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RESUMO 

 
Esta dissertação relata a conclusão do trabalho desenvolvido durante o 
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), realizado na 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Medianeira. Durante este 
trabalho foi desenvolvido e aplicado um produto educacional na forma de um 
objeto virtual de aprendizagem, utilizando-se de simuladores virtuais em 
linguagem Java, da plataforma PHET- Interactive Simulations da Universidade 
do Colorado.  Levando-se em consideração amplitude dos conteúdos de Física 
selecionamos como tema a Física Ondulatória, com ênfase nos conceitos de 
Amplitude e Frequência da Onda, Reflexão, Difração e Interferência de Ondas e 
para as simulações utilizamos o wave-interference disponível no PhET. Para 
fundamentar a elaboração das sugestões de simulação que compõem o objeto 
educacional foi realizado um estudo piloto para levantamento dos conceitos 
prévios dos alunos, através de um questionário, referente a um experimento 
hipotético de uma torneira gotejando sobre um recipiente ocupado por água em 
repouso. A partir de uma análise qualitativa do conteúdo dessa primeira etapa, 
elencamos as maiores dificuldades encontradas pelos alunos na descrição do 
fenômeno ondulatório, o que contribuiu para a elaboração e escrita da primeira 
versão da Produto Educacional, o qual se remetia a ondas produzidas na água.  
Esta versão foi aplicada a um grupo de alunos para fins de avaliação. Após a 
análise desta avaliação incluímos atividades de simulação de ondas sonoras e 
luminosas as quais compõem a versão definitiva do objeto de aprendizagem 
juntamente com as simulações de Onda na água. O Produto Educacional foi 
aplicado a um grupo de 20 alunos da 3ª Série do período noturno do Ensino 
Médio de um Colégio Público Estadual. Os dados coletados embasaram um 
trabalho sólido e de resultados consistentes com assertivas da Teoria da 
Aprendizagem Significativa. Concluímos assim que a utilização deste objeto de 
aprendizagem como ferramenta auxiliar no ensino favorece a aprendizagem dos 
alunos, aguçando sua criatividade, tornando-os pesquisadores e protagonistas 
de seu conhecimento. 
 
Palavras-chave: Ondulatória. Simuladores Virtuais. Objetos de Aprendizagem. 
Aprendizagem significativa. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation reports the conclusions of the work developed during the 
National Professional Master's Degree in Physics Teaching, held at the Federal 
Technological University of Paraná, campus of Medianeira. During this work, an 
educational product was developed and applied in the form of a virtual learning 
object, using virtual simulators in Java language, from the PHET-Interactive 
Simulations platform of the University of Colorado. Taking into account the 
amplitude of the contents of Physics, we select Waveform Physics as its theme, 
with emphasis on the Wave Amplitude and Frequency, Reflection, Diffraction and 
Wave Interference concepts and, for the simulations, we use wave-interference 
available in PhET. In order to support the elaboration of the simulation 
suggestions that make up the educational object, a pilot study was carried out to 
survey the students' previous concepts through a questionnaire, referring to a 
hypothetical experiment of a faucet dripping on a container occupied by water at 
rest. From a qualitative analysis of the content of this first stage, we highlight the 
greatest difficulties encountered by the students in the description of the wave 
phenomenon, which contributed to the writing of the first version of the 
Educational Product, which refers to waves produced in water. This version was 
applied to a group of students for evaluation purposes. After the analysis of this 
evaluation we include activities of simulation of sound and light waves which 
make up the definitive version of the learning object together with the simulations 
of wave in the water. The Educational Product was applied to a group of 20 
students of the 3rd Series of the night period of the High School of a State Public 
School. The collected data provied us a solid work which results are consistent 
with assertive of the Meaningful Learning Theory. We conclude that the use of 
this learning object as an auxiliary tool in teaching favors students' learning, 
enhancing their creativity, making them researchers and protagonists of their 
knowledge. 
 
 
Keywords: Ondulatory. Virtual Simulators. Learning objects. Meaningful 
Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Na vivência como docente do Ensino Médio tem se tornado frequente, 

durante os intervalos e nos conselhos de classe, as falas de professores 

relatando a falta de interesse dos estudantes pela escola e por seus 

componentes curriculares. Nessas opiniões fica evidente o desestímulo ao 

estudo, bem como a observação de que, para uma grande parcela de alunos, a 

frequência às aulas ocorre apenas por obrigação. Tal realidade se acentua 

quando se analisa o empenho dos estudantes para as disciplinas da área de 

ciências exatas, e se confirma ao analisar dados mostrados por testes 

internacionais como o PISA: no ano de 2015 foram avaliados 70 países e o Brasil 

ficou com a quinquagésimo nono lugar, nas categorias Matemática e Ciências. 

[1] 

É evidente que ao longo de toda vida estudantil o aluno passa por várias 

etapas, cada qual com seu grau de complexidade, desde a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, até o acesso ao nível superior. [2] Ao sair 

da Educação infantil e ingressar no Ensino Fundamental, o estudante se depara 

com uma metodologia de ensino diferente, os componentes curriculares se 

dividem e para cada um há professor diferente e novas exigências. Do 

fundamental para o Ensino Médio as adversidades são ainda maiores, mais e 

mais componentes curriculares, mais tarefas, mais provas, aumentando assim o 

nível de dificuldade decorrente do aprofundamento previsto para este nível de 

escolaridade e entre esses componentes curriculares está à disciplina de Física. 

Segundo os Parâmetros Curriculares de Ciências da Natureza e 

Matemática, [3] no Ensino Médio, que é a última e complementar etapa da 

educação básica, devem-se aprofundar os saberes dentro de cada componente 

curricular, articulando-os de maneira interdisciplinar, devendo trabalhar a teoria 

embasando-se na prática, de forma contextualizada, relacionando a vida 

cotidiana e também desenvolvendo conceitos mais complexos, criando uma 

visão geral e aprofundada de mundo, estimulando os alunos a desenvolver 

habilidades e competências previstas para esse segmento. Deve-se também 

inserir o aluno no mundo tecnológico, dando-lhe condições de analisar e 

compreender equipamentos e procedimentos técnicos, analisando informações 
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e avaliando riscos e benefícios desse processo e tentar soluções alternativas, 

preocupando-se com questões ambientais globais ou econômicas continentais. 

Por outro lado, sabemos que na maioria das instituições a realidade não é essa. 

Muitos professores ainda trabalham somente de forma chamada de tradicional, 

concentrando as aulas em utilização de lousa e giz, monopolizando o discurso e 

tornando seu aluno mero ouvinte. [3] 

 No caso da Física, essa forma tradicional de ensino foi moldada no Brasil, 

segundo suas Diretrizes Curriculares, página 46, [4]em meados do século XVIII, 

quando foi criado no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II para servir de modelo 

para as demais escolas. Neste, estabeleceu-se que a Física deveria ser 

repassada de maneira matematizada2, [5] de forma quantitativa, ensinada 

através de manuais franceses onde o aluno seria o ouvinte e o professor 

transmissor deste conhecimento. [4] 

 Em São Paulo, já no período da ditadura militar, alguns projetos como 

Getefe Pbef foram criados, apoiados pela UNESCO, para mudar esta realidade. 

Projetos estes que introduziram a tecnologia na educação, tentando mudar esta 

realidade de escola tradicional, tinham entre seus objetivos, desenvolver 

materiais didáticos que possibilitassem ao aluno estudar de maneira autônoma, 

sem o auxílio do professor. [4] 

 GETEF (Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de Física) foi um 

projeto criado por volta da década de 70coordenado pelos Professores Fuad 

Daher Saad, Paulo Yamamura e Kazuo Watanabe, docentes do Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo. Pbef (Projeto Brasileiro para o ensino de 

Física), criado pelo professor Rodolpho Caniato. Os volumes "O Céu" e 

"Mecânica" foram apresentados em sua tese de doutorado "Um Projeto 

Brasileiro para o Ensino de Física", defendida em 1973. Ambos baseados na 

tendência de instrução programada, com enfoque principal na experimentação. 

O Ensino da Física deve ser amálgama de conceituação, experimentação 

e formalismo matemático. Na experimentação o aluno consegue estabelecer 

relações entre os conceitos teóricos e os fenômenos reais manifestados de 

                                                           
Hans Freudenthal (1905-1990), idealizador da “matemática realística”, define matematização 

como a “organização da realidade com significado matemático”apud artigo  
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forma prática e, através do formalismo matemático (adequado a cada nível de 

escolarização), criar modelos que expliquem a natureza e expressá-los em uma 

linguagem universal e exata. Todavia, este amálgama na maioria das vezes não 

acontece. 

O uso do formalismo matemático, às vezes se torna indispensável na 

compreensão de fenômenos da natureza que são avaliados de forma 

quantitativa, porém a defasagem dos alunos nas ciências exatas nos outros 

componentes deste amálgama é um problema muito grande a ser enfrentado. 

Os recursos usados em sala de aula, quadro e giz, que não permitem a 

manipulação e visualização de fenômenos, geralmente não são suficientes para 

a condução de uma aprendizagem efetivamente significativa. 

Assim percebemos que a estratégia didática de aula expositiva (que 

chamamos aqui de tradicional) não se enquadra mais nesse padrão de 

sociedade para a qual informações sobre um assunto está acessível 

instantaneamente, a partir dos diversos recursos tecnológicos disponíveis. 

Sabendo da realidade de nossas escolas, muitas vezes sem estrutura, 

sem laboratórios de Ciências adequados, precisamos encontrar alternativas às 

aulas tradicionais. Não podemos ficar alheios ao mundo tecnológico e 

precisamos atualizar nossas práticas, de forma que os alunos sejam 

incentivados a aprender e a buscar o conhecimento nesse modelo de sociedade 

de informação instantânea. 

Além disso, levando em consideração que a atual geração de alunos é 

"nativa digital", mostrando altas habilidades no manuseio de aparelhos e uso de 

informações, precisamos incluir os recursos tecnológicos em nossa prática 

docente, em sala de aula ou fora dela, organizando e sistematizando situações 

para, de forma objetiva, auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. 

Pensando na contribuição desta dissertação para a melhoria do ensino de 

Física, trabalhamos na elaboração de um objeto educacional, possa auxiliar para 

tornar o aprendizado significativo e ao mesmo tempo prazeroso e criativo, que o 

aluno seja estimulado e tenha vontade de aprender, de buscar o conhecimento, 

tornando-se protagonista de seu aprendizado, um aprendiz ativo e o professor 

apenas sendo o mediador desse conhecimento científico. Seguindo a linha 
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construtivista cognitivista, procuramos elaborar um objeto educacional que 

conduza o aluno a trabalhar de maneira ativa, colaborativa, facilitada, 

respeitando as diferenças individuais, através da interação social, indispensável 

para seu desenvolvimento, e que ainda propiciasse construir conhecimentos a 

partir de sua própria interpretação, organizando, sistematizando e relacionando 

conceitos baseando-se nos conhecimentos prévios dos alunos, os subsunçores 

já adquiridos. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho, portanto, é a construção de um 

objeto educacional digital para trabalhar a Física Ondulatória de maneira 

conceitual. Para isso utilizaremos simuladores virtuais, partindo do simples para 

o complexo, do concreto para o abstrato, do básico para o aprofundado e 

procurando “provocar reações ou respostas que garantam a formação de 

atitudes intelectuais e habilidades adequadas em quem aprende, propiciando ao 

aluno uma perspectiva relacional e global, que motivem, estimulem a auto-

estima e autoconhecimento”. [6] 

Conforme veremos no decorrer deste texto, o produto educacional 

proposto é um objeto virtual de aprendizagem constituído por conjunto de três 

atividades de simulação que juntas, abrangem os fenômenos de sobreposição 

das ondas mecânicas e das eletromagnéticas. Cada atividade é composta por 

uma sequência de propostas de manipulação, observação e descrição de 

fenômenos físicos relacionados à Ondulatória que podem ser incorporadas a 

outras estratégias de abordagem utilizada pelo professor na discussão deste 

conteúdo com os alunos.  

