et. al., 2016, p. 254-255), a paródia da música e a internet do celular para 

realizarem pesquisa. 

Na segunda aula, antes de iniciar o Capítulo 2 do Guia Didático, foi revisado o 

conceito de ondas desenvolvido na primeira aula. Em seguida, foram utilizadas as 

imagens do livro didático (MARTINI; et. al., 2016, p. 242-247) e do Guia Didático, 
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bem como as perguntas propostas, para os alunos refletirem sobre os fenômenos da 

reflexão e refração de ondas sonoras. A saber, 

1) Em uma transmissão ao vivo de um jogo de futebol pela TV ou rádio, você 

comemora o gol exatamente no mesmo momento que as pessoas que estão 

assistindo ao jogo no estádio? [A resposta correta é “não”, quem assiste 

comemora com alguns poucos segundos de atraso...] 
2) Quando acontece um terremoto no meio do mar, forma-se um tsunami. De 

que forma as autoridades de cada país sabem o momento em que o tsunami 

vai chegar em seu território? [Você sabia que é possível fazer cálculos para 

isso, veremos mais à frente] (Apêndice A, p. 11 do Guia Didático) 
 

Em seguida, foram introduzidos os conceitos físicos de: velocidade (v), 

frequência ( f ), período (T) e comprimento de onda (λ); que seriam utilizados durante as 

aulas para descrever a equação fundamental da ondulatória (1). 

v = λ.f      e     T = 1/f                                               (1) 

Para que os alunos entendessem os fenômenos da reflexão e refração, foi 

realizada a atividade experimental com materiais simples e de baixo custo: cordas com 

densidades e diâmetros diferentes. Na atividade, os alunos primeiramente deveriam 

fixar uma das extremidades da corda e depois com a corda tensionada, aplicariam um 

pulso na corda, produzindo uma onda. O mesmo procedimento foi realizado utilizando a 

corda, porém com a extremidade livre. 

Depois, utilizando o computador e o projetor de imagens, foi demonstrado, 

através do simulador Phet Simulation, o experimento virtual “Onda em corda” 

(https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html), 

em que os alunos observaram o mesmo experimento realizado fisicamente, porém agora 

via simulação. Os layouts das simulações estão apresentados nas Figuras 3 e 4. Com tal 

recurso, foi observado o comportamento de um pulso se propagando em uma corda com 

a extremidade fixa (Figura 3) e com a extremidade móvel (Figura 4). Ao final das 

simulações, outros recursos do mesmo simulador foram apresentados para os alunos, a 

saber: o comportamento da corda oscilante com a extremidade fixa e móvel, bem como 

o comportamento da corda via pulsos pré-determinados (valor limitado de amplitude e 

tempo) com a extremidade fixa e móvel. 
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Figura 3: Layout da primeira simulação de ondas na corda (extremidade fixa). 

 
Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html 

 

Figura 4: Layout da segunda simulação de ondas na corda (extremidade móvel). 

 
Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html 

 

 

Após as observações do experimento com uma corda com extremidades fixa e 

móvel, os alunos realizaram outro experimento, porém agora com duas cordas de 

densidades diferentes. Com uma corda presa na outra, e a mais densa configurando a 

ponta fixa ou móvel, os alunos realizaram os mesmos experimentos de observar o 

comportamento do pulso nesse novo arranjo. Nos primeiros experimentos, os alunos 

identificaram a reflexão e, no segundo, a reflexão e refração das ondas em uma corda.  
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Na turma A, os experimentos foram realizados na sala de aula, onde os alunos 

ficaram divididos em grupo de quatro componentes cada. E na turma B, o mesmo 

procedimento foi realizado na quadra de esporte da escola. Após o experimento, foi 

distribuído para os alunos a xerox da segunda avaliação escrita do Capítulo 2 do Guia 

Didático, onde os alunos registraram o resultado da atividade experimental com as 

cordas. Os alunos utilizaram o livro didático (MARTINI et al., 2016, p. 246 – 251) e a 

internet do celular para auxiliar na pesquisa e resolução da avaliação. A atividade 

experimental tinha como objetivo o envolvimento ativo dos alunos, por isso, foram 

fornecidas as orientações necessárias para a realização da atividade seguindo o Capítulo 

2 do Guia Didático (Apêndice A). 

Seguindo a sequência proposta no Guia Didático, na terceira aula foram 

introduzidos novos conceitos sobre a propagação das ondas sonoras e o efeito Doppler. 

Nesse momento, foi utilizado o vídeo com o recorte do filme “Star Wars III” 

(http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=17876) que 

pode ser encontrado na página da Secretaria de Educação do Paraná, nas orientações 

para as aulas de Física. O tempo total do vídeo é de dois minutos e nove segundos. 

Depois da exibição do vídeo, fez-se a seguinte indagação  

“O trecho mostra uma batalha espacial onde tiros sonorizados de lasers e 

explosões tomam conta do cenário. Com base nas cenas do filme, é possível 

que o som se propague no espaço como é retratado no vídeo?” (Capítulo 3 do 

Guia Didático, p. 12).  
 

Depois da discussão sobre o vídeo, as turmas realizaram o experimento proposto 

no Capítulo 3 do Guia Didático (Apêndice A) para o efeito Doppler. Na quadra de 

esporte, os alunos foram divididos novamente em grupos de quatro a cinco 

componentes, para a realização de quatro situações. Para isso, cada grupo recebeu um 

apito. 

Na primeira situação, um dos componentes do grupo soava o apito e caminhava 

na quadra afastando-se do grupo de alunos que estavam em repouso na extremidade da 

quadra. Na segunda situação, o aluno apitava e aproximava-se do mesmo grupo em 

repouso. Já na terceira situação, o aluno continuava soando o apito e caminhando junto 

com o grupo no mesmo sentido. Na quarta e última situação, o aluno soando o apito e o 

grupo de alunos caminhando em sentidos opostos. Cada grupo registrou as observações 

realizadas no experimento na quadra de esporte. Na sala de aula, foi distribuído xerox 

da terceira avaliação escrita, onde os alunos novamente registraram as observações do 



48 

experimento, utilizando o livro didático (MARTINI et al., 2016, p. 270 – 272) e a 

internet do celular para pesquisarem e registrarem as respostas da atividade escrita.  

 Na quarta aula, foi aprofundado o tema de ondas através do experimento em 

cordas vibrantes. Para realização desse experimento, os alunos fizeram o download de 

aplicativos de emissão de frequência sonora, o “Pa Tone” para o sistema Android e do 

“Tone Generation” para o sistema IOS.  

A montagem do experimento foi realizada em sala de aula pelos alunos e com a 

orientação do professor. Conforme a Figura 5, foram utilizadas duas hastes para fixar o 

barbante e a roldana, depois foi colocado um objeto suspenso pelo barbante, de massa 

conhecida. E abaixo do barbante, foi colocado um palito de churrasquinho, fixado em 

uma caixa de som de potência de 4 W. A caixa de som foi plugada ao celular dos 

alunos, para a utilização do aplicativo para a emissão de frequência.  

 

Figura 5: Esquema experimental sobre ondas estacionárias em cordas vibrantes: ressonância. 

 
Fonte: CAVALCANTE; TEIXEIRA. Revista Brasileira de Ensino de Física 35, 3502, 2013. 

 

Com a montagem do aparato experimental (Figura 6), os estudantes registraram 

os dados da massa do objeto suspenso, o comprimento do barbante que foi medido pelos 

alunos utilizando réguas de trinta centímetros. O procedimento experimental consistia 

em os estudantes irem aumentando a frequência no aplicativo “Pa Tone” ou “Tone 

Generation” até o surgimento de ventres no barbante, como exemplificado na Figura 7. 

Para essa dada frequência, os discentes anotavam a frequência e o número de ventres 

formados no barbante. O procedimento foi repetido para as configurações de um, dois e 

três ventres. Depois, os alunos aplicaram os valores medidos nas equações matemáticas 

de ondas sonoras para a velocidade e para a frequência, respectivamente dadas por: 

 v² = T/µ        e     fn =(n∙vn) / (2 l)                                          (2) 
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O objetivo do experimento e a utilização das equações foi para determinar a 

densidade (μ) do barbante e também para resolver a quarta avaliação escrita, que foi 

distribuída em xerox para os alunos.  

 

Figura 6: Foto do experimento sobre ondas estacionárias em cordas vibrantes: ressonância 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 7: Dois ventres observados na corda. 

 
Fonte: Próprio autor. 
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Logo após a realização das atividades do Capítulo 4 do Guia Didático (Apêndice 

A), foram aplicados os dois últimos questionários (Apêndice B.2) que servirão de base 

para o estudo de caso da pesquisa.  

Depois de cada etapa realizada na aplicação do produto educacional, foi possível 

verificar e notar o empenho, o interesse dos alunos nas aulas propostas, como também o 

compromisso na resolução das avaliações e participação nas atividades lúdicas e 

experimentais. Os dados de observação das aulas e respostas fornecidas pelos alunos 

durante os questionários foram analisados e apresentados no capítulo seguinte.  
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Capítulo 4 

Relatos de experiência em sala 

 

 

O presente capítulo relata a experiência didática da aplicação do produto 

educacional proposto, o “Guia Didático para o ensino de ondas: atividades lúdicas e 

experimentais”. Conforme apresentado no Apêndice A, o Guia Didático é constituído de 

quatro sequências didáticas, entre atividades lúdicas e experimentais, sobre os conceitos 

introdutórios de onda; fenômeno de reflexão e refração; propagação de ondas sonoras e 

efeito Doppler; bem como o efeito de ressonância de ondas estacionárias em cordas 

vibrantes. 

Durante a aplicação do trabalho em sala de aula, foi realizado um breve histórico 

do assunto, uma contextualização com o cotidiano do aluno. Alguns exemplos foram 

citados para contextualizar o conteúdo, como: a voz humana, o som das cordas de 

violão e as ondas do mar, entre outros. Em seguida, realizou-se a abordagem da teoria 

por meio de atividades lúdicas e experimentais, entre as quais incluía uma atividade de 

avaliação no final de cada atividade. 

A seguir, são apresentados, separadamente, os resultados do desenvolvimento da 

aplicação de cada capítulo do Guia Didático. Como cada capítulo do guia foi 

estruturado com as atividades lúdicas e experimentais propostas no trabalho, os 

resultados obtidos na aplicação do produto em sala de aula estão organizados de forma 

semelhante. 

 

4.1 Atividade lúdica: conceitos de Ondulatória através da música 

 

O Capítulo 1 do Guia Didático apresenta o conceito de ondas sonoras utilizando 

uma paródia da música “Baile de Favela”, conforme apresentado na Figura 2, que 

descreve conceitos físicos do referido assunto. Na música, são trabalhados o conceito de 

onda, o que a onda pode transportar, a natureza da onda Eletromagnética e Mecânica e a 

diferença entre elas, quanto à forma longitudinal e transversal, bem como a dimensão.   

Para a aplicação da atividade, foi utilizado o playback do funk Baile de Favela, 

com uma caixa de som. Vale ressaltar que esse estilo de música faz parte do contexto 
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dos alunos, e todos conheciam a música original. Como primeiro resultado, o estilo 

musical escolhido agradou a todos os alunos das duas turmas, eles cantaram várias 

vezes, e todos os estudantes participaram da atividade lúdica. A Figura 8 retrata 

momentos da participação dos alunos cantando a paródia. 

 
Figura 8: Momentos da participação dos alunos da turma A (esquerda) e B (direita) da atividade lúdica da 

paródia 

 
Fonte: Resultados da experiência didática. 

 

Ao final do momento dedicado a aprender e cantar a paródia, foi aplicada a 

atividade de avaliação, que os alunos fizeram com base na aula, utilizando o livro 

didático e consulta à internet no celular. Como a escola disponibiliza internet fornecida 

pelo governo do estado apenas no laboratório de informática, os alunos usaram a própria 

rede de dados para ter acesso à internet e fazer as pesquisas. O objetivo do acesso à 

internet foi para tirar as dúvidas encontradas na avaliação e introduzir a tecnologia em 

sala de aula, como a Base Nacional Comum Curricular descreve na competência 7 

(sete): 

“Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as 

dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 

formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e 

de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e 

vida pessoal e coletiva”. (BRASIL, 2018, p. 489) 
 

 Sobre esse tema, é importante que os alunos tenham uma visão correta sobre o 

uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), e os benefícios do 

uso dessa ferramenta em sala de aula através do celular. Quanto ao resultado da 

avaliação, foi excelente, todos os alunos responderam todas as questões utilizando as 

ferramentas à disposição. 

Observou-se também a participação da grande maioria dos alunos, o interesse 

em resolver o questionário, além de realizarem pesquisas e fazerem perguntas entre si, 

também consultaram o professor para tirar as dúvidas sobre o conteúdo. De acordo com 

Moreira, Santos e Coelho (2014, p. 54), “o uso da música em sala de aula possibilita um 
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ensino dinâmico”. Depois da realização da atividade com a música, ficou bem evidente 

o compromisso dos alunos com as tarefas propostas e a dinâmica em sala de aula na 

realização da avaliação. 

 

4.2 Atividade experimental: reflexão e refração na corda 

 

O Capítulo 2 do Guia Didático traz uma atividade experimental que consiste em 

os discentes observarem o fenômeno da reflexão e da refração em uma corda. Um 

experimento sempre retratado nos livros didáticos de Física, mas que poucas vezes é 

reproduzido em sala de aula pelos professores. Para realizar o experimento, foi 

necessário utilizar cordas de densidades diferentes e as turmas foram divididas em 

grupos de quatro componentes cada. Na turma A, o experimento foi realizado em sala 

de aula, e na turma B, foi realizado na quadra de esportes da escola. Na primeira 

aplicação na sala de aula, foi possível realizar o experimento aos pares, devido ao 

espaço, já na quadra, foi possível que todos os grupos realizassem ao mesmo tempo o 

experimento.  

Na turma A, em que o experimento foi realizado na sala de aula, devido ao 

espaço, o experimento foi realizado a cada dois grupos ao mesmo tempo, e seguindo o 

roteiro do Guia Didático, os grupos realizaram e observaram o experimento. 

Na turma B, o experimento foi realizado na quadra de esportes da escola, 

possibilitando que todos os seis grupos realizassem ao mesmo tempo o roteiro do 

experimento, foi disponibilizado cordas de densidades diferentes para cada grupo, 

possibilitando uma aplicação para toda turma. Diferente da turma A, os grupos 

realizaram em menos tempo. 

As duas turmas realizaram primeiro o experimento com uma corda, amarrando 

uma das suas extremidades e depois aplicando uma força na outra extremidade para 

produzir um pulso na corda e assim observarem o fenômeno da reflexão, depois 

repetiram o mesmo procedimento, mas com a extremidade da corda móvel para que 

observassem como o pulso na corda retornaria para a sua mão. 

Depois realizaram novamente o experimento, mas dessa vez, usaram duas cordas 

de densidades diferentes, amarraram uma na outra, e realizaram o mesmo procedimento 

descrito anteriormente, dessa vez além de observarem o fenômeno da reflexão, 
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observaram também o fenômeno da refração, quando o pulso da corda passou para a 

outra corda de densidade diferente. 

Para essa atividade, a participação dos alunos foi fundamental para aplicar a 

força necessária para tensionar a corda e produzir oscilações e fazerem as respectivas 

observações. Nas Figuras 9 e 10 são apresentados momentos de como foi a dinâmica e a 

participação dos alunos em realizar a proposta experimental. 

Figura 9: momentos da participação dos alunos da turma A na atividade experimental sobre reflexão e 

refração na corda. 

 
Fonte: Resultados da experiência didática. 

 

Figura 10: momentos da participação dos alunos da turma B na atividade experimental sobre reflexão e 

refração na corda. 

 
Fonte: Resultados da experiência didática. 

 

Na realização do experimento, verificou-se que os alunos demonstraram 

interesse em realizar e participar do trabalho, construindo assim o conhecimento sobre o 

assunto de reflexão e refração de ondas. Os alunos concluíram que um simples 

experimento e o uso da simulação os ajudaram a compreender os conceitos envolvidos 

de reflexão e refração em uma corda, de acordo com a exemplificação dos livros 

didáticos.  

Depois, os alunos retornaram para a sala de aula para realizarem a atividade de 

avaliação do Capítulo 2 do Guia Didático. Com base na explicação e no experimento 

realizado, os alunos não tiveram dificuldades para responderem às questões propostas. 