Segundo Zabala, [7] “para que a ação educativa resulte no maior benefício 

possível, é necessário que as atividades de ensino/aprendizagem se ajustem ao 

máximo a uma sequência clara com uma ordem de atividades que siga um 

processo gradual", tendo condições de criar assim um clima favorável para que 

ocorra o desenvolvimento de novas Competências e Habilidades. 

Utilizando visualizações e propostas de simulações para estimularmos 

nos alunos conflitos cognitivos entre os conhecimentos prévios ou espontâneos 

e informações novas decorrentes das observações dos fenômenos sob análise. 

Espera-se, então, que os alunos possam construir e propor formas de expressar 
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os conceitos de frequência e amplitude de uma onda, avaliar e descrever os 

fenômenos de Reflexão e Interferência de Ondas. Para isso, elaboramos 

propostas de simulações de ondas na água estimulação da propagação do som 

e da luz, procurando conduzir o aluno durante o processo de construção 

conhecimento em um ciclo de manipulação, observação e descrição de 

situações físicas, deixando ao professor o papel de mediador do conhecimento. 

Para a condução das atividades o professor nesse processo deve estar 

ciente de que as simulações computacionais são, na sua maioria, simplificações 

da realidade e este aspecto deve ser trabalhado com os alunos, não podendo 

substituir completamente experimentos reais, nem a didática em sala de aula, 

logo, "cabe ao professor ter o bom senso de planejar e selecionar as simulações 

com as quais vai trabalhar, bem como os alunos abordados. [7] 

De acordo com Olga Teixeira Damis [6] "Na prática, a utilização dessa 

sequência de passos para orientar o ato de ensinar contribuiu para valorizar a 

erudição do professor para transmitir e a do aluno para assimilar conhecimentos 

sistematizados.[...]  cabe ao professor procurar adaptar a matéria de estudo às 

necessidades atuais da vida individual e social do aluno, partindo de seus 

interesses e suas experiências..." [6] 

O produto educacional na forma de um objeto virtual de aprendizagem 

que potencialmente favorece a aprendizagem significativa foi aplicado a alunos 

do ensino médio de uma instituição pública de ensino. O desenvolvimento das 

atividades ocorreram de forma satisfatória, tendo destaque a atuação dos alunos 

de maneira autônoma e aprendendo com mais facilidade, engajando-se na 

proposta de maneira vibrante. 

Para fins de organização, este texto é apresentado da seguinte forma: 

após esta breve Introdução, descrevemos no Capítulo 2 as justificativas para 

execução deste trabalho tanto sob a ótica da importância do uso de recursos 

informatizados como ferramenta auxiliar para o ensino quanto às motivações 

pessoais que levaram à escolha do tema. No Capítulo 3 detalhamos o processo 

de construção do Produto Educacional, desde os testes iniciais que subsidiaram 

a elaboração das seqüência de questões propostas nas atividades até a relação 

entre os conceitos explorados nas questões de cada atividade de simulação. No 
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Capítulo 4 descrevemos detalhadamente a aplicação do Produto Educacional 

junto aos alunos do Ensino Médio, comentando sobre o desempenho dos 

estudantes na expressão escrita dos conceitos relacionados às questões 

propostas nas atividades. Por fim, no Capítulo 5 apresentamos nossas 

considerações finais a respeito do desenvolvimento deste trabalho.  
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2. JUSTIFICATIVA 

2.1. MOTIVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PE 

 

O Produto Educacional (PE) desenvolvido durante o Curso de Mestrado 

e descrito ao longo dessa dissertação nasceu das inquietações surgidas na 

prática docente da autora junto a escolas públicas do estado do Paraná. Por 

vezes, os objetivos do PE confundem-se com os objetivos da autora no que se 

refere às suas práticas docentes de forma que não se pode simplesmente 

desvincular as atividades propostas da história de vida da autora como docente 

de Física. Muitas das atividades sugeridas estão relacionadas não só com as 

preocupações da autora quanto docente de Física em formação, mas também 

com as características do corpo discente a que o PE se destina, uma vez que 

muitas das dificuldades enfrentadas pelos atuais estudantes foram também 

enfrentadas durante formação docente inicial. Assim, embora não seja essencial, 

é instrutivo que o leitor seja introduzido à história de vida da docente, que passa 

a ser narrada, nesta seção, em primeira pessoa. 

O início de minha primeira graduação, licenciatura em Matemática se deu 

logo após a conclusão do Ensino Médio, no ano de 2003 e as dificuldades 

encontradas para concluí-la, foram inúmeras. Como meus pais moravam na 

zona rural, para cursar a graduação precisei me hospedar na casa de parentes 

que moravam na cidade onde passava a semana. Visitava meus pais às 

segundas-feiras, pois nesse mesmo período trabalhei em uma panificadora, 

diariamente das 03h00min h às 11h00minh, exceto na segunda-feira, que era 

meu dia de folga. As aulas da graduação aconteciam no período da manhã, das 

07h40minh ao meio dia. Fazia caminhando o trajeto até a universidade que 

distanciava em torno de 3,0 km da casa de minha tia, onde ficava hospedada. 

No último ano de faculdade, voltei para a casa de meus pais, na zona 

rural, distante aproximadamente 35 km da instituição em que estudava e, para 

poder dar sequência ao curso, acordava todos os dias 05h15min da manhã e me 

deslocava, de moto ou carro, até um colégio estadual e municipal rural que se 

situava 5 km da casa de meus pais para pegar carona com o ônibus que ia até 

a cidade buscar os professores que ali lecionavam. Chegava à universidade as 
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06h50minh e retornava para casa por volta das 13h30minh. Nesta época eu e 

minha mãe começamos a vender roupas para continuar contribuindo com as 

despesas de casa, que não eram poucas. 

Embora tenha recebido meu diploma de graduação em março de 2007 

pela Universidade Paranaense, um ano antes dessa conclusão do curso já me 

inscrevi no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 

professores para o Estado do Paraná (PSS), mas só fui chamada pela primeira 

vez no mês de agosto daquele ano. Embora minha formação fosse em 

Matemática, minhas primeiras turmas foram alunos do Ensino Médio com a 

disciplina de Física. Naquele período, se tivéssemos carga horária suficiente de 

certa disciplina durante o curso, no caso a de Física, podíamos nos inscrever 

também nela, para dar aulas.  

Diferente das expectativas que se tem ao terminar a graduação, percebi 

que aprendemos a ser professor, a lecionar, na prática diária. Eu estudava, me 

preparava durante toda à tarde para poder dar aulas no período noturno, de um 

Colégio Estadual da cidade. Enfrentei muita insegurança, pois pela primeira vez 

entrava em sala de aula como professora regente, o que era totalmente diferente 

dos estágios realizados durante a graduação, nos quais era monitorada e 

auxiliada pela professora orientadora e assistida pela professora regente da 

turma. Nesse momento, a responsabilidade em ensinar, em controlar a turma e 

mediar conflitos era toda minha! 

Para um professor iniciante, o ambiente de trabalho não era estimulante: 

atuava numa escola periférica, onde diversos alunos eram usuários de drogas, 

bebidas alcoólicas e tabaco, sendo que alguns adentravam a escola ainda 

alterados. Haviam comentários de que alguns alunos eram traficantes, que 

meninas se prostituiam, e que muitas eram mães já na adolescência. Nesse 

ambiente, o medo era constante. 

Percebi que a defasagem de conhecimento dos alunos era enorme e que 

a vontade de aprender não existia. Muitos só estavam ali para que não perder 

os benefícios dado pelo governo, como bolsa família, vale leite, vale gás, pois 

um dos requisitos para estes é a frequência escolar.  Diante desta triste 
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realidade, o que fazer para que estes alunos gostassem de aprender? Como 

superar tantas situações de medo? Como ensinar Física? 

Em conversa com outros professores deste mesmo colégio, em 

momentos de hora-atividade ou em intervalos, comentavam que passavam 

atividades mais simplificadas possíveis para os alunos conseguissem produzir, 

muitas vezes não seguindo o currículo proposto para a série. Percebi que nem 

os professores acreditavam no potencial dos alunos. Logo percebi que eu, 

professora iniciante totalmente sem experiência, adotava muitas vezes esta 

estratégia: selecionava o conteúdo de nível mais básico e tentava ensinar aos 

alunos, mas não me sentia confortável com esta situação, pois acreditava que 

eu e eles podíamos mais. Ao longo dos anos de professora minha didática foi 

sendo moldada de acordo com cada realidade que enfrentava e sempre na 

tentativa se inserir estratégias variadas para que pudesse atender a grande 

maioria dos alunos de cada sala de aula. 

No decorrer do período letivo assumi mais duas turmas de 5ª Série, 

nomenclatura usada na época, em outro Colégio da mesma região, na disciplina 

de matemática. Este foi um enorme desafio, pois sendo no período vespertino, 

as crianças vinham com toda energia e como controlá-las e ainda fazer com que 

aprendessem? 

Neste mesmo ano ainda, no segundo semestre, iniciei um curso de 

Especialização no Ensino de matemática, com aulas durante 4 meses, todos os 

sábados e domingos. Assim, completava toda minha carga horária: durante a 

semana lecionava e nos finais de semana estudava. Foi cansativo, mas muito 

recompensador, pois o aprendizado adquirido foi excepcional para meu 

desenvolvimento intelectual e profissional. 

No ano seguinte, 2008, consegui 40 horas-aula, pelo mesmo processo 

seletivo, sendo 20h/a de Física no período noturno na mesma escola em que 

estava no ano anterior e 20h/a de matemática, num colégio também periférico, 

porém em outra região da cidade, no período da tarde. Como minha pontuação 

era muito baixa, era uma das últimas a pegar aula, pegava nas escolas 

periféricas. 
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Para poder lecionar, continuava pegando caronas com o ônibus que ia do 

sitio buscar os professores na cidade e como ele não passava em frente às 

escolas, eu precisava fazer algumas caminhadas até chegar. 

No período em que cursei o Ensino Médio e Graduação em Matemática, 

nunca tive muito apreço pela disciplina de Física, porém, como só me restavam 

aulas de Física desde o início de minha profissão, precisei estudar muito para 

suprir a defasagem que tinha e nessa luta diária, aprendi a amá-la, tanto que 

decidi cursar licenciatura em Física, por incentivo também de meu, namorado na 

época, hoje esposo, que já cursava.  

No ano de 2009, decidi criar asas, sai da casa de meus pais, fui morar na 

cidade de Cascavel e dividindo as despesas de aluguel, alimentação, água e luz 

com uma amiga. Foi nesse mesmo ano, que iniciei minha segunda graduação, 

licenciatura em Física, na modalidade à distância (EAD), pela Universidade do 

Sul de Minas- UNIS. Trabalhava durante o dia, como professora, e a noite, em 

casa, realizava as atividades propostas pelo curso. Nesse ano também, assumi 

algumas aulas de matemática numa escola particular da cidade, para 

complementar a renda já que as despesas tinham aumentado. O contato com a 

escola particular me permitiu perceber nitidamente a precariedade da escola 

estadual. 

Como na nossa região não tínhamos a oferta do curso de Física, 

precisávamos nos deslocar para Varginha, estado de Minas Gerais, realizar as 

provas. Isso acontecia 4 vezes por ano, no final de cada bimestre. Algumas 

vezes íamos de avião partindo da cidade de Foz do Iguaçu, distante 140 km de 

Cascavel, quando era mais vantajoso financeiramente. Algumas vezes íamos de 

carro e outras muitas vezes, de ônibus. Saíamos na quinta-feira à noite e 

chegávamos na sexta-feira, final tarde. As provas aconteciam no sábado, nos 

períodos matutino e vespertino, e nos domingos aconteciam às atividades 

práticas no laboratório da Universidade. 

Como pude obter aproveitamento de estudos algumas disciplinas do 

curso foram eliminadas o curso, que seria de três anos, foi concluído em dois.  