Para essa avaliação, os alunos utilizaram os livros didáticos, a internet do celular, alguns 

alunos realizaram individualmente e outros em grupos. E as poucas dúvidas que 
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surgiram, foram resolvidas com os professores na sala de aula. Os alunos conseguiram 

responder todas as questões corretamente com os conceitos físicos envolvidos.  

Sobre a importância de experimentos nas aulas de Física, como recurso didático 

para auxiliar o professor e ajudar na compreensão dos alunos no conteúdo, Shulman e 

Tamir apud Blosser (1988) apresentam cinco objetivos de realizar atividades 

experimentais: 

 “(a) habilidades - de manipular, questionar, investigar, organizar, comunicar; 
(b) conceitos - por exemplo: hipótese, modelo teórico, categoria taxionômica; 
(c) habilidades cognitivas - pensamento crítico, solução de problemas, 

aplicação, 
síntese; 
(d) compreensão da natureza da ciência - empreendimento científico, 

cientistas e 
como eles trabalham, a existência de uma multiplicidade de métodos 

científicos,  inter-relações entre ciência e tecnologia e entre várias disciplinas 
científicas;  
(e) atitudes - por exemplo: curiosidade, interesse, correr risco, objetividade, 

precisão, perseverança, satisfação, responsabilidade, consenso, colaboração, 

gostar de ciência;” (BLOSSER, 1988, p. 1)   
 

 Com bases nos objetivos apresentados, ficou evidente o quinto objetivo, a 

atitude dos alunos, o interesse e a satisfação de entender e observar o fenômeno físico 

por meio do experimento. Alguns alunos também demonstraram habilidades em 

investigar o conteúdo para aprofundar o conhecimento. O trabalho de Santos, Piassi e 

Ferreira (2004) descreve o papel dos experimentos e sua importância: 

“Assim, as atividades experimentais são uma maneira de aproximar esses 

alunos da Física de forma mais concreta. Ainda para os alunos que já 

atingiram o estágio das operações formais, as atividades experimentais, se 

não são imprescindíveis, é justamente e somente nessa fase que elas se 

apresentam como possibilidade de exercício completo. Logo, são importantes 

para todos os estudantes”. (SANTOS; PIASSI; FERREIRA, 2004, p. 6) 
 

Com base na literatura citada, o trabalho do professor em sala de aula e as aulas 

de Física tornam-se atraentes, fazendo com que os alunos tenham interesse e 

compromisso na realização das atividades propostas.  

 

4.3 Atividade lúdica e experimental: propagação de ondas sonoras e o 

efeito Doppler 

 

Na aplicação do Capítulo 3 do Guia Didático, foi aprofundado o conceito de 

propagação de ondas utilizando um recorte do filme Star Wars, além da aplicação de um 

experimento na quadra de esportes para exemplificar o fenômeno do efeito Doppler.  
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O objetivo do recorte do filme foi ilustrar e exemplificar o conteúdo de ensino 

de ondas sonoras e sua propagação, quanto à propagação do som no espaço, como são 

retratados nos filmes de ficção científica, se seria possível ou não. Conforme Moran 

(1995) detalha no seu trabalho, entre as oito propostas de utilizar vídeos em sala de aula, 

duas estão em consonância com os objetivos do presente trabalho:  

“Vídeo como ILUSTRAÇÃO: O vídeo muitas vezes ajuda a mostrar o que 

se fala em aula, a compor cenários desconhecidos dos alunos”. (Moran, 1995, 

p. 3, 4) 
“Vídeo como CONTEÚDO DE ENSINO: Vídeo que mostra determinado 

assunto, de forma direta ou indireta. De forma direta, quando informa sobre 

um tema específico orientando a sua interpretação. De forma indireta, quando 

mostra um tema, permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares”. 

(Moran, 1995, p. 4) 
 

Com a exibição do vídeo foi possível notar que os alunos fizeram 

questionamentos sobre a propagação do som, utilizando os conceitos envolvidos, e 

chegaram à conclusão de que o som no vídeo eram efeitos especiais para tornar mais 

atraente o filme de ficção científica. 

Continuando o conteúdo, foi abordado o tema do efeito Doppler, que consta nos 

livros didáticos e que é pouco explorado em sala de aula. Inicialmente, foi exposto o 

conceito físico, esclarecendo que o efeito Doppler constitui o fenômeno pelo qual um 

observador percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte, devido à 

velocidade entre a onda sonora e o movimento relativo entre o observador e a fonte 

sonora.   

Com base no conceito do efeito Doppler, os alunos foram divididos em grupos 

de quatro a cinco componentes, e um dos componentes de cada grupo usou um apito 

para emitir o som enquanto andava na quadra de um lado para o outro com uma 

velocidade constante, ou seja, tal aluno desempenharia o papel de fonte sonora em 

movimento. O objetivo era o aluno em questão se afastar dos outros componentes do 

grupo (que estariam em repouso) e depois aproximar-se deles. Os demais componentes 

inicialmente, observaram esse movimento, parados em uma extremidade da quadra.  

Em um segundo momento, o aluno emissor da fonte sonora e os componentes do 

grupo estariam ambos em movimento, porém em sentidos opostos. No terceiro 

momento, o grupo de alunos e o emissor da fonte sonora estariam juntos em movimento 

no mesmo sentido, com velocidade constante. Na Figura 11 são exibidos momentos da 

participação dos alunos no experimento do efeito Doppler, realizado na quadra da 

escola. Em cada momento, os alunos deveriam ouvir e descrever o que aconteceria com 
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a frequência sonora em cada etapa desenvolvida, bem como e em qual momento 

aconteceu o efeito Doppler.  

 

Figura 11: registro da participação dos alunos na atividade experimental sobre o efeito Doppler. 

 
Fonte: Resultados da experiência didática. 

 

Depois da realização da atividade, os alunos retornaram para sala, onde cada 

grupo descreveu corretamente o que aconteceu na quadra. É interessante notar que todos 

os grupos participantes chegaram a conclusões corretas sobre a atividade proposta. 

Quando a fonte emissora afastava e aproximava, os estudantes, em repouso, perceberam 

a mudança da frequência da onda sonora. Durante o segundo momento, em movimento 

e sentido opostos, os alunos também relataram a mudança da frequência da onda sonora. 

E quando estavam em movimento no mesmo sentido, descreveram que não houve a 

mudança de frequência.     
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Em seguida, os alunos realizaram a terceira atividade avaliativa do Guia 

Didático, registrando a resolução das questões propostas. Quanto às respostas de tal 

atividade, verificou-se a motivação, o compromisso e o interesse no conteúdo.  

Percebeu-se também que a atividade contribuiu para o ensino-aprendizagem de Física. 

Destacando a importância das atividades experimentais, Nascimento; et. al. (2018) 

menciona que:  

“As atividades práticas que foram desenvolvidas em sala de aula despertaram 

o interesse dos alunos pela disciplina de ciências e seus conteúdos, 

principalmente no que diz respeito a entender melhor os conteúdos teóricos 

relatados nas aulas expositivas. Percebe-se que a partir do momento em que 

os alunos podem relacionar o conteúdo teórico com a prática, vivenciando de 

forma mais dinâmica através de atividades práticas, os conhecimentos mais 

abstratos e de difícil entendimento, questionando, elaborando e buscando 

respostas para entender o “como” e “por que” dos conhecimentos relativos à 

ciência, os alunos podem ter uma melhor compreensão da teoria.” 

(NASCIMENTO; et. al., 2018, p. 57) 
 

Ainda destacando a importância das atividades experimentais descritas aqui e na 

Seção 4.2, Higa e Oliveira (2012) descrevem a importância dessa abordagem como uma 

ferramenta didática:   

“Dentre a abordagem que visa à interação, as atividades experimentais são 

importantes quando promovem a participação do aluno na execução da 

atividade, a relação entre os participantes e a interdisciplinaridade.” (HIGA; 

OLIVEIRA, 2012, p. 83) 
 

Essa interação dos alunos com as atividades experimentais, bem como com o 

professor e o conteúdo, são necessárias para promover um ensino significativo de 

Física, estimulando a participação e o trabalho dos alunos em desenvolver o 

conhecimento sobre o tema estudado.  

 

4.4 Atividade experimental: ondas estacionárias em cordas vibrantes: 

ressonância 

 

 O Capítulo 4 do Guia Didático envolveu uma montagem de um experimento em 

sala de aula para demonstrar as ondas estacionárias em cordas vibrantes que também é 

retratado nos livros didáticos e poucas vezes realizado em sala de aula. Para a realização 

do experimento, os alunos foram divididos em grupos, baixaram um aplicativo no 

celular para emitir as frequências através de uma caixa de som e produzir ondas em um 

barbante. Os discentes realizaram o experimento, fizeram as respectivas anotações e 

depois com os dados medidos, aplicaram os valores nas equações matemáticas 
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propostas para determinar a densidade do barbante. Para essa atividade experimental, 

foi possível notar o interesse dos alunos em participar e realizar o trabalho, nesse 

aspecto tem-se a Figura 12.  

 

Figura 12: registro da participação dos alunos na atividade experimental da corda vibrante. 

 
Fonte: Resultados da experiência didática. 

 

 Antes de realizar o experimento, os alunos fizeram o download do aplicativo “Pa 

Tone” para Android e do “Tone Generation” para IOS. Esses aplicativos servem como 

gerador de ondas que é transmitido através de uma caixa de som de 5 W. Com a 

orientação do professor, os alunos montaram e realizaram o experimento, fizeram as 

observações e anotações para determinar a densidade do barbante. Com base nas 

informações obtidas, os alunos não tiveram dificuldade de comprovar as relações 

matemáticas. 
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 A atividade experimental sobre o estudo de ondas no barbante foi um 

experimento adaptado do experimento que foi publicado na revista Física na Escola 

(MELLO, 2007) e na Revista Brasileira de Ensino de Física (GUEDES, 2015). Na 

primeira publicação, Mello usa a relação de Taylor e a equação da velocidade da onda, 

para determinar a densidade do nylon. Na segunda publicação, Guedes realiza o mesmo 

experimento, mas utilizando uma corda de algodão. Nos trabalhos, é possível 

determinar a densidade da corda utilizada, a frequência, a tensão, a velocidade e o 

número de harmônicos produzidos. 

Destacando o trabalho das atividades práticas e dos experimentos descritos nas 

Seções 4.2, 4.3 e 4.4, na mesma direção Campos e Nigro (1999, p. 151) fazem uma 

classificação dos objetivos da sua realização em sala de aula da seguinte forma: “(1) 

demonstrações práticas; (2) experimentos ilustrativos; (3) experimentos descritivos; (4) 

experimentos investigativos.” Cada atividade descrita e realizada em sala de aula, teve 

como objetivo relacionar algum dos quatro pontos classificados, fornecendo um guia 

para orientar o trabalho do professor. A Figura 13 mostra os alunos realizando a 

atividade de avaliação sobre as cordas vibrantes. 

 

Figura 13: realização da atividade avaliativa após o experimento sobre cordas vibrantes. 

 
Fonte: Resultados da experiência didática. 

 

 O resultado dessa etapa após a avaliação escrita foi positivo. Assim como 

descrito nos itens anteriores, os alunos utilizaram os livros didáticos, os dados móveis 

dos próprios celulares para realizarem pesquisas sobre o tema na internet, além dos 
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dados obtidos do experimento. As poucas dúvidas que surgiram foram em relação à 

aplicação das equações matemáticas, sendo que o professor auxiliou os alunos. Na 

Figura 14, está apresentada uma das resoluções realizadas pelos alunos. Com base no 

experimento realizado em sala de aula das ondas sonoras em corda vibrante, os alunos 

registraram a frequência de 22,8 Hz, o número de ventres formada no barbante de n = 1 

e o comprimento do barbante de l = 0,8 m, com esses dados os alunos calcularam a 

velocidade conforme a Figura 14.  

 

Figura 14: registro da resolução da questão após o experimento das cordas vibrantes. 

 
Fonte: Resultados da experiência didática. 

 

 Com a utilização do experimento de ondas sonoras em cordas vibrantes, 

chegamos à conclusão de que é possível sua utilização em sala de aula com materiais 

simples, de baixo custo e com a utilização de aplicativos para smartphones, para que o 

conteúdo seja assimilado pelos alunos. Sobre as vantagens de utilizar os experimentos 

em sala de aula, Leiria e Mataruco (2015) menciona que:  

“Deve-se relevar ainda a utilização dessas atividades em relação à interação 

social entre os jovens durante o processo, o trabalho em grupo que pode ser 

desenvolvido e que pode ensinar aos indivíduos atitudes e comportamentos 

que devem ter perante a sociedade ao qual estão fazendo parte, tornando-se 

assim, agentes participantes e ativos nas situações que podem ocorrer em sua 

comunidade.” (LEIRIA, MATARUCO, 2015, p. 32225)   
 

Na utilização do experimento, foi possível verificar o interesse, a motivação e a 

participação ativa dos alunos na realização da atividade. Essa prática possibilitou a 

assimilação e compreensão de maneira significativa dos conceitos físicos envolvidos no 

conteúdo de ondas sonoras. A aula com atividade prática constitui uma ferramenta 

pedagógica e um recurso didático, que permite facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. Através de atividades experimentais planejadas, o professor tem 

possibilidades de desenvolver as habilidades e competências do ensino de Física.  
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4.5 Resultados dos questionários inicial e final 

 

Além da observação dos alunos em sala de aula durante a aplicação do guia, para 

melhor composição dos resultados aqui apresentados, foi aplicado um questionário 

inicial e final (Apêndice B), com o objetivo de fazer uma sondagem para identificar os 

conhecimentos prévios e também os subsunçores dos discentes quanto ao assunto de 

ondulatória, bem como traçar um comparativo com o momento final para verificar 

indícios de aprendizagem quanto ao tema de ondas.  

Vale mencionar que na escola onde o produto educacional foi aplicado, existem 

cinco turmas de 2° ano do Ensino Médio no turno da manhã, porém foram escolhidas 

apenas duas turmas para a aplicação da proposta. Tal escolha foi baseada na distribuição 

dos horários de Física, pois essas turmas eram as únicas onde os dois tempos de Física 

da carga horária semanal estavam concentrados juntos.  

Nas subseções seguintes, descrevem-se as análises dos dados obtidos nos 

questionários (Apêndice B). Assim, a seção está dividida em três: o primeiro, analisa o 

ensino de Física na visão dos alunos; o segundo, analisa o ganho de aprendizagem sobre 

o conteúdo de ondas; e o terceiro, analisa a utilização do Guia Didático na sala de aula. 

 

4.5.1 Sobre o ensino de física 

 

No questionário inicial (Apêndice B.1), as duas perguntas iniciais tinham o 

objetivo de analisar o ensino de Física no ponto de vista dos alunos, sendo que as 

respostas serviram para análise quantitativa e qualitativa da pesquisa, para propor 

instrumentos para uma reflexão das práticas didáticas em sala de aula. Assim, para o 

reconhecimento inicial das turmas que iriam trabalhar com a metodologia proposta, o 

questionário inicial incluía duas perguntas sobre o ensino de Física.  

Quanto ao fato dos alunos compreenderem o conteúdo em sala de aula, 

verificou-se, conforme a Figura 15, que na turma A, 66% dos alunos conseguem 

razoavelmente entender o conteúdo em sala de aula e 20% não conseguem 

compreender; enquanto na turma B, 55% dos alunos conseguem razoavelmente 

entender o conteúdo em sala de aula e 39% não conseguem compreender o conteúdo de 

Física, de acordo com a autoavaliação dos alunos.  
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Figura 15: Resultado do questionário inicial sobre a compreensão dos conteúdos de física, segundo a 

autoavaliação dos alunos. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

  

 Quanto à opinião dos alunos em relação às aulas de Física, os discentes 

informaram, conforme apresentado na Figura 16, que depende da atitude do professor 

em sala de aula para tornar os conteúdos de Física mais acessíveis e interessantes. Vale 

ressaltar que poucos discentes consideram as aulas dinâmicas, destacando que o ensino 

de Física precisa ser relacionado com atividades lúdicas e experimentais, como uma das 

formas de dinamizar as aulas.  