Foram dois anos de muitas viagens à MG, muita história para contar e 

também muito aprendizado. Eu mesma tinha certo receio de faculdade à 
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distância, mas tendo uma boa base da primeira graduação que foi presencial, e 

já tendo a prática do estudo individual, consegui administrar as disciplinas e 

certamente adquiri uma boa bagagem para melhorar significativamente o nível 

das minhas aulas.  

Todo esse esforço, que não foi pouco, demonstra o quanto me preocupo 

com a educação, com meu papel de professora de ensinar e do aluno aprender. 

Com o título de Licenciatura em Física consegui me inscrever no PSS nas 

duas disciplinas (Matemática e Física), e obtive uma pontuação maior no 

processo seletivo, ficando muito bem classificada na disciplina de Física, 

podendo optar por escolas mais próximas de minha casa, pelo período para 

lecionar. Também optei por ficar somente nessa área, desistindo das aulas de 

matemática, e desde então, assumo somente aulas de Física. Desde o início da 

atuação na área tenho percebido a dificuldade enfrentada pelos alunos, tanto na 

parte de interpretação como nas relações matemáticas presentes nessa 

disciplina. Tento buscar novas estratégias de ensino, como aulas com o uso de 

slides, com muitas figuras e animações, aulas práticas e enfim descobri os 

simuladores, que uso, quando por alguma razão, não consigo fazer alguma 

atividade na prática. 

Tenho gostado e me aprofundado muito nessa experiência, já tendo 

desenvolvido vários roteiros de atividades prontos e aplicados e percebo o 

quanto os alunos gostam e se sentem motivados a aprender através da interação 

com a simulação. Faço muito uso deles, nas escolas particulares em que 

trabalho, pois os laboratórios de informática são mais bem equipados, o sistema 

utilizado permite rodar qualquer simulador, em Java, Flash e outros, possuem 

um computador por aluno caso queira realizar atividades individualmente, além 

de contar com o profissional de TI que nos auxilia em qualquer dificuldade 

encontrada.  

Nas escolas estaduais preciso ter um cuidado um pouco maior para 

desenvolver uma atividade como essa, pois muitas vezes os poucos 

computadores disponíveis não estão funcionando adequadamente e muitos dos 

simuladores não rodam no sistema operacional Linux. Sendo assim, uma das 
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alternativas encontradas foi o uso de projeção da simulação, comandada pela 

professora, através do uso do notebook pessoal. 

No ano de 2015 fiquei sabendo que as inscrições para o mestrado 

profissional em Física estavam abertas e pesquisando a fundo sobre essa pós-

graduação verifiquei que uma das vertentes era o uso de tecnologias em sala de 

aula, exatamente o que eu esperava. Inscrevi-me, realizei a prova escrita e 

passando para próxima etapa de seleção, precisei escrever um memorial de 

minha vida acadêmica e um projeto no qual gostaria de trabalhar durante o 

mestrado. Pois bem, escrevi esse projeto, baseando-me naquilo que já 

trabalhava, no uso de simulações, utilizando-se do ambiente PhET Simulações 

Interativas. 

Muito feliz, fui selecionada em quinto lugar para compor a primeira turma 

de 10 alunos regulares, mais dois alunos especiais do Mestrado profissional em 

Física, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no Campus 

de Medianeira. 

Em março de 2016 iniciaram-se as aulas, que ocorriam todas as sextas-

feiras no período noturno e no sábado, durante todo o dia. Meu prazer em 

estudar aumentava a cada aula. Nesse primeiro ano, precisamos fazer a escolha 

de nosso orientador, e analisando a área de atuação de cada um e seu currículo, 

fiz minha escolha e fui aceita. Fiquei ainda satisfeita com o fato de que meu 

orientador aceitou minha proposta do uso de simuladores, sendo o início do 

trabalho se concentrou na definição do conteúdo abordado com o uso dos 

simuladores. Assim, durante a realização e aplicação do produto educacional 

que construímos, me senti muito motivada e percebi de forma significativa o 

interesse e prazer dos alunos. 
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3. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

O produto educacional (PE) aqui descrito pode ser entendido como um 

objeto virtual de aprendizagem, no sentido da definição sugerida por Spinelli [8]  

ao afirmar que um objeto de aprendizagem pode “compor um percurso didático, 

envolvendo um conjunto de atividades, focalizando apenas determinado aspecto 

do conteúdo envolvido”, porém objetos virtuais de aprendizagem podem ser 

considerados como qualquer recurso digital (imagem, animação, simulação etc.) 

que tenha a capacidade de reutilização para suporte ao ensino [9]. 

Neste capítulo, apresentamos nossa proposta de objeto virtual de 

aprendizagem, descrevendo detalhadamente o processo de elaboração deste 

produto educacional, bem como as atividades que o constituem. Porém, antes 

de iniciar a apresentação do PE, tecemos algumas considerações sobre alguns 

termos ou expressões que utilizamos no decorrer do trabalho, a fim de orientar 

o leitor.  

Nesse produto educacional, construímos um objeto de aprendizagem 

utilizando simuladores virtuais para o ensino de Física. Neste PE citamos 

diversas vezes os termos professor mediador e aluno protagonista, ressaltando 

a importância do papel do professor, no qual baseamo-nos no construtivismo 

que segundo Piaget “o desenvolvimento mental é uma construção contínua 

comparável à edificação de um grande prédio que, a medida que se lhe 

acrescenta algo, ficará mais sólido” (PIAGET, 1973), tornando-se assim a 

aprendizagem significativa, e de acordo com Moreira [10] é aquela em que ideias 

expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária 

com aquilo que o aprendiz já sabe. No contexto deste trabalho, utilizamos o 

termo mediar relacionado por Vygotsky ao sociointeracionismo, ou seja, uma 

teoria de aprendizagem com foco na interação. Segundo Martins e Moser [11], o 

conceito de mediar é essencial para compreender o verdadeiro significado ou 

processo da aprendizagem. 

Assim, o professor mediador, aqui citado, refere-se àquele que organiza 

e prepara atividades de maneira articulada, responsável, didática e com 

objetivos muito bem definidos. Aquele que faz as perguntas certas, nos 

momentos mais oportunos, fazendo com que ocorram conflitos cognitivos, 
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citados por Piaget, que levem ao aprendizado. Aquele que indica o caminho e 

faz com que seus, alunos busquem soluções, aquele que sabe a hora certa para 

propor uma discussão sobre o aprendido e soluciona dúvidas ou conteúdos não 

aprendidos. Aquele detentor do conhecimento, que é transmitido, de maneiras 

variadas, de acordo com cada turma, com cada realidade, e que através da 

interação com seus alunos proporciona uma aprendizagem significativa. 

De acordo com Martins e Moser [11], a mediação é constituída pelos 

elementos “repetíveis e reproduzíveis”, oferecidos por um sistema de linguagem 

que é externo ao cérebro do indivíduo, mas que deixa traços ou marcas ou 

transformações nas interações neuronais, possibilitando sua vinda à tona pela 

memória. 

Ainda no contexto deste trabalho, nos referimos ao aluno protagonista 

como aquele que investiga, dialoga, testa, questiona situações propostas e 

busca soluções. 

Nesse sentido, em nosso PE busca conduzir ao aluno protagonista que, 

através de um estudo guiado, responde aos questionamentos referentes ao tema 

ondulatória; utilizando como ferramenta os simuladores com os quais podem 

fazer e refazer praticas investigativas. O professor mediador planeja as 

atividades, de forma a escolher as perguntas certas para que os alunos cheguem 

ao objetivo proposto, efetua momentos de parada estratégicos, mediados pelo 

professor, para sanar as dúvidas até ali geradas. 

 Assim, neste trabalho o termo professor protagonista se opõe à visão que 

se tem do professor mediador nos dias atuais na qual o mesmo se encontra a 

mercê do aprendizado, de que ele perde influencia nesse processo, de que o 

aluno, por si, tem a capacidade de aprender. 

De maneira geral podemos relacionar esta visão do professor mediador 

com algumas propostas curriculares mais importantes, criadas no intuito de 

modificar o ensino de Física e torná-lo eficiente e motivador, como o PSSC 

(Physical Science Study Committee – 1956 - EUA), o Harvard (Harvard Project 

Physics - 1975), e o Nuffield (Projeto para o Ensino de Ciências da Fundação 

Nuffield). Todas estas, tinham como enfoque principal a experimentação e, de 

acordo com Gaspar, esta foi a grande causa do fracasso de todas, testadas em 
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todo o mundo. No Brasil o projeto mais importante foi PEF (Projeto de Ensino de 

Física) no qual, muitos dos professores que o compunham cursavam mestrado 

no ensino de Física ofertado pela USP em conjunto com o Instituto de Física. 

Em comum, estes projetos eram compostos basicamente por livros textos 

vinculados a experimentos e guia para os professores. O professor passava a 

ser um orientador, o aluno poderia optar em sanar suas dúvidas com o mestre 

ou com o texto base, evidenciando o desmerecimento do professor.  

O papel do professor continuou em decadência com a chegada da 

instrução programada na qual a responsabilidade do professor era de mero 

gerenciador do processo, onde seu papel era de organizar os alunos nas 

atividades já propostas, a aprendizagem era obrigação exclusiva dos alunos, as 

provas, eram aplicadas inúmeras vezes até que os alunos tirassem notas acima 

da média esperada, logo, não havia reprovações. 

Segundo Vigotski, o conhecimento é transferido daqueles que o detêm 

para aqueles que devem ou querem adquiri-lo por meio da linguagem. A 

apropriação do conhecimento acontece daquele que detém um maior 

conhecimento para aquele que detém um menor conhecimento, parceiros mais 

capazes, incluindo o professor, o intermediário entre o aluno e a natureza [11].  

É nesse sentido que o PE proposto neste trabalho busca contribuir, tendo na 

figura do professor o porto seguro onde as observações e conclusões obtidas 

pelos alunos podem ser apresentadas, discutidas e sistematizadas. 

3.2. USO DE SIMULADORES VIRTUAIS PARA O ENSINO DE 

FÍSICA 

 

No cenário social atual temos convivido com avanços tecnológicos 

constantes que modificam a forma com que interagimos com o mundo.  Os 

dispositivos eletrônicos têm atraído o papel de protagonista dos processos de 

produção, manipulação e distribuição de conteúdo e por isso é natural que esses 

dispositivos estejam presentes no contexto escolar. Desta forma é fundamental 

pensar nos dispositivos eletrônicos como meios de interação no processo 

ensino, aproveitando o aumento do acesso dos alunos às tecnologias 

informatizadas. Uma forma de aproveitar esse acesso é utilizar simulações e 
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experimentos virtuais nas atividades de sala de aula. Esse tipo de iniciativa pode 

contribuir para a retomada (ou a inserção) da experimentação na escola, uma 

vez que esse material é de fácil acesso e permite que experimentos sejam feitos 

sem a necessidade de um laboratório didático tradicional.  

Nesse sentido, ao trabalhar com dispositivos eletrônicos para simulação 

de experimentos, pode-se estimular o Desenvolvimento De Competências a 

partir das atividades propostas. Por isso, é preciso pensar para além da mera 

execução de experimentos, mas inseri-los nas atividades docentes pensando 

também na contribuição que novos materiais didáticos podem dar ao ensino. 

Propostas de “produtos” que atendam a necessidade do professor em condições 

reais de sala de aula surgem com frequência. Incluídos nessa categoria de 

produtos estão os objetos educacionais digitais que, conforme apontado por 

Studart [12] podem ser vistos como “qualquer entidade, digital ou não digital, que 

pode ser utilizado para a aprendizagem, educação ou treinamento”. Desta forma, 

o desenvolvimento e a disponibilização de objetos educacionais digitais tais 

como propostas de simulações de experimentos constituem um recurso 

instrucional que pode ser de grande auxílio e utilidade para o professor de física 

no desenvolvimento de suas atividades docentes, servindo inclusive de estímulo 

para que o professor incorpore esta prática em suas atividades e passe a 

produzir e implementar propostas didáticas[12]. 