 

Figura 16: Resultado do questionário inicial sobre a opinião dos alunos quanto às aulas de Física, segundo 

a autoavaliação dos alunos. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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De acordo com os resultados, observa-se a grande dificuldade dos alunos para a 

compreensão do ensino de Física na sala de aula, e que os alunos esperam do professor 

as mudanças necessárias para tornar as aulas de Física mais atrativas. As respostas 

apontam para uma reflexão na docência em Física, conforme os PCN+ sugere: 

“E esse sentido emerge na medida em que o conhecimento de Física deixa de 

constituir um objetivo em si mesmo, mas passa a ser compreendido como um 

instrumento para a compreensão do mundo. Não se trata de apresentar ao 

jovem a Física para que ele simplesmente seja informado de sua existência, 

mas para que esse conhecimento se transforme em uma ferramenta a mais em 

suas formas de pensar e agir.” (BRASIL, 2002, p.61) 
 

A pesquisa mostra que os professores de Física devem refletir sobre sua didática 

e metodologias, para tornar o ensino de Física uma ferramenta que irá auxiliar os alunos 

para ter uma compreensão dos fenômenos físicos. 

 

4.5.2 Sobre o conteúdo 

 

Para a investigação sobre o conteúdo de ondas sonoras, foram realizadas 

comparações de perguntas iniciais e finais, objetivando avaliar e relacionar os 

conhecimentos prévios dos alunos com os adquiridos através da proposta utilizada no 

Guia Didático. Vale ressaltar que os PCN+ destacam a importância de trabalhar o 

conteúdo de ondas sonoras: 

“O estudo do som e da imagem pode propiciar, ainda, meios para 

dimensionar o papel da informação para a vida social, acompanhando as 

transformações sociais que resultaram do domínio tecnológico, do registro, 

reprodução e velocidade de transmissão de informações ao longo da 

história.” (BRASIL, 2002, p.75) 
 

Com respeito ao conhecimento prévio dos alunos sobre a propagação do som, 

foram aplicadas questões teóricas para verificar o que os discentes sabiam a respeito da 

propagação do som no espaço. Ao final das aulas propostas, as mesmas perguntas foram 

aplicadas para avaliar o conceito após a aplicação do Guia Didático. Na Figura 17, são 

apresentados os resultados da turma A e B, quando indagados sobre o meio para a 

propagação do som e a possibilidade da sua propagação no espaço. Verificou-se que as 

respostas corretas aumentaram significativamente após a aplicação das atividades 

lúdicas e experimentais. 
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Figura 17: Comparação entre os questionários inicial e final sobre o conceito de propagação do som no 

espaço. “É correto fisicamente, o fato de filmes de ficção científica apresentar cenas de explosões com 

sons impressionantes? ” Opções de resposta: “Sim; Não; Talvez; ou Não sei responder”. A resposta 

correta: “Não”. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Sobre o conceito que os discentes tinham sobre o que a onda pode transportar, a 

grande a maioria da turma A revelou que já havia adquirido o conceito correto e, depois 

da aplicação do Guia Didático, houve um pequeno aumento. Na turma B, catorze (14) 

discentes responderam corretamente e depois de realização das atividades, mais oito (8) 

discentes também acertaram a resposta correta. A Figura 18 faz essa comparação, 

mostrando a relação do conhecimento prévio dos alunos com os conceitos físicos de 

ondas ao final das aulas.      
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Figura 18: Comparação entre os questionários inicial e final sobre a propagação sonora. “O que uma onda 

pode transportar?” Opções de resposta: “Matéria; Partículas; Energia; Não sei responder”. A resposta 

correta: “Energia”. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Em relação ao questionamento sobre onde a propagação sonora é maior, a Figura 

19 mostra os resultados entre a comparação dos questionários inicial e final da turma A. 

No momento inicial, destaca-se que 88% da turma acreditava que o som se propagava 

com maior velocidade no ar, e apenas 6% responderam corretamente na água. Depois da 

aplicação do Guia Didático, o número de acertos aumentou para 64%, enquanto que 

diminuiu para 36% os que acreditavam que o som se propagava com maior velocidade 

no ar. 

 
Figura 19: Comparação entre os questionários inicial e final na turma A, sobre onde a velocidade de 

propagação sonora é maior? Opções de respostas: “Maior no ar; Maior na água; Igual na água e no ar; 

Não pode ser determinada”. A resposta correta: “Maior na água”. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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 Na turma B, aconteceu o mesmo processo de mudança, conforme a Figura 20, 

houve uma variação significativa entre as respostas iniciais e finais. Com respeito à 

resposta de se propagar com maior velocidade no ar, variou de 79% para 37%, e com 

respeito à resposta correta, com maior velocidade na água, variou de 9% para 60%.   

  

Figura 20: Comparação entre os questionários inicial e final na turma B, sobre onde a velocidade de 

propagação sonora é maior? Opções de respostas: “Maior no ar; Maior na água; Igual na água e no ar; 

Não pode ser determinada”. A resposta correta: “Maior na água”.   

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 A Tabela 3 compara os resultados iniciais e finais das duas turmas a respeito da 

característica sonora do som agudo, e sua respectiva frequência sonora. A pergunta 

enfatizava que “O som mais agudo é um som de: maior frequência”. Com base na 

pergunta, a turma B teve um grande progresso, pois a resposta correta dada inicialmente 

por sete alunos aumentou para dezenove, enquanto a turma A mostrou que já tinha um 

conhecimento prévio correto, de quinze acertos subiu para vinte e um.   

 

Tabela 3: Comparação dos resultados das turmas A e B, entre os momentos inicial e final para o conceito 

físico relacionado à frequência das ondas sonoras. 

“Uma das características do som é o som agudo. O som mais agudo é um som de:” 

Opções de resposta 
Turma A –

Resp. Inicial  

Turma A – 

Resp. Final 

Turma B – 

Resp.  Inicial 

Turma B – 

Resp. Final 

a) maior intensidade 12 2 14 5 

b) menor intensidade 8 5 2 1 

c) maior frequência 15 21 7 19 

d) menor frequência - - 4 1 

e) não sei a resposta - - 6 3 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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 A Tabela 4 continua com a comparação entre os resultados iniciais e finais das 

duas turmas a respeito da característica sonora do som grave e sua respectiva frequência 

sonora. A pergunta tinha o objetivo de verificar se os alunos identificam que “O som 

grave é um som de: menor frequência”. Os resultados mostraram que as duas turmas 

tiveram um grande progresso, conforme a sexta linha da Tabela 4.  

 

Tabela 4: Comparação dos resultados das turmas A e B, entre os momentos inicial e final para a 

característica do som grave. 

“A outra característica do som, é o som grave. O som grave é um som de:” 

Opções de resposta 
Turma A –

Resp. Inicial  

Turma A – 

Resp. Final 

Turma B – 

Resp.  Inicial 

Turma B – 

Resp. Final 

a) maior intensidade 17 6 10 4 

b) menor intensidade 5 2 8 4 

c) maior frequência 5 2 7 3 

d) menor frequência 8 18 5 16 

e) não sei a resposta   3 3 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

  

O questionário incluía perguntas subjetivas, de forma discursiva e aberta. 

Quanto à pergunta seguinte, sobre a amplitude da onda sonora, a Tabela 5 mostra que a 

turma A teve um aproveitamento superior à turma B. Com respeito ao conceito de 

amplitude sonora, um dos fatores que determinou essa diferença de aproveitamento 

entre as turmas foi o tempo para responder o questionário final, uma vez que a turma B 

respondeu de forma rápida, devido ser o último dia de aula. Isso também influenciou o 

resultado das últimas perguntas do questionário de acordo com as Tabelas 6 e 7, 

respectivamente. Para as perguntas sobre intensidade da onda sonora e se o estudante 

reconhece exemplos de ondas no cotidiano, também verificou-se que houve um 

significativo aumento das respostas corretas em ambas as turmas, porém com maior 

aproveitamento na turma A.  

 

Tabela 5: Comparação dos resultados das turmas A e B, entre os momentos inicial e final para a 

amplitude da onda sonora. 

Pergunta: “No seu ponto de vista, o que acontece com a onda sonora quando você 

aumenta o volume do rádio?” 