O uso de atividades de ensino com auxílio de computador pode contribuir 

com os processos educacionais devido à capacidade de propiciar ao estudante 

oportunidades de explorar aspectos do conteúdo difíceis de serem visualizados. 

Além disso, o uso do computador como instrumento auxiliar aumenta as 

possibilidades de implantação de abordagens de ensino mais modernas, 

contornando a dificuldade financeira para implantação e manutenção de 

laboratórios de Física, visto que o custo de implantação e manutenção de 

laboratórios de informática é, atualmente, mais acessível às escolas. 

Para utilizar a informática educativa no ensino de Ciências, pode-se lançar 

mão de softwares de simulação que funcionam como laboratórios virtuais e que 

podem ser de grande valia em sala de aula, principalmente nas escolas que não 

possuem laboratórios adequados para aulas práticas. Ressalta-se, porém, que 
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se deve ter a clareza de que os experimentos virtuais não podem ser substitutos 

de atividades práticas em laboratório, mas uma ferramenta auxiliar ao ensino, 

pois, como apontam Medeiros e Medeiros [14], existe uma diferença significativa 

entre o ato de experimentar um fenômeno físico através de um experimento real 

e de uma simulação computacional. Nesse sentido, é importante deixar claro 

durante as atividades que as simulações possuem suas limitações, pois são 

baseadas em modelos que, em geral, incorporam diversas simplificações, além 

de não capturar toda a complexidade de um fenômeno real.  

A dificuldade de compreensão de princípios fundamentais da Física é uma 

realidade enfrentada tanto nas atividades didáticas na escola quanto no 

cotidiano. No caso específico do ensino de Física, segundo teóricos do 

desenvolvimento das matrizes de competências e habilidades na escola [15], o 

professor deve estimular o desenvolvimento de algumas competências, como o 

uso de novas tecnologias, que terão reflexo direto no trabalho com os alunos.  

Neste contexto o uso de simuladores em sala de aula auxilia no processo 

de ensino uma vez que as simulações permitem ao estudante centrar-se na 

essência do problema, tornando mais eficiente a exploração dos conceitos 

associados aos conteúdos em tela. A utilização de simuladores permite o estudo 

de situações que, na prática, seriam difíceis ou até mesmo inviáveis de serem 

realizadas. O uso dessa ferramenta computacional pelo educador pode também 

contribuir para a clareza, dinâmica e interação com o conteúdo, reforçando e 

correlacionado os conceitos explorados em aulas teóricas [16] e facilitando o 

desenvolvimento de atividades práticas de laboratório, imprescindíveis para o 

efetivo aprendizado. 

O uso de simulações para o estudo de problemas de física tem boa 

receptividade por parte dos estudantes, sendo que iniciativas desse tipo são, em 

geral, bem recebidas sendo que os participantes se mostram animados e 

motivados com o uso de experimentos computacionais como ferramenta auxiliar 

as aulas teóricas [17]. Por isso, o uso de simulações ou outros objetos 

educacionais digitais deve ser acompanhado por estratégias diferenciadas de 

ensino que coloquem os estudantes como protagonistas do processo de ensino-

aprendizagem [12], ou seja, a inserção da tecnologia na sala de aula não pode 
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ser encarada não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta 

pedagógica auxiliar, integrando-se a uma metodologia de ensino moderna, o que 

exige planejamento e avaliação, para que não se torne apenas um recurso de 

informação ou atividade de entretenimento. 

3.3. A ESCOLHA DO SOFTWARE 

 

A atuação como professora a mais de uma década permite o contato com 

colegas e alunos com diferentes formas de pensamento que levam a reflexão 

sobre a prática docente. Em conversa com colegas da área e alunos, tenho 

percebido a dificuldade encontrada pelos discentes para se apropriar dos 

conceitos científicos associados ao componente curricular de Física e relacioná-

los com sua realidade na compreensão de fenômenos. Muitas vezes, as 

chamadas aulas tradicionais são muito mais cômodas para o professor e 

priorizamos as fórmulas aplicáveis aos conteúdos e não um conhecimento 

teórico-prático de caráter reflexivo. Levando em consideração a dificuldade 

encontrada pelos alunos na interpretação e na resolução de exercícios que 

envolvem matemática, observa-se que a maioria, não consegue compreender, 

relacionar e transpor o conhecimento adquirido.  

Percebe-se também que a utilização de atividades experimentais 

desenvolvidas ao longo destes anos de trabalho facilita significativamente a 

aprendizagem além de ser uma prática que os alunos adoram. Porém, levando-

se em consideração a estrutura física dos laboratórios das escolas estaduais 

muitas das atividades práticas não podem ser aplicadas por falta de materiais e 

estrutura. Assim, uma ótima alternativa seria o uso de simuladores virtuais para 

auxiliar na compreensão dos fenômenos, uma prática que já vinha executando 

há algum tempo e que vem surtindo ótimos resultados. 

A escolha do simulador se deu através da análise e catalogação entre 

diversos simuladores que envolviam os conteúdos de óptica e ondulatória, 

conteúdos estes, escolhidos, pois podem ser relacionados facilmente com a 

realidade dos alunos e com as tecnologias, contrapondo ao ensino tradicional, 

cujo tratamento das informações muitas vezes é feito de forma abstrata. Por 



    
 

32 
 

apresentar conceitos de difícil compreensão por parte dos alunos se trabalhados 

exclusivamente de maneira oral e escrita, optamos pela ondulatória, pois a 

experiência como docente mostra que muitos dos conceitos estudados em sala, 

principalmente os fenômenos de difração e interferência não são bem 

compreendidos e também são difíceis de serem trabalhados experimentalmente.  

O uso dos simuladores virtuais do PhET, pode auxiliar o processo ensino levando 

os alunos a visualizar dinamicamente os fenômenos que são descritos de forma 

estática, podendo compreender o fenômeno e associá-lo a situações diversas. 

O simulador escolhido é escrito em linguagem JAVA, sendo que o arquivo 

executável é de livre uso, acesso e além de ser de fácil manipulação. O 

estudante pode interagir com a simulação quantas vezes desejar, levantando e 

testando hipóteses e analisando resultados obtidos. O arquivo executável pode 

ser baixado para máquinas locais, de forma que pode ser utilizado de forma off-

line, dispensando a necessidade de conexão com a internet. 

O simulador do PhET aqui escolhido, nomeado “Interferência de Ondas”, 

possui três abas que serão utilizadas, cada qual com uma simulação diferente, 

demonstrando ondas em meios diversos. A primeira aba, simulador 1, é ÁGUA, 

a segunda, simulação 2, SOM e, por fim, a terceira aba, simulação 3 com LUZ. 

3.4. RELAÇÕES ENTRE CONTEÚDO ABORDADO E O 

SOFTWARE UTILIZADO 

 

O conteúdo abordado no PE encontra-se nas diretrizes curriculares da 

educação básica de Física [4], mas nem sempre é trabalhado de maneira 

aprofundada e muito menos experimental. Esta realidade pode estar relacionada 

a vários motivos, como o número reduzido de aulas no ensino público, 

priorização da matematização por parte dos professores, o engessamento dos 

conteúdos quando utilizado material apostilado, a precariedade dos laboratórios 

de ciências, sobrecarga dos professores, dentre outros. Por outro lado, entende-

se que este é conteúdo de suma importância, pois seu aprendizado pode 

contribuir para a compreensão de conteúdos posteriores como 

Eletromagnetismo.  
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O Movimento Ondulatório é certamente muito presente no nosso 

cotidiano. Começou a ser aprofundado por volta de 1581, quando Galileu Galilei, 

observando a lenta oscilação do lustre da catedral de Pisa, o que o levou a propor 

que o período da oscilação não dependia da massa do lustre nem da sua 

amplitude da oscilação, mas sim do seu comprimento do pêndulo oscilante.  

O conteúdo de ondulatória, não é muito complexo, porém, quando tratado 

de forma abstrata e discutido de maneira tradicional, na maioria das vezes, não 

é aprendido de maneira significativa pela maioria dos alunos, sobressaindo 

diversos pontos falhos, lacunas no conhecimento nas quais os alunos não 

conseguem relacionar com situações diversas. 

Para a abordagem utilizando o PE aqui desenvolvido foram eleitos os 

conceitos de ondas, frequência, amplitude, reflexão e o fenômeno de 

interferência de ondas. Entretanto outros conceitos importantes também podem 

ser explorados, incluindo os conceitos de frente de onda, fase, ondas 

transversais e longitudinais. 

Levando-se em conta a facilidade com que nossos alunos interagem com 

a tecnologia, e a problemática no ensino da Física, o uso de simuladores é um 

ótimo aliado na compreensão de conceitos que não são de fácil percepção. Logo, 

o professor, escolhendo o conteúdo a ser abordado, precisa também conhecer 

as ferramentas de controle do simulador a fim de estabelecer relação entre as 

ferramentas de controle e os conceitos físicos para que possa orientar a 

exploração do conteúdo de forma que este tenha significado na vida do aluno.  

Através do uso do simulador Virtual PhET, do grau de interatividade com 

os parâmetros de controle, que permitem obter resultados qualitativos, o aluno 

poderá construir suas próprias definições para os conceitos físicos a partir de 

suas observações, possibilitando ao aluno ser protagonista do seu 

conhecimento. Através da interação com as ferramentas de controle da 

simulação as condições sob as quais o fenômeno acontece podem ser alteradas 

quantas vezes o aluno tiver necessidade para assim, através da observação, 

aprofundar ou até mesmo criar conceitos. Obviamente, a mediação do professor 

neste processo é imprescindível. 
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4. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Para o planejamento da elaboração do produto educacional, 

primeiramente aplicamos, em outubro de 2016, um estudo piloto, uma espécie 

de pré-teste para levantamento de conhecimentos prévios (APÊNDICE 1), 

baseado na teoria de Ausubel, no qual, através dos organizadores prévios, 

verificação dos subsunçores e diferenciação progressiva, pretendemos chegar à 

aprendizagem significativa. Foi aplicada a alunos da segunda série do ensino 

médio, de uma escola X, da rede estadual. Por meio de uma criteriosa análise 

qualitativa, organizamos as respostas a este teste estabelecendo categorias ou 

classes contendo os equívocos conceituais, o que serviu de guia para a 

elaboração das atividades de simulação. 

Para este teste foi entregue aos alunos participantes uma folha contendo 

uma imagem de um balde e de uma torneira gotejando sobre o mesmo. Na 

sequência foi apresentada uma série de perguntas relacionadas ao fenômeno 

representado, para que os alunos descrevessem, segundo seus conhecimentos 

científicos ou intuitivos sobre ondulatória, os fenômenos que poderiam ser 

observados naquela situação. No total, 15 alunos participaram da atividade, 

sendo que uma síntese das respostas apresentadas pode ser vista no Quadro 

1. 
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Quadro 1-Categorias para análise do pré-teste 

Classes Qtdade  

Utiliza os termos “onda” ou “ondulação” na descrição  10  

Faz descrição inadequada  5  

Mostra ter noção do conceito de freqüência 5  

Não mostra ter noção do conceito de freqüência 10  

Mostra ter noção do conceito de Amplitude  5  

Não mostra ter noção do conceito de Amplitude  10  

Apresenta descrição adequada do efeito da borda  3  

Não apresenta descrição adequada do efeito da borda  12  

Mostra ter noções sobre a interação entre ondas  6  

Não mostra ter noções sobre a interação entre ondas  9  

Reconhece a influência do meio de propagação  8  

Não reconhece a influência do meio de propagação  7  

Estende o conceito a outras situações  8  

Não estende o conceito a outras situações  7  

Fonte: Próprio autor. 

 

Na análise do pré-teste percebeu-se que: 

- A maioria dos alunos compreende o conceito de onda (10/15), logo, este 

conceito não precisa ser aprofundado, pois se percebeu que os alunos já 

possuem algum conhecimento sobre o tema. 