Respostas 

consideradas 

Turma A –

Resp. Inicial  

Turma A – 

Resp. Final 

Turma B – 

Resp.  Inicial 

Turma B – 

Resp. Final 

Certas 8 22 6 10 

Erradas 22 4 19 10 

Não respondeu 5 2 8 10 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Tabela 6: Comparação dos resultados das turmas A e B, entre os momentos inicial e final para a 

intensidade da onda sonora. 

Pergunta: “Se você quiser ouvir o som de um rádio a uma grande distância, por que 

se deve aumentar o volume?” 

Respostas 

consideradas 

Turma A –

Resp. Inicial  

Turma A – 

Resp. Final 

Turma B – 

Resp.  Inicial 

Turma B – 

Resp. Final 

Certas 4 12 3 10 

Erradas 28 11 25 10 

Não respondeu 3 5 5 10 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Tabela 7: Comparação dos resultados das turmas A e B, entre os momentos inicial e final para a exemplos 

do cotidiano do aluno sobre ondas.  

Pergunta: “No seu dia-a-dia, você observa algum tipo onda? Se a resposta for 

positiva, dê exemplos.” 

Respostas 

consideradas 

Turma A –

Resp. Inicial  

Turma A – 

Resp. Final 

Turma B – 

Resp.  Inicial 

Turma B – 

Resp. Final 

Certas 11 14 9 15 

Erradas 21 7 20 4 

Não respondeu 3 7 4 11 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 Até o momento, estabeleceu-se uma comparação entre as respostas dos 

questionários inicial e final, com resultados favoráveis quanto ao aumento de acertos. 

Além disso, o questionário final incluía duas perguntas extras que não estavam 

presentes no momento inicial. A partir de agora tais perguntas serão discutidas.  

Sobre a natureza das ondas, a turma A mostrou melhor aproveitamento no final 

do processo, enquanto que a turma B ficou prejudicada por causa da falta de tempo. 

Vale ressaltar que a aplicação do produto na turma B foi realizado no último mês de 

aula, e a última atividade do Capítulo quatro do Guia Didático foi desenvolvida no 

último dia de aula da turma, isso devido aos feriados nacionais do mês anterior que 

impossibilitou a aplicação no mesmo período da turma A. De maneira que os resultados 

foram influenciados por esse imprevisto. Conforme registrado na Tabela 8, pode-se 

notar que na Turma B, vinte discentes não responderam à questão: “Em relação à 

natureza das ondas, como são classificadas as ondas e qual a diferença entre elas?”  

Tabela 8: Resultado final sobre a natureza das ondas das turmas A e B. 

Pergunta: Em relação à natureza das ondas, como são classificadas as 

ondas e qual a diferença entre elas? 

Respostas consideradas Resultado Final A Resultado Final B 

Certas 20 10 

Erradas 3  

Não respondeu 5 20 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Já na Tabela 9, são apresentados os resultados sobre a questão: “Como podemos 

classificar as ondas quanto à sua propagação?”. Como resultado, houve o mesmo 

problema na turma B, devido a falta de mais tempo, vinte e quatro discentes não 

responderam à questão. Na turma A, observou-se o percentual de acerto de 71,4%. 

 

Tabela 9: Resultado final sobre a propagação das ondas. 

Pergunta: Como podemos classificar as ondas quanto à sua propagação? 

Respostas consideradas Resultado Final A Resultado Final B 

Certas 20 6 

Erradas 3  

Não respondeu 5 24 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Os resultados demonstram que é possível, através de uma sequência didática 

planejada e uso atividades lúdicas e experimentais como as propostas no Guia Didático, 

bem como do uso de outras disponíveis na área do ensino de Física, tornar o conteúdo 

de Física agradável, de forma que possa ser assimilado pelos alunos, além de permitir 

aproximar os fenômenos físicos com a realidade e com o conhecimento prévio do 

estudante.  Conforme os PCN+ (2002) destaca:  

“Os alunos chegam à escola já trazendo em sua bagagem cultural vários 

conhecimentos físicos que construíram fora do espaço escolar e os utilizam 

na explicação dos fenômenos ou processos que observam em seu dia-a-dia. 

Muitas vezes, constroem até mesmo modelos explicativos consistentes e 

diferentes daqueles elaborados pela ciência.” (BRASIL, 2002, p. 83) 
 

Assim, a finalidade principal é  aproximar o conhecimento cognitivo do aluno da 

sua realidade com os conceitos científicos de ondas sonoras.  

Além dos resultados já apresentados, na próxima seção serão avaliados os 

resultados obtidos referentes à opinião dos alunos sobre a utilização do Guia Didático.  

 

4.5.3. Sobre o Guia Didático 

 

O professor de Física precisa e deve sempre avaliar a metodologia usada por ele 

em sala de aula, procurando estratégias para alcançar os objetivos de tornar o ensino de 

Física mais próximo dos alunos. Conforme os PCN+ frisa: 

 

 

“Para que todo o processo de conhecimento possa fazer sentido para os 

jovens, é imprescindível que ele seja instaurado por meio de um diálogo 

constante entre alunos e professores, mediado pelo conhecimento. E isso 

somente será possível se estiverem sendo considerados objetos, coisas e 
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fenômenos que façam parte do universo vivencial do aluno, seja próximo, 

como carros, lâmpadas ou televisões, seja parte de seu imaginário, como 

viagens espaciais, naves, estrelas ou o Universo. Assim, devem ser 

contempladas sempre estratégias que contribuam para esse diálogo.” 

(BRASIL, 2002, p. 83) 
 

Sobre o Guia Didático como uma estratégia para alcançar um diálogo entre 

professor e aluno, foi aplicado um questionário específico para avaliar a aplicabilidade 

do mesmo em sala de aula e a compreensão dos alunos a partir das atividades propostas, 

conforme apresentado nas Tabelas 10 e 11. 

 
Tabela 10: Resultado da pesquisa sobre a utilização do Guia Didático na opinião da turma A. 

Pergunta 
Respostas – Turma A 

Sim Não Razoavelmente 

Com respeito a metodologia aplicada com o Guia 

Didático em sala de aula, você conseguiu 

compreender o conteúdo de ondas sonoras? 

23 0 6 

O uso da música facilitou sua compreensão do 

conteúdo? 
27 0 2 

O uso dos experimentos em sala de aula, facilitou 

sua compreensão do conteúdo de ondas sonoras? 
27 0 2 

Você gostaria que essa metodologia fosse aplicada 

em outros conteúdos de Física? 
28 1 0 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
  

Tabela 11: Resultado da pesquisa sobre a utilização do Guia Didático na opinião da turma B. 

Pergunta 
Respostas – Turma B 

Sim Não Razoavelmente 

Com respeito à metodologia aplicada com o Guia 

Didático em sala de aula, você conseguiu 

compreender o conteúdo de ondas sonoras? 

20 0 10 

O uso da música facilitou sua compreensão do 

conteúdo? 
29 0 1 

O uso dos experimentos em sala de aula facilitou 

sua compreensão do conteúdo de ondas sonoras? 
30 0 0 

Você gostaria que essa metodologia fosse aplicada 

em outros conteúdos de Física? 
28 0 2 (Às vezes) 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

 Segundo as tabelas acima, é possível concluir que os discentes aprovaram o uso 

do Guia Didático, bem como as propostas das atividades realizadas, como a utilização 

da música, trecho de filmes e principalmente as atividades experimentais, enfatizando o 

fato de que tais metodologias devem ser estendidas para outros conteúdos da disciplina 

de Física. Nesse ponto, vale destacar as considerações feitas pelos alunos sobre a 

importância da utilização do Guia Didático no conteúdo de ondas. Para a pergunta 
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aberta do questionário: “Descreva como você considerou as aulas de Física sobre ondas 

sonoras com a aplicação do Guia Didático”, destacam-se as seguintes falas. 

Aluno A: “Pude compreender o conteúdo sobre ondas sonoras, a metodologia 

que ele usou foi ótimo porque nós tínhamos a prática junto com a teoria.” 
Aluno B: Bastante produtiva, com uma didática mais interessante.” 
Aluno C: “Bem melhor do que as aulas padrões, pois tem mais movimento.” 
Aluno D: “Muito legais, proporciona uma aprendizagem lúdica e eficaz, além 

de não serem desgastantes.” 
Aluno E: “Foi muito boa as aulas, gostei muito e o Guia Didático é um dos 

melhores.” 
  