- A maioria dos alunos não compreende corretamente o conceito de 

frequência e de amplitude (5/15).  Logo, as atividades a serem 

programadas para o Produto Educacional (PE) devem dar ênfase a esses 

conceitos; 

- A maioria não compreende o efeito da borda e sua relação com a reflexão 

da onda (12/15). Desta forma, atividades do PE devem contemplar este 

aspecto;  
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- Uma parcela considerável apresenta noção de interferência de ondas, 

quando duas ondas colidem (6/15), mas a maioria ainda precisa construir 

este conceito, que deve estar previsto nas atividades do PE. 

- Mais de 50% dos alunos percebe a influência do meio na propagação de 

ondas, porém, não conseguem explicar este fenômeno, apenas 

apresentam o conceito de densidade. 

- Mais de 50% dos alunos compreende som como onda, porém a grande 

maioria não consegue perceber a luz como onda. 

 

Na leitura detalhada das respostas a este pré-teste, percebemos que os 

alunos compreendem que se formam ondas no balde e que estas, ao se 

chocarem contra as bordas, retornam, porém, não utilizaram em nenhum 

momento as palavras frequência e amplitude o que nos sugere que temos que 

aprofundar a definição destes conceitos. 

 Os alunos também não souberam explicar o que ocorre na superfície da 

água quando duas torneiras são postas a gotejar simultaneamente, logo, não 

possuem conhecimento sobre interferência de ondas. Percebe-se também que 

não conseguiram fazer relação das características formadas pelas ondas na 

água, com as ondas luminosas e sonoras. Essas características são importantes 

que precisam ser aprofundadas. 

Com esses dados obtidos no pré-teste, iniciou-se a escrita das atividades 

que compõem o Produto Educacional. A primeira versão das atividades de 

simulação foi aplicada em novembro de 2016, para outros alunos, da mesma 

escola, convidados a participar em contraturno. Para estas atividades de 

simulação foram convidados alunos de todas as séries do Ensino Médio. 

Reunimo-nos, em contraturno, em uma sala de aula, onde através de projeção 

com aparelho, os alunos puderam visualizar as simulações, as quais eram 

operadas por um dos integrantes do grupo, seguindo as orientações do 

professor, mas observando as sugestões e requisições dos colegas.  

Durante o desenvolvimento da atividade de simulação ocorreram muitas 

situações de diálogo, interações entre os alunos, debates, sugestões de 

retomadas de fenômenos, até conseguir articular e descrever a situação 
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observada que era então escrita em papel. Este material escrito compõe os 

dados coletados pela professora e, juntamente com suas observações ao longo 

do desenvolvimento das simulações, servem de base de dados para a pesquisa. 

Neste caso, a análise dos dados coletados revelou que (1) algumas perguntas 

não foram bem compreendidas necessitando reformulação, (2) algumas delas 

pareciam ter somente caráter avaliativo, (3) que algumas questões poderiam ser 

mais bem aproveitadas para compreensão de outros conceitos, (4) que muitas 

poderiam ser respondidas também utilizando desenhos caso os alunos não 

conseguissem transpor em linguagem escrita o que estavam observando.  

Com base nessas conclusões as perguntas foram reelaboradas para 

tornar mais fácil a compreensão de qualquer pessoa, para que qualquer um 

possa sozinho, segui-las e criar conceitos, sendo enfim, o protagonista da 

produção de conhecimento descrito por Ausubel. Este processo encerrou a 

escrita a primeira parte do Produto Educacional, que se refere às ondas na água. 

Seguindo a mesma estratégia elaboramos as partes dois e três das atividades 

de simulação, que se referem, respectivamente, às ondas sonoras e luminosas. 

Conforme descrito acima, decidimos dividir as simulações que compõem 

o PE em três partes que podem ser utilizadas de maneira independente embora 

o objetivo do produto seja que o aluno faça todas as atividades propostas, 

estabelecendo relações entre elas. Em cada parte, paradas estratégicas são 

necessárias, para que o professor possa retomar, fazer a mediação necessárias, 

propostas por Vyostky e dialogar com os alunos as respostas obtidas, gerando 

assim um conflito cognitivo, descrito por Piaget, a fim de sistematizar o 

conhecimento. 

Na primeira parte trata-se de ondas na água, situação em que muitos 

alunos já vivenciaram e que podem estar confrontando o conhecimento científico 

com o senso comum. Nesta, os alunos passam a compreender os fenômenos 

de frequência e amplitude, interferência e difração de ondas.  

Na segunda parte da simulação, são trabalhados com os mesmos 

conceitos, porém desta vez, com ondas sonoras. Embora possam ser 

exploradas as diferenças entre os tipos de propagação (comparando a 

propagação da ondulação produzida na água com a propagação da onda 
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sonora), a expectativa é que os alunos façam relações os fenômenos, e que 

percebam que as grandezas físicas principais são definidas de forma 

equivalente. 

Já na terceira simulação, trabalham-se as ondas luminosas, com ênfase 

nas mesmas características descritas anteriormente (frequência, amplitude e 

padrões de interferência), porém com as devidas adaptações necessárias para 

o uso do simulador. Neste caso, conceitos adicionais como intensidade e 

distribuição de intensidade podem ser explorados.   

 

Figura 1- Breve apresentação do produto educacional proposto - características 
gerais 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

Na construção de cada proposta de atividade procurou-se ainda associar 

o fenômeno de ondulação com algum sentido do aluno. Assim, a atividade de 

simulação de ondulações na água busca explorar o sentido da visão, 

estimulando o aluno a observar as ondulações na superfície da água contida em 

um recipiente e a fazer medidas dos tamanhos das ondulações para associar ao 

conceito de amplitude e da distância entre as ondulações para o conceito de 

frequência. Na atividade de simulação de ondas sonoras o sentido da audição é 
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requisitado. Sugere-se o uso do alto-falante do computador para que o aluno 

possa ouvir sons da fonte sonora e perceber a mudança na agudez do som ao 

variar a frequência e na intensidade do som ao variar a amplitude. Na atividade 

de simulação usando fontes luminosas, o sentido da visão é novamente 

explorado ao associar o comprimento da onda com a cor da luz emitida pela 

fonte, bem como ao levar o aluno a reconhecer o padrão de interferência como 

o conjunto de franjas escuras e franjas projetadas sobre um anteparo. Espera-

se que estes estímulos sensoriais levem o aluno a perceber que 

independentemente do tipo onda (na água, sonora ou luminosa) existem 

características similares que identificam o fenômeno como um tipo de ondulação.  

O Produto Educacional proposto foi aplicado para alunos de 3ª Série do 

Ensino Médio, porém pode também ser trabalhado com qualquer turma de 

Ensino Médio ou 9º ano do segmento do fundamental II tendo em vista que busca 

dar ênfase à exploração conceitual sobre a ondulatória, no qual os alunos podem 

construir conceitos a partir da simulação virtual, alterando a seu gosto os 

parâmetros de controle da simulação.  

O objetivo deste produto é prover uma ferramenta adicional para o 

professor, auxiliando em sua prática docente, para que, atuando como mediador 

do processo de ensino possa tornar seus alunos protagonistas da aprendizagem 

e investigadores por meio da simulação virtual, estimulando a apropriação dos 

conceitos estudados e o estabelecimento de relações com aspectos de seu 

cotidiano. 

 

 

 

 

 

.  
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5. APLICAÇÃO DO PRODUTO 

5.1. PREÂMBULO 

 

A aplicação do PE composto pelas três atividades de simulação envolveu 

a participação de 19 alunos do Ensino Médio, os quais realizaram as atividades 

em três dias distintos, totalizando 6 horas aula. Do total de 19 alunos, 15 

responderam as questões envolvidas com a primeira simulação, 18 completaram 

a segunda; e 13 a terceira. Assim, destes alguns responderam somente uma 

delas, enquanto outros completaram duas ou as três simulações. Embora os 

alunos não fossem obrigados a se identificar na parte escrita, para organizar o 

material coletado foi construída uma tabela no qual cada aluno participante 

possui um único número indicador (rótulo) que relaciona as suas atividades. 

Neste Capítulo apresentamos a discussão do material produzido pelos alunos e 

coletados como fonte primária de dados.  

As atividades propostas para o uso do simulador envolvem um conjunto 

de questões que buscam contemplar diferentes aspectos relacionados ao ensino 

do tema. Em especial, nas atividades propostas para uso do simulador para 

investigação dos fenômenos ondulatórios na água as questões envolvidas na 

simulação passam por três aspectos principais que buscam: (1) levar o aluno a 

explorar as possibilidades de uso do simulador, ambientando-se com as 

ferramentas de controle disponibilizadas e suas relações com o fenômeno em 

estudo; (2) explorar os aspectos visuais do simulador para a observação dos 

fenômenos em estudo levando à proposição de hipóteses e propostas de 

conceituação das grandezas física relacionadas à ondulatória e (3) estimular o 

usuário a estabelecer relações entre os diferentes exercícios de simulação, e 

reconhecer que as diferentes situações propostas são faces do mesmo 

fenômeno físico.    

Para explorar os três aspectos descritos acima, as questões foram 

distribuídas de forma não sequencial, sendo que várias questões podem 

abordar, de maneira diferente, o mesmo assunto. Além disso, cada um dos três 

aspectos citados pode ser dividido em aspectos específicos, que muitas vezes 

se entrelaçam. O Quadro 2 mostra alguns aspectos que podem explorados como 
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uso da atividade de simulação, juntamente com as questões, chamadas de Q1(a) 

para questão 1, letra a, Q2 para questão 2 e assim por diante, ou itens que lhe 

são afins. Todas as questões estão descritas na íntegra na secção 4.2. 

 

Quadro 2-Sugestões de aspectos que podem explorados e as questões a eles 
relacionadas 

Aspectos explorados nas questões Ondas na água Ondas 
sonoras 

Ondas 
Luminosas 

Aspectos qualitativos envolvidos na 
formação das ondas 

Q1(a); Q1(b); Q1(e) Q11(a); 
Q11(b) 

Q20; Q22(a); 

Dependência das ondas com os 
parâmetros do simulador 

Q1(c); Q1(d) Q13; Q16(b); 
Q17(b) 

Q20; Q23(b); 
Q22(a), Q24 

Relação entre os parâmetros do 
simulador e as características físicas 
das ondas (freqüência e Amplitude) 

Q2; Q3 Q12(b); 
Q12(c); 
Q17(c) 

Q22(a); 
Q22(b) 

Exploração do conceito de frente de 
onda  

Q1, Q7 Q12(b); Q16 Q23, Q24 

Exploração dos conceitos de freqüência 
e Amplitude;  

Q1(d); Q1(e)  Q11(c); 
Q11(d) 

Q20, Q21 

Propostas de conceituação feitas pelos 
alunos;  

Q1(c); Q2; Q3; 
Q7(c) 

Q11(c); 
Q11(d); Q12; 
Q13 

Q21 

Interferência entre ondas com duas 
fontes independentes 

Q4;  Q14; Q15 Q25 

Exploração do Princípio de Huygens 
 

Q7, Q8 Q16, Q17 Q23, Q24 

Exploração da reflexão de ondas e sua 
relação com a interferência  

Q6, Q7(a); Q8(b) Q16(a); 
Q16(b); 
Q17(b) 

Q23(a) 

Estímulo ao aluno para o 
estabelecimento de hipóteses 

Q6(b); Q7(c);  Q12(a); 
Q12(b); Q13; 
Q16(c); 
Q16(d);  

Q18, Q19; 
Q21; Q22(b), 
Q24, Q25. 

Estímulo ao aluno para estabelecer 
relações entre os fenômenos 
observados nas diferentes situações 

Q7(d); Q7(e); 
Q8(d); Q9 

Q10; Q14(b); 
Q16(e); 
Q17(d) 

Q23, Q24(b); 
Q24(c)  

Interferência entre ondas em barreira 
com duas fendas 

Q8(a); Q8(b) Q17 Q24 

Fonte: Próprio autor. 
 