Com base nos resultados das Tabelas 10 e 11, verificou-se que a utilização do 

Guia Didático como ferramenta educacional para auxiliar o docente na prática em sala 

de aula, foi aprovada pelos discentes. Os alunos consideraram as aulas mais dinâmicas, 

diferentes, produtivas e interessantes.  

 Com olhar direcionado à opinião dos estudantes quanto às metodologias 

utilizadas para trabalhar o conteúdo de ondas sonoras com o auxílio do Guia Didático, 

os discentes expressaram seu ponto de vista de acordo com as Tabelas 12 e 13. Nesse 

ponto, observou-se que os discentes aprovaram a metodologia utilizada e, os resultados, 

nas tabelas, demonstram que as duas turmas consideraram “Muito bom” e “Bom” a 

utilização do guia. Ressalta-se que nenhum aluno indicou a metodologia como “Ruim” 

ou “Péssima”, resultado que dá legitimidade ao uso da mesma. 

 

Tabela 12: Opinião dos estudantes da turma A, sobre a metodologia utilizada com o Guia Didático. 

Pergunta Respostas da Turma A 

Sobre o ensino de ondas sonoras 

com o Guia Didático, você 

considerou: 

Muito Bom Bom Normal Ruim Péssimo 

22 5 1 - - 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Tabela 13: Opinião dos estudantes da turma B, sobre a metodologia utilizada com o Guia Didático. 

Pergunta Respostas da Turma B 

Sobre o ensino de ondas sonoras 

com o Guia Didático, você 

considerou: 

Muito Bom Bom Normal Ruim Péssimo 

15 13 2 - - 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

Ao final, os discentes foram incentivados a dar sugestões para melhorar o Guia 

Didático: “Que sugestões você pode fornecer sobre as atividades aplicadas?” São 

destacadas aqui algumas falas, 
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Aluno A: “Que toda as aulas de física teriam que ter essa prática junto com a 

teoria, pois o conteúdo fixa melhor, fica mais claro.” 
Aluno B: “Que continuem produtiva, e rica de conteúdo.” 
Aluno C: “Poderia haver competições entre grupos e assim quem não 

aprendeu daria seu melhor para aprender e ganhar a competição.” 
Aluno D: “Manter esse padrão.” 
Aluno E: “Acho que todas as atividades foram aplicadas muito bem.” 

 

Desse modo, é possível notar que a sequência didática utilizada, por meio do 

Guia Didático para o ensino de ondas sonoras, incluindo as atividades lúdicas e 

experimentais, além de um bom planejamento, contribuiu para uma aprendizagem 

significativa dos alunos. Entretanto, é necessário que o professor tenha consciência dos 

objetivos propostos para o ensino de Física, conforme delineado na Base Nacional 

Comum e Curricular – BNCC (Brasil, 2018) que diz:  

“Isso significa, em primeiro lugar, focalizar a interpretação de fenômenos 

naturais e processos tecnológicos de modo a possibilitar aos estudantes a 

apropriação de conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das 

Ciências da Natureza.” (BRASIL, 2018, p. 537)  
 

Além disso, é necessário estabelecer ações específicas para alcançar de fato o 

processo ensino–aprendizagem na área de Física, para não ser mais uma estratégia 

fracassada. Dessa forma, a ação do professor realmente contribuirá para que os alunos 

tenham a aquisição de conhecimentos sobre os fenômenos físicos de forma correta. 

Sobre essa necessidade de reflexão e ação, a Base Nacional Comum e Curricular – 

BNCC (Brasil, 2018, p. 86) cita que “ações dessa natureza podem fazer com que os 

jovens se sintam de fato detentores de um saber significativo, a serviço de uma 

comunidade, expressão de sua cidadania.”  

Outros trabalhos também utilizaram a estratégia da sequência didática por meio 

de um Guia Didático, como por exemplo, o trabalho de dissertação com o título: “O 

aluno como sujeito central no ensino: elaboração de um Guia Didático para o ensino 

contextualizado de biotecnologia na região centro-sul do Paraná”. Nesse trabalho, a 

autora Wiggers (2016, p. 70) desenvolveu e aplicou um Guia Didático com o objetivo 

de “contextualizar o conteúdo ao cotidiano do aluno”, proporcionando aos alunos um 

aprendizado significativo do conteúdo, devido à participação ativa do aluno e auxiliando 

o trabalho do professor em sala de aula. Esse resultado também converge com os 

resultados obtidos na utilização do Guia Didático (Apêndice A), com a proposta de 

utilizar atividades experimentais.    

Em outro trabalho de dissertação com o título: “Experiment@: guia de 

experimentos com abordagem investigativa para o ensino de química”, a autora Vidrik 
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(2016) produziu um Guia Didático para o ensino de Química e fornece subsídios para 

professores do Ensino Médio, e seu objetivo é:   

“... construir um material que pudesse contribuir com o fazer pedagógico de 

um professor quanto aos problemas relacionados ao ensino de Química do 

primeiro ano do ensino médio.” (VIDRIK, 2016, p. 139)    
 

Vale ressaltar os resultados obtidos da aplicação do Guia Didático 

“Experiment@”, Vidrik menciona que:  

 

“Segundo os sujeitos dessa pesquisa, em seus relatos ressaltam a importância 

de se trabalhar com atividades experimentais, acrescentaram que o 

Experiment@ é uma ótima oportunidade de se trabalhar a experimentação 

por investigação e ainda teceram julgamentos favoráveis em relação à 

linguagem clara e aos subsídios essenciais para nortear o professor no 

desenvolvimento de suas atividades.” (VIDRIK, 2016, p. 140) 
 

A aplicação do produto resultou no estímulo da construção do conhecimento dos 

conceitos de maneira apropriada e sua compreensão por parte dos alunos, contribui para 

uma aprendizagem significativa e também auxiliou o professor com as atividades 

propostas de forma contextualizada com o cotidiano do aluno. Os mesmos resultados 

também foram observados na aplicação da sequência didática por meio do Guia 

Didático (Apêndice A) sobre o conteúdo de ondas sonoras.   

O produto educacional proposto de um Guia Didático para o ensino de ondas 

sonoras é uma ferramenta educacional para auxiliar o professor na sua prática 

educacional e um instrumento flexível que poderá ser modificado e aplicado de forma a 

inserir novas estratégias para o ensino de Física, de acordo com a realidade de cada 

professor que adotar o guia para usar. Esse produto estará disponível para professores e 

alunos por meio do programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

(MNPEF) da Sociedade Brasileira de Física (SBF).   

Portanto, espera-se que este material didático sirva de auxílio para professores 

de Física e professores de outras áreas, para contextualizar o ensino de diversos 

conteúdos, bem como para colaborar com um ensino-aprendizagem mais significativo  e 

contribuir para a formação de alunos ativos e participativos nas aulas. Espera-se 

também que seja um instrumento para reflexão e crítica em relação às atividades lúdicas 

e experimentais propostas para dinamizar as aulas, como também proporcionar uma 

interação maior entre professor, aluno e conteúdo.    
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Conclusões 

 

O objetivo do trabalho desenvolvido e descrito nesta dissertação foi descrever a 

aplicação do produto educacional, por meio de um Guia Didático, com a temática de 

ondas sonoras para duas turmas do segundo ano do Ensino Médio, de uma escola 

pública da rede estadual.  

Os resultados da pesquisa sobre o Guia Didático mostraram a viabilidade do uso 

do produto como uma ferramenta didática para auxiliar o professor de Física na 

elaboração de metodologias para sala de aula, e também para tornar a aprendizagem 

significativa do conteúdo de ondas sonoras.  

Com base nas considerações descritas nos resultados, é possível destacar a 

potencialidade dessa ferramenta, utilizando atividades experimentais simples e de baixo 

custo e atividades lúdicas, como a paródia de uma música, e simuladores virtuais de 

Física como o Phet Simulation, que aplicam os conceitos de ondas sonoras e acústica.  

Na pesquisa realizada, foi proposta a seguinte questão: “Em que aspectos da 

aprendizagem as metodologias utilizadas no Guia Didático favorece ao ensino-

aprendizagem dos alunos em sala de aula?”; com base nessa questão foi elaborada e 

desenvolvida uma sequência didática, através de um Guia Didático (Apêndice A), como 

uma ferramenta metodológica de ensino para auxiliar os professores de Física. Além de 

contribuir para o ensino significativo, investigação e compreensão por meio de 

atividades simples que permitem aos alunos uma participação mais efetiva na sala de 

aula, contribuindo para ser um sujeito crítico e que reflita no seu desenvolvimento 

acadêmico.   

Notou-se uma grande participação dos alunos nas atividades propostas. O 

interesse e o envolvimento dos alunos foram notáveis, por exemplo, na atividade lúdica 

com a música, todos os alunos das duas turmas cantaram a paródia, como também no 

experimento com as cordas, todos os alunos envolveram-se na atividade. Dessa forma, a 

execução das atividades experimentais e lúdicas com olhar baseado na abordagem da 

aprendizagem significativa, mostrou ser uma metodologia aplicável para os professores 

de Física. E com base nas análises feitas nos questionários e nos registros realizados em 

sala de aula, e por meio dos relatos dos alunos, percebeu-se que esse tipo de abordagem 

facilitou a aprendizagem de forma significativa.  
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O estudo realizado nesta pesquisa também nos permite algumas sugestões, que 

podem complementar a aplicação do Guia Didático. Uma sugestão seria a aplicação em 

dez aulas e não em oito como foi aplicado. Outra sugestão é que o guia é flexível, 

portanto, pode ser modificado, incluindo outras atividades, como atividades 

computacionais, lúdicas e experimentais, tornando esse procedimento para outros níveis 

de ensino, bem como para outros conteúdos, não somente na área de Física, mas em 

outras disciplinas afins. 

Por fim, ressalta-se que qualquer que seja a abordagem utilizada para a 

elaboração de uma proposta que utilize atividades experimentais, lúdicas, como um 

instrumento para facilitar a didática do professor e ajudar o aprendizado significativo 

dos alunos no entendimento correto dos fenômenos relacionados a ondas sonoras ou 

qualquer outro conceito no conteúdo de Física, tal proposta deve levar em consideração 

uma metodologia que possa permitir ao aluno a participação ativa, e que faça diferença 

na vida dele, possibilitando que o estudante formule hipóteses, questionamentos e 

raciocine sobre como fazer a resolução de problemas, meios esses que irá permitir ao 

aluno construir o próprio conhecimento. 

Portanto, todos esses aspectos abordados mostram que o Guia Didático forneceu 

de forma positiva indícios de uma aprendizagem significativa, e na sala de aula, 

produziu um ambiente favorável para o ensino-aprendizagem do conteúdo de ondas 

sonoras. Deseja-se que os professores possam usar o Guia Didático e que ele 

desenvolva e inspire outras estratégias em sala de aula, para que alunos tenham um 

desenvolvimento eficaz e ativo dos conceitos da Física. 
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Apêndice B   

Questionários 

 

B.1 Questionário Inicial 

 

1 – Com relação ao ensino de Física, você consegue compreender o conteúdo em sala de 

aula? 
a) Sim.  b) Não  c) Razoavelmente. 

 

2 – Sobre as aulas de Física em sala de aula, você considera um ensino: 

a) Chato.  b) Tradicional.   
c) Dinâmico. d) Depende do professor. 
e)Outro:______________________________________________________ 

 

3 - Nos grandes filmes de ficção científica, como STAR WARS, GUARDIÕES DAS 

GALÁXIAS, JORNADAS NAS ESTRELAS, entre outros, observamos cenas de 

guerras espaciais. Essas cenas apresentam explosões com sons impressionantes, como 

também efeitos visuais incríveis com todas essas cenas acontecendo no espaço. De 

acordo com as leis da Física para ondas sonoras, é possível acontecer essas cenas de 

explosões com sons impressionantes?  

a) Sim; 
b) Não; 

c) Talvez; 
d) Não sei a resposta. 

 

4 – O que as ondas podem transportar na sua propagação? 

1 Matéria. 
2 Partículas. 
3 Energia. 
4 Não sei a resposta. 

 

5 – A velocidade do som pode variar dependendo do meio onde se propaga, como nos 

líquidos, sólidos e gasosos. Comparando a velocidade que se propaga no ar e na água, a 

velocidade é:  

a) Maior no ar. 
b) Maior na água. 
c) A velocidade é igual. 

d) Não pode ser determinada. 
 

6 – Uma das características do som é o som agudo. O som mais agudo é um som de: 

a)  maior intensidade. 

b)  menor intensidade. 

c)  maior frequência. 

d)  menor frequência. 

e)   Não sei a resposta. 
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7 -  A outra característica do som, é o som grave. O som grave é um som de: 

a)  maior intensidade. 

b)  menor intensidade. 

c)  maior frequência. 

d)  menor frequência. 

e)   Não sei a resposta. 

 

8 – No seu ponto de vista, o que acontece com a onda sonora quando você aumenta o 

volume do rádio? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9 – Se você quiser ouvir o som de um rádio a uma grande distância, por que se deve 

aumentar o volume?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10 – No seu dia-a-dia, você observa algum tipo onda? Se a resposta for positiva, dê 

exemplos. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

B.2 Questionário final 
 

B.2.1 Bloco I - Teoria 

1 - Nos grandes filmes de ficção científica, como STAR WARS, GUARDIÕES DAS 

GALÁXIAS, JORNADAS NAS ESTRELAS, entre outros, observamos cenas de 

guerras espaciais. Essas cenas apresentam explosões com sons impressionantes, como 

também efeitos visuais incríveis com todas essas cenas acontecendo no espaço. De 

acordo com as leis da Física para ondas sonoras, é possível acontecer essas cenas de 

explosões com sons impressionantes?  

e) Sim; 
f) Não; 

g) Talvez; 
h) Não sei a resposta. 

 

2 – O que as ondas podem transportar na sua propagação? 

a) Matéria. 
b) Partículas. 
c) Energia. 

d) Não sei a resposta. 
 

3 – A velocidade do som pode variar dependendo do meio onde se propaga, como nos 

líquidos, sólidos e gasosos. Comparando a velocidade que se propaga no ar e na água, a 

velocidade é:  

e) Maior no ar. 
f) Maior na água. 
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g) A velocidade é igual. 

h) Não pode ser determinada. 
 

4 – Uma das características do som é o som agudo. O som mais agudo é um som de: 

a)  maior intensidade. 

b)  menor intensidade. 

c)  maior frequência. 

d)  menor frequência. 

e)   Não sei a resposta. 

 

5 -  A outra característica do som, é o som grave. O som grave é um som de: 

a)  maior intensidade. 

b)  menor intensidade. 

c)  maior frequência. 

d)  menor frequência. 

e)   Não sei a resposta. 

 

6 – No seu ponto de vista, o que acontece com a onda sonora quando você aumenta o 

volume do rádio? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7 – Se você quiser ouvir o som de um rádio a uma grande distância, por que se deve 

aumentar o volume?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8 – No seu dia a dia, você observa algum tipo onda? Se a resposta for positiva, dê 

exemplos. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9 – Em relação à natureza das ondas, como são classificas as ondas e qual a diferença 

entre elas?   

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10 – Como podemos classificar as ondas quanto à sua propagação?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

B.2.2 Bloco II - Opinário 

11 – Com respeito à metodologia aplicada com o Guia Didático em sala de aula, você 

conseguiu compreender o conteúdo de ondas sonoras? 

a) Sim. 
b) Não. 

c) Razoavelmente. 
 

12 – Sobre o ensino de ondas sonoras com o Guia Didático, você considerou:  
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a) Muito bom. 

b) Bom. 
c) Normal. 
d) Ruim. 

e) Péssimo. 
 

13 – O uso da música facilitou sua compreensão do conteúdo? 

a) Sim. 
b) Não. 

c) Razoavelmente. 
 

14 – O uso dos experimentos em sala de aula facilitou sua compreensão do conteúdo de 

ondas sonoras? 

a) Sim. 

b) Não. 
c) Razoavelmente. 

 

15 – Você gostaria que essa metodologia fosse aplicada em outros conteúdos de Física? 

a) Sim. 
b) Não. 

c) Às vezes. 
 

16 – Descreva como você considerou as aulas de Física sobre ondas sonoras com a 

aplicação do Guia Didático. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

17 – Que sugestões você pode fornecer sobre as atividades aplicadas?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 