 

Para cada questão, elencamos a expectativa de observação do professor 

pesquisador, ou seja, os aspectos que o professor esperava que fossem 

observados durante a aplicação das atividades. Além disso, são descritos 

sucintamente os relatos dos estudantes sobre a questão ou item sugerido para 
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a simulação, ilustradas para algumas frases representativas, escolhidas do 

material escrito produzido pelos estudantes e coletado ao final da atividade.  

 

Quadro 3 -Critérios utilizados para classificação das respostas: 
ATENDE AS EXPECTATIVAS NÃO ATENDE AS EXPECTATIVAS 

Respondeu de acordo com o esperado. Respondeu de maneira incorreta, 
interpretando de maneira equívoca o 
fenômeno. 

Fez relações com seu cotidiano, 
respondendo de acordo com o senso 
comum. 

Fugiu do tema, não respondendo a 
pergunta em si solicitada. 

Relacionou o fenômeno com outros 
conteúdos já estudados, como 
velocidade. 

Descreveu que não sabia a resposta. 

Fonte: Próprio autor.  

5.2. Simulação 1 - Ondas na água 

 

A seguir, passamos a explorar a execução das atividades propostas para 

a simulação de ondas na água. Para isso, apresentamos a questão proposta no 

PE seguida da descrição das respostas dadas pelos alunos, elaborada a partir 

das observações durante a simulação. Para auxiliar na análise das respostas, 

tendo como referência o Quadro 03, é apresentada, de forma resumida a 

expectativa do professor em relação ao tipo de reposta esperada para a questão 

e um breve relato das observações. 

 

1) Ao abrir o simulador, você terá uma torneira que pode ser aberta sobre 

um reservatório de água em repouso. Na barra lateral do simulador, você pode 

alterar vários parâmetros da simulação. Em especial, você pode Girar a 

Visualização, tendo uma vista superior ou uma vista lateral do reservatório.  

Clique em "ligar" para abrir a torneira do simulador, fazendo com que goteje 

continuamente.  

 

a. O que você consegue observar na água do reservatório quando as gotas 

entram em contato com a superfície?  
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Expectativa: Espera-se que os alunos comentem sobre a formação de ondas 

quando as gotas entram em contato com a superfície.  

Observação dos relatos:Os relatos coletados mostram que 14 alunos atenderam 

a expectativa, o que já era esperado tendo em vista que este simulador 

representa uma situação já vivenciada pelos alunos. Houve um estudante cuja 

resposta não atendeu às expectativas. No entanto esta resposta pode denotar 

que o estudante não estabeleceu o conceito de onda ou uma dificuldade inicial 

em compreender a dinâmica de funcionamento do simulador 

Quadro 4-Síntese das respostas à questão1-a) 
Relato de alunos que 
atingiram a expectativa 

Aluno 3: vai caindo umas gotas e se forma umas ondas 
Aluno 12: pequenas ondas após o contato das gotas de 
água 

Relato de aluno que 
não atingiu a 
expectativa 

Aluno 8: parece que esta pingando em um lugar cheio de 
água 

Fonte: Próprio autor.  

 

b. Se você alternar a visualização entre “vista superior" e a "vista lateral" no 

tópico "GIRAR VISUALIZAÇÃO", qual é a relação entre as imagens 

formadas na superfície? Explique usando texto, figura ou desenho, etc... 

Expectativa: Neste caso espera-se que os alunos percebam que as regiões 

(franjas) claras e escuras observadas com vista superior representam as ondas 

formadas e estas ondulações podem ser mais bem visualizadas na vista lateral. 

Observação dos relatos: Do total de participantes, 12 alunos responderam de 

acordo com o esperado. Um aluno, descreveu que havia duas fontes, sendo que 

a única fonte era a torneira, e um aluno não citou as ondas formadas na 

superfície da água, concentrando sua atenção apenas na queda das gotas a 

partir da torneira. 
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Quadro 5- Síntese das respostas à questão1-b 
Relato de alunos que 
atingiram a expectativa 

Aluno 11: se observa a onda formada com mais intensidade 
Aluno 4: a relação entre as imagens foi formando as ondas 
no primeiro eram pequenas e já no segundo já era mais 
visível 

Relato de alunos que 
não atingiram a 
expectativa 

Aluno 5: a semelhança é que haviam duas fontes de onde 
surgiam ondas, a diferença era a distância entre as ondas. 
Aluno 8: está pingando em um lugar cheio de água e está 
distante os pingos 

Fonte: Próprio autor.  

 

c. Junto à torneira existem dois parâmetros que podem ser ajustados, 

chamados de “frequência” e “amplitude”. Mantendo o valor da amplitude 

inalterado, faça testes com o parâmetro “frequência” aumentando e 

diminuindo o valor.   

i. O que você consegue perceber com as gotas que caem?  

 

Expectativa: A expectativa é que os alunos percebam que quanto maior a 

frequência maior o número de gotas que caem por unidade de tempo.  

Observação dos relatos: Do total, 11 alunos responderam de maneira que 

correspondeu à expectativa, relacionado número de gotas ao número de ondas. 

Quadro 6-Síntese das respostas à questão1-c) 
Relato de alunos que 
atingiram a expectativa 

Aluno 4: percebo que quando vão caindo às ondas vão 
aumentando 
Aluno 6: as gotas passam a cair de uma maneira mais 
rápida quando aumenta e quando diminui elas caem 
devagar 

Relato de alunos que não 
atingiram a expectativa 

Aluno 5: quanto maior a amplitude maior a onda  
Aluno 10: várias ondas apenas uma atrás da outra 

Fonte: Próprio autor.  

 

ii. O que acontece quando estas gotas entram em contato com a 

superfície, quando se aumenta ou diminui o parâmetro "frequência"?  

 

Expectativa: Espera-se que percebam que quanto maior a frequência mais gotas 

caem e consequentemente mais ondas se formam.  

Observação dos relatos: todos os alunos corresponderam à expectativa. Embora 

alguns tenham utilizados termos não adequados como vibração e força, a leitura 
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das respostas indica que eles dominam o conceito, mas possuem dificuldades 

de expressão.  

Quadro 7-Síntese das respostas à questão1-c) i 

Relato de alunos que 
atingiram a expectativa 

Aluno 6: as ondas da superfície ficam mais rápidas 
quando aumenta as frequência e maior já quando diminui 
as ondas da superfície fica mais lentas porem maior 
Aluno 7: o número de onda aumenta e a superfície não 
permanece mais plana 
Aluno 11: com maior frequência mais vibração na 
superfície, com menos frequência menos vibração 

Fonte: Próprio autor.  

 

d. Mantendo o valor do parâmetro frequência inalterado faça testes com o 

parâmetro “amplitude” aumentando e diminuindo o valor.  

i. O que você consegue perceber sobre o que acontece com gotas 

formadas na saída da torneira?   

 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que quanto maior a amplitude 

maior o volume de água da gota, ou seja, maior a gota e, por consequência, 

maior a perturbação causada na superfície.  

Observação dos relatos:13 alunos responderam adequadamente, sendo que a 

maioria, descreveu sobre a quantidade de água. O aluno 13, respondeu que as 

gotas caem uma atrás da outra, porém não descreveu o aumento do volume das 

gotas.  

 

Quadro 8 - Síntese das respostas à questão1-d) 

Relato de alunos que 
atingiram a expectativa 

Aluno 1: saem mais gotas, maior quantidade de água, as 
gotas ficam maiores, estão mais rapidamente. 
Aluno 7: que elas aumentam seu volume 
Aluno 14: as gotas ficam maiores quando aumenta a 
amplitude 

Relato de aluno que 
não atingiu a 
expectativa 

Aluno 13: elas caem da torneira uma atrás da outra 

Fonte: Próprio autor.  
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ii. O que acontece quando estas gotas entram em contato com a 

superfície, quando se aumenta ou diminui o parâmetro "amplitude"?  

 

Expectativa: Espera-se que o estudante indique que quanto maior a gota maior 

a perturbação causando resultando no aumento da amplitude da onda, medida 

como a altura da ondulação.  

Observação dos relatos: Neste caso, 06 alunos responderam adequadamente. 

Vários alunos relacionaram o impacto realizado pelas gotas na superfície como 

causa das ondulações enquanto.  Outros alunos citaram outras grandezas ou 

efeitos, de maneira que suas respostas foram consideradas não adequadas para 

a solução da questão proposta. 

 

Quadro 9-Síntese das respostas à questão1-d) ii 

Relato de alunos que 
atingiram a expectativa 

Aluno 3: quanto maior as gotas, maior as ondas da 
amplitude 
Aluno 12: quando esta pequeno impacto é menor e 
quando as gotas são maior o impacto é maior, mais onda 
quando é pequena 

Relato de alunos que não 
atingiram a expectativa 

Aluno 4: quanto mais vai aumentando a amplitude e 
formando mais ondas 
Aluno 14: quando aumenta a amplitude as gotas ficam 
maiores. quando diminui ficam pequenas 

Fonte: Próprio autor.  

 

e. Clique em mostrar gráfico. (Caso não apareça por completo, clique no ícone 

- (menos) que se encontra no canto superior direito do quadro onde está a 

superfície).  Observe o que acontece na superfície da água: 

i. Ao variar a frequência;  

 

Expectativa: Espera-se que, ao observar o gráfico que mostra as ondulações 

produzidas pela queda das gotas (perturbação da superfície) em relação ao nível 

da água sem a perturbação, os alunos percebam que ao aumentar a frequência, 

ocorrem mais ondas num mesmo intervalo de tempo. 

Observação dos relatos: Dos 14 alunos que responderam esta pergunta, 11 

corresponderam às expectativas. Entre aqueles cujas respostas não 



    
 

47 
 

corresponderam à expectativa, a falha mais comum foi relacionar o aumento da 

frequência com a altura da onda. 

 

Quadro 10 - Síntese das respostas à questão1-e)i. 

Relato de alunos que 
atingiram a expectativa 

Aluno 7: quando diminui cria pouca onda 
Aluno 11: a vibração na superfície é maior ao aumentar a 
frequência 

Relato de aluno que 
não atingiram a 
expectativa 

Aluno 4: quando vai aumentando a frequências ondas vai 
ficando maiores conforme as gotas vão caindo 
 Aluno 12: o nível da água aumenta e abaixa 
constantemente e a posição também 

Fonte: Próprio autor.  

 

ii. Ao variar a amplitude;  

 

Expectativa: A percepção esperada é de que quanto maior a amplitude, maior a 

altura da ondulação produzida na água.  

Observação dos relatos: Dos 14 alunos, 08 responderam de forma adequada, 

05 alunos deram informações insuficientes para a análise, 01 aluno relacionou a 

força de impacto com a formação da ondulação (sem mencionar a altura da 

onda) e 01 aluno 10 não percebeu mudança nenhuma. 

Quadro 11 - Síntese das respostas à questão1-e)ii. 

Alunos que atingiram a 
expectativa 

Aluno 2: o nível de água desce e sobe 
Aluno 15: se a amplitude aumenta as ondas 
aumentam, se ela diminui as ondas diminuem 

Alunos que não atingiram a 
expectativa 

Aluno 4: com a amplitude aumentando, as ondas vão 
ficando mais movimentadas  
Aluno 9: quando as gotas vão aumentando elas vão 
ficar mais rápidas 

Fonte: Próprio autor.  

 

f. Explique o que você percebeu para cada uma das situações. Você pode usar 

texto, desenho, diagramas, etc... 

 

Expectativa: Espera-se que interpretem a frequência como o número de ondas 

que ocorrem em um intervalo de tempo e a amplitude a altura da onda:  
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Observação dos relatos: Dos 14 alunos que responderam, 9 responderam 

adequadamente. Por outro lado, 02 dos alunos fizeram relação inversamente 

proporcional entre frequência e amplitude, relataram que quanto maior fosse a 

frequência menor seria a amplitude e o 01 aluno indicou que o tamanho das 

ondas será conforme caem às gotas, tendo dois parâmetros diferentes no 

simulador para serem alterados. 

 

Quadro 12-Síntese das respostas à questão1-f) 

Alunos que atingiram a 
expectativa 

Aluno 7: quando é usada a frequência aumenta a 
velocidade das gotas e amplitude é a alterada o 
tamanho da gota 
Aluno 11: a frequência aumenta a velocidade nas 
ondas tendo maior vibração/superfície. A amplitude 
das gotas ficam maiores causando maior impacto na 
superfície mais profunda. 

Alunos que não atingiram a 
expectativa 

Aluno 3: quando vai variando a frequência e na 
amplitude vai aumentando  
Aluno 4: percebi que nas duas situações as ondas 
ficavam maiores conforme as gotas iam caindo 

Fonte: Próprio autor.  

2) Com base nas suas observações, qual o significado do parâmetro 

“frequência” e sua influência no fenômeno observado? 

 

Expectativa: Tendo em vista que os alunos não sabiam o que significava a 

palavra frequência, esperava-se que a descressem como o número de 

ondulações que acontecem em um determinado intervalo de tempo decorrentes 

do impacto das gotas sobre a superfície. Poderia ainda relacionar com a 

velocidade com que as gotas caem ao se variar esse parâmetro.  

Observação dos relatos: 11 alunos responderam adequadamente; 01 aluno 
respondeu de forma incorreta, relacionando frequência com a velocidade da 
onda. 
 
Quadro 13-Síntese das respostas à questão2 

Alunos que atingiram a 
expectativa 

Aluno 4: frequência é o aumento das gotas 
Aluno 14: frequência baixa, mais lenta, frequência 
alta, mais rápida 

Alunos que não atingiram a 
expectativa 

Aluno 6: frequência e a velocidade continua 

Fonte: Próprio autor.  
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3) Com base nas suas observações, qual o significado do parâmetro 

“amplitude” e sua influência no fenômeno observado? 

 

Expectativa: Espera-se que os alunos relacionem a amplitude com a altura da 

onda e com o volume de água da gota.  

Observação dos relatos: Dos 14 alunos que responderam 9, de forma adequada. 

Os demais ainda relacionaram com a frequência. Observa-se porém, que esse 

entendimento melhorou se comparado com a letra d item ii no qual somente 40% 

responderam corretamente ao que se pedia sobre amplitude. 03 alunos (1,3,5) 

acabaram confundindo com a definição de frequência.   

 
Quadro 14-Síntese das respostas à questão3 

Alunos que atingiram a 
expectativa 

Aluno 2: amplitude - tamanho das ondas 
Aluno 9: quando a gota vai ficando maiores a onda 
também vai ficando maiores. 

Alunos que não atingiram a 
expectativa 

Aluno 3: amplitude e quando vai aumenta a 
velocidade 
Aluno 5: velocidade das gotas, quanto mais gotas 
caem mais ondas se formam 

Fonte: Próprio autor.  

 

• CASO II – Duas torneiras  

 

4) Retorne para visualização "Superior" e adicione mais uma torneira, 

clicando em "duas torneiras" na barra de controles na lateral.  

a. Usando o controle e distância entre as torneiras, posicione as torneiras a 

2,50 cm de distância. Observe o padrão formado descrevendo o que 

acontece na superfície da água do reservatório.  

Expectativa: A expectativa é que os alunos descrevam a sobreposição das ondas 

geradas pelas fontes independentes. Espera-se que indique uma sobreposição 

de ondas e que algumas regiões ficam mais claras e outras mais escuras, e que 

neste processam possam interferir. Se compararem o padrão com aquela da 

letra b da questão 1, poderão perceber que as regiões claras e escuras 

representam as ondas formadas. Espera-se ainda que observem que a 

quantidade de ondas aumenta, pois agora são duas fontes de ondas e que as 
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ondas ao se chocarem formam outras frentes de onda, sobrepondo-se e 

proporcionando interferências destrutivas e construtivas.  

Observação dos relatos: Dos 14 que responderam, 9 assimilaram a imagem de 

forma correta. Eles ainda relacionaram a interação e reflexão de ondas. Um 

aluno 2 descreveu que "as ondas se encontram e no final viram uma", 

percebendo-se que não conseguiu interpretar a simulação.    

 

Quadro 15-Síntese das respostas à questão4-a) 

Alunos que atingiram a 
expectativa 

 Aluno 5: aumenta a quantidade de gotas 
Aluno 6: as ondas formadas passam a ser 2 separada e 
não se juntam, mas se batem uma com a outra. 

Alunos que não atingiram a 
expectativa 

Aluno 2: as ondas se encontram e no fim viram uma 
Aluno 15: criam-se ondas maiores e menores em maior 
quantidade 

Fonte: Próprio autor.  

 

b. Aumente a distância entre as torneiras para 5,00 cm. Observe padrão 

formado descrevendo o que acontece na superfície da água do reservatório 

 

c. Aumente a distância entre as torneiras para 7,50 cm. Observe padrão 

formado descrevendo o que acontece na superfície da água do reservatório 

 

Expectativa: Espera-se que os alunos apontem para a existência do fenômeno 

da interferência, como no item anterior, mas com aumento do número de pontos 

de interferência na medida em que aumenta a distância entre as torneiras, 

observando como a separação das fontes influenciam na sobreposição das 

ondas.  

Observação dos relatos: A maioria dos alunos respondentes (14) responderam 

adequadamente, de acordo com a expectativa. Observa-se que dois alunos, 

relacionaram mudança na frequência, o que não corresponde ao caso em tela. 
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Quadro 16-Síntese das respostas à questão4-b) 
Alunos que atingiram a 
expectativa 

Aluno 2: com a distância elas se chocam  e vai cada uma 
para o seu lado oposto 
Aluno 6: formou uma imagem semelhante à outra porem 
as ondas então mais lentas pelo fato de estar separado. 
Aluno 15: as ondas fazem o mesmo movimento só que 
em ondas um pouco afastadas uma da outra 
 Aluno 11: as ondas se chocam com menos intensidade 
multiplicando outras ondas que não estão juntas 

Alunos que não atingiram 
a expectativa 

Aluno 3: não fez muita diferença quando vai caindo as 
gotas ficou a mesma imagem  
Aluno 7: se formaram várias ondas de frequência 
menores com duas fontes  
Aluno 9: quando as ondas estão perto elas ficam mais 
rápidas e quando estão longe misturado 

Fonte: Próprio autor.  

 

d. Compare os fenômenos observados às situações a, b e c, destacando as 

semelhanças e diferenças entre os padrões formados em cada caso.  

Expectativa: Este item é do item de avaliação, onde se espera que os 

estudantes percebam do fenômeno da interferência entre ondas geradas a 

partir de duas fontes independentes, sendo que os aspectos gerais do padrão 

de interferência se mantêm, porém com aumento do número de pontos de 

interferência destrutiva de acordo com a separação das fontes. Espera-se ainda 

que indícios da conceituação de interferência construtiva e destrutiva 

apareçam. 

Observação dos relatos: Em geral, os alunos usaram as palavras “mistura” 

“separação” de ondas para descrever a interferência: " as ondas se misturam e 

se deslocam para mais longe", "as ondas se separam mais ficam com maior 

longitude, essas multiplicada". 07 dos 13 alunos responderam de acordo com o 

esperado e apenas 01 aluno continuou relacionando o fenômeno com a 

frequência.  

Quadro 17-Síntese das respostas à questão4-c) 

Alunos que atingiram a 
expectativa 

Aluno 10: as ondas se misturam e se deslocam para 
mais longe 
Aluno 11: as ondas se separam mais ficam com maior 
longitude, essas multiplicada, 

Aluno que não atingiu a 
expectativa 

Aluno 7: se formam muitas ondas de frequência 
menores, com algumas maiores saindo do centro 

Fonte: Próprio autor.  
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5) Ainda com a visualização "Superior", clique em duas torneiras e, caso 

necessário, ajuste os parâmetros "frequência" e "amplitude" para o valor 50% do 

valor máximo, ou seja, o marcador na posição central na barra do simulador. 

a. Após algum instante o que você consegue observar no padrão formado na 

superfície? 

 

Expectativa: Espera-se que os alunos observem que as ondas se sobrepõem 

formando novas frentes de onda e proporcionando regiões de reforço das ondas 

e regiões de atenuação, ou seja, interferências construtivas e destrutivas.  

Observação dos relatos: A maioria dos alunos responderam de acordo com o 

esperado, indicando que “elas se chocam perfeitamente formando um desenho 

parecido com um xadrez”.  

Quadro 18 - Síntese das respostas à questão 5. 

Aluno 2: elas se chocam perfeitamente formando um desenho parecido com um 
xadrez 

Aluno 6: observo que as ondas de certas torneiras se batem 

Fonte: Próprio autor.  

 

b. Clique em "inserir medidor". Arraste o cursor medidor para uma das áreas 

mais claras do padrão, o que se pode observar no gráfico com relação ao 

nível da água? 

c. Arraste o medidor para uma das áreas mais escuras, o que se pode observar 

no gráfico com relação ao nível da água? 

d. Arraste também o medidor para outras regiões e faça observações. 

Comparando os itens b e c, o que você pode concluir com relação ao padrão 

formado na superfície e o nível de água? 

 

Expectativa: Este é um item de caráter quantitativo no qual, com o auxílio de 

ferramentas de medida disponíveis no simulador, o aluno pode fazer medidas 

simples sobre a altura das ondulações em relação ao nível da água em repouso. 

Espera-se que os alunos verifiquem que nas regiões mais claras do campo de 

visualização as ondulações são atenuadas, ou seja, a sobreposição leva a 

interferência destrutiva. Além disso, com o auxílio dos medidores, o aluno pode 



    
 

53 
 

verificar que os máximos e mínimos de interferência ocorrem no centro das 

faixas claras e escuras (franjas de interferência).  

Observação dos relatos: A maioria dos estudantes respondeu adequadamente. 

Em uma das respostas o aluno 02relata: " na área clara está quase sem 

movimento, ela nivelado" Já o Aluno 12: quando o medidor está na parte escura 

à força das ondas está mais forte. Outros fizeram relação com a intensidade ou 

com a “força onda”. “Por exemplo, aluno 12 indicou” que as ondas depois que se 

chocam a água nas áreas claras as ondas perdem a força”. No entanto, percebe-

se que em alguns casos, ao referir-se à “força da onda” o aluno tem em mente a 

amplitude.  O Aluno 6 relata que “é que nas escuras as ondas formadas oscilam 

muito já na clara fica baixo sua oscilação”. O aluno 4 relata também a atenuação 

da onda com o aumento da distância à fonte; “quando o medidor estava perto da 

goteira, às ondas estavam maiores, já na parte clara quase não dava pra ver 

mais quando estava longe”. 

 

• CASO III – Uma torneira com barreira 

o Barreira sólida 

6) Retorne para visualização "Superior" com uma torneira, clicando em "uma 

torneira" na barra de controles na lateral.  

a. Na parte inferior da barra de controle lateral, escolha “Inserir barreira”. Uma 

barra será introduzida sobre o reservatório. Esta barra pode ser controlada 

usando o mouse. Insira uma barra vertical e posicione no extremo oposto em 

relação à torneira. Observe e anote o que acontece com o padrão formado 

sobre a superfície da água do reservatório.  

b. Com base nas suas observações, o que acontece com a onda ao atingir a 

barreira? 

 

Expectativa: A expectativa é que os alunos percebam a reflexão das ondas na 

barreira. Além disso, as ondas refletidas se sobrepõem às ondas incidentes, 

gerando um padrão de interferência.  

Observação dos relatos: Todos os alunos responderam adequadamente. Alguns 

alunos relataram que ao retornarem as ondas têm menor amplitude. 
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Quadro 19- Síntese das respostas à questão 6; 

Aluno 3: quando bate fica uma reflexão ela vai e volta 

Aluno 7: as ondas formadas se chocam com a barra, isso faz com que as 
ondas voltem e acabam se chocando uma com a outra. 

Aluno 11: as ondas se chocam na barreira causando reação voltando com 
menor impacto 

Aluno 14: fica mais fraca e volta para trás 

Fonte: Próprio autor.  

 

o Barreira com fenda simples 

 

7) Retire a barreira (clicando com o botão direito do mouse, uma aba de 

controle da barreira aparece). Adicione neste sistema uma barreira com fenda, 

selecionando o marcador "Barreira com uma fenda" na barra de controle lateral. 

Repare que ao fazer esta seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) 

Fenda(s)” e “Posição das Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os 

valores.  

a. Posicione a barreira na região central do reservatório e regule a largura da 

fenda para seu valor máximo. Aguarde o padrão ser estabelecido, observe 

e descreva o padrão observado na superfície na água, destacando o que 

acontece na região anterior e posterior da fenda.   

b. Reduza gradativamente a largura da fenda, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado na superfície na água, 

destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior da fenda.  

 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que quando a onda passa pela 

fenda ela tem sua intensidade reduzida, no entanto, o padrão de propagação das 

ondas é o mesmo que antes da fenda, e acordo com Princípio de Huygens. 

Espera-se ainda que os alunos percebam que reduzindo gradativamente a 

largura da fenda, as ondas continuam passando e se propagando, espalhando 

para a região atrás da fenda, em um padrão que depende da largura da fenda, 

mas mantendo a forma de propagação das frentes de onda.   

Observação dos relatos: A maioria dos alunos relataram adequadamente, sendo 

que a maioria relacionou a reflexão quando bate na barreira e perceberam que 
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depois da fenda as ondas se propagam normalmente. Por exemplo, o aluno 6 

relata que "antes da fenda as ondas do meio passam e as laterais batem e volta, 

após passa as fendas e continua normal". Outros alunos fizeram apenas 

observações superficiais, não prestando atenção ao fenômeno descrito. Além 

disso, vários estudantes relataram que, com a diminuição da largura da fenda as 

ondas deixam de atravessar a fenda, fato que contraria a observação no 

simulador, como relata o Aluno 8: “a barra quando diminui ela impede as ondas 

passarem através dela”. Outro aluno, em seu relato, dá a entender que sua 

explicação para as ondas após a fenda é causada pelo impacto das ondas 

incidentes sobre a barreira: Aluno 11: “ao se chocar na barreira causando 

impacto e volta. Chocando as ondas entre si causando mais vibrações depois da 

barreira”. 

 

c. Com base nas suas observações, o que acontece com a onda ao atingir a 

barreira com fenda? Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes larguras 

de fenda, reduzindo a largura à metade da largura anterior.  

i. Compare os padrões observados em cada uma das 

situações testadas, destacando as semelhanças e 

diferenças entre os padrões observados. 

 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que parte das ondas bate na 

barreira e reflete enquanto uma pequena parte que passa pela fenda e continua 

se propagando, sendo que a fenda funciona como uma nova fonte emissora da 

onda incidente. 

Observação dos relatos: Quanto à observação da incidência da onda sobre a 

fenda, dos 09 alunos que responderam a questão, 08 fizeram relatos que 

atendem as expectativas. Porém, a maioria teve dificuldades em descrever o 

fenômeno como função da largura da fenda.  

 

d. Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da barreira 

com fenda com algum outro padrão observado nos casos anteriores? Se 

existirem, quais são estas semelhanças e com quais casos? 
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Expectativa: Este é um item de avaliação, no qual se espera que percebam que 

a reflexão das ondas incidentes sobre a barreira produz interferência como no 

caso com duas torneiras.  

Observação dos relatos: Apenas três alunos responderam de forma que pode 

ser considerada adequada, porém somente de maneira razoavelmente correta, 

somente um deles citou os dois exemplos das duas torneiras: Aluno 4: "sim, há 

semelhança quando estava com duas torneiras, foi que quando as ondas se 

chocam elas se separam e com a barreira acontece a mesma coisa".  

 

o Barreira com dupla fenda 

8) Altere a barreira com fenda, selecionando o marcador "Barreira com duas 

fendas" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta seleção às barras 

de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)”, “Posição da Barreira” e “Distância entre 

as Fendas” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

Posicione a barreira próximo à torneira (sugestão: a um quarto da distância em 

relação ao extremo do reservatório) e regule distância entre as fendas para um 

quarto seu valor máximo.  

a. Regule a distância entre as fendas para metade do valor máximo, aguarde 

o padrão ser estabelecido, observe e descreva o padrão observado na 

superfície na água, destacando o que acontece na região posterior da fenda.   

 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que depois da fenda ocorre um 

padrão semelhante àquela com duas torneiras, com a formação de franjas ou 

regiões claras e escuras sucessivamente (interferência destrutiva e construtiva). 

Observação dos relatos: Dos 09 alunos que responderam a esta questão, 08 

responderam da forma esperada, apontado as observações as regiões mais 

claras e mais escuras foram observadas.  
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Quadro 20 - Síntese das respostas à questão 8-a). 

Aluno 4: posterior da fenda as ondas meio que se encontram e vai meio que 
desaparecendo  

Aluno 15: as ondas continuam passando pelas fendas e gerando outras ondas 

Fonte: Próprio autor.  

 

b. Reduza gradativamente a distância entre as fendas, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado na superfície na água, 

destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior da fenda.  

➢ Sugestão de atividade: Teste pelo menos três diferentes distâncias 

entre as fendas, reduzindo a distância à metade da distância 

anterior 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que quanto menor distância 

entre as fendas mais intensos (visualmente) ficam os padrões de interferência e 

mais facilmente podem ser observados os pontos de interferência construtiva e 

destrutiva. 

Observação dos relatos: Dos 10 alunos que responderam, 08 responderam 

corresponderam à expectativa.  O aluno 12 faz também relação com a energia 

que as ondas vão perdendo ao se propagar: "antes da fenda as ondas voltam 

muito rápido e forte e depois da fenda vão diminuindo até não existir mais”.  

 

c. Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

Expectativa: Este é um item de avaliação, no qual se espera que percebam que 

o padrão de interferência é semelhante àquele observado no caso com duas 

torneiras. Espera-se que sejam elencadas as semelhanças (entre os casos 

ocorrem interferências) e diferenças. 

Observação dos relatos: Dos 9 alunos que responderam, 07 responderam 

adequadamente, de acordo com sua observação. O aluno 12 descreveu que as 

"ondas se multiplicam" evidenciando o conceito de interferência, porém cita que 

ganha ou perde quantidade de ondas, sugerindo perda de energia à medida que 

a onda se propaga. 



    
 

58 
 

 

Quadro 21-Síntese das respostas à questão8-c) 

Alunos que atingiram a 
expectativa 

Aluno 4: a igualdade delas foi que as ondas se chocam com 
a fenda elas se separa, algumas passa pela fenda e as 
outras se separa pros lados e a tonalidade de cor fica 
diferente  
Aluno 15: as ondas passam só que conforme elas passam 
a fenda vão perdendo intensidade 

Aluno que não atingiu a 
expectativa 

Aluno 12: a diferença é que as ondas multiplica perde ou 
ganha quantidade de ondas 

Fonte: Próprio autor.  

 

d. Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da barreira 

com fenda com algum outro padrão observado nos casos anteriores? Se 

existirem, quais são estas semelhanças e com quais casos? 

Expectativa: Neste item, espera-se que os alunos resgatem as observações 

feitas durante todos a atividade, estabelecendo relações entre as diferentes 

situações que podem levar à observação de padrões de interferência. 

Especificamente, espera-se que os alunos percebam que no caso das duas 

torneiras, no caso da barreira e das barreiras com fendas ocorreram 

interferências. 

Observação dos relatos: Dos 8 alunos que responderam, 06 corresponderam às 

expectativas.  

 

9) O que te chamou mais a atenção nesta atividade? 

A maioria dos alunos relatou que foi muito interessante estudar ondulatória com 

o uso do simulador, inclusive citando o não desperdício de água ("o simulador 

facilita o ensino com mais compreensão e não tem gasto com a água"), o que 

aconteceria se fosse uma atividade prática. 

Somente um aluno (13) fez brincadeira esta pergunta relatando “o efeito 

psicodélico" causado ao observar os padrões de interferência sobre a tela.  
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Quadro 22 - Síntese das respostas à questão 9. 

Aluno 1: a utilização do simulador é bem melhor pois conseguimos visualizar bem 
melhor  

Aluno 3: Quando a professora só falando não ia entender quase nada, já com o 
simulador já da pra entender melhor 

Aluno 5: acho que seria muito útil na sala de aula, facilitaria em 100% o ensino de 
Física. 

Aluno 9: o simulador facilita o ensino com mais compreensão e não tem gasto com 
a água. 

Aluno 11: o simulador facilita o ensino com mais compreensão e não tem gasto com 
a água 

Fonte: Próprio autor.  

5.3. Simulação 2 - Ondas sonoras 

 

PARTE 2: Na segunda aba, som, há um alto-falante cujas propriedades podem 

ser reguladas.  Em frente ao alto-falante há um campo para visualização das 

ondas sonoras produzidas.  

 

10) Em sua opinião, de acordo com a sua experiência ou em situações que 

você já observou em filmes, reportagens, mídias, em qual(is) meio(s) (água, ar, 

vidro, vácuo, óleo...) o som não pode se propagar? Porque você acha que isso 

acontece? 

 

Expectativa: Espera-se que os alunos respondam que o som se propaga em 

todos os meios exceto no vácuo.  

Observação dos relatos: Dos 14 alunos que responderam, somente 2 atenderam 

a expectativa.  

 

Observação dos relatos: Dos 8 alunos que responderam, 06 corresponderam às 

expectativas. Como os alunos não haviam tido contato com o conteúdo 

ondulatória/acústica não compreendem que para o som necessita de um meio 

material para se propagar.   
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 O quadro 23 sintetiza os tipos de resposta obtidos, construído a partir do 

conteúdo das dos textos escritos pelos alunos. Observa-se que a maioria sugere 

que um meio material age como uma barreira à propagação som. 

Quadro 23 – Síntese das respostas à questão 10. 

Conteúdo da resposta Quantidade 

A matéria como barreira para propagação da onda 
sonora 

12 

O vácuo como meio de não propagação 02 

Não respondeu 04 

Fonte: Próprio autor.  

Ao abrir o simulador, você terá um alto-falante juntamente com barras 

reguladoras de frequência e amplitude. Na barra lateral do simulador, você pode 

alterar vários parâmetros da simulação. Imagens do simulador encontram-se no 

apêndice, juntamente com o produto educacional. 

 

11)  Na barra lateral do simulador, no campo “Som” selecione a caixa “Áudio” 

(ligue as caixas de som de seu computador) e concentre-se inicialmente no 

som audível.  

a. O que você consegue perceber no som audível quando se aumenta ou 

diminui a frequência mantendo a amplitude em um valor fixo? 

 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam a que quanto maior a frequência 

mais agudo o som fica, quanto menor, mais grave. 

Observação dos relatos: Dos 14, 06 responderam adequadamente, alguns ainda 

relacionaram a frequência com a velocidade da onda enquanto dois alunos 

relacionaram a variação da frequência coma distância alcançada. Segundo um 

deles” quanto mais frequência maior a distância que ele tem “, associando a 

agudez do som ser com a distância em que pode ser ouvido. 
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Quadro 24 – Síntese das respostas à questão 11-a) 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associa aumento de frequência ao aumento da agudez 5 2;3;4;5;9;16) 

Associa aumento de frequência ao aumento da 
intensidade 

01 (15) 

Associa aumento de frequência ao aumento da altura 
(maior volume) 

01 (14) 

Trata altura, intensidade e agudez como sinônimos: há 
confusão entre os conceitos 

03 (1;11; 18) 

Associa aumento de frequência a conceitos não audíveis  03 (12;13;17) 

Não respondeu 04 (6;7;8;10) 

Fonte: Próprio autor.  

 

b. Agora escolha um valor de frequência e mantenha fixa e faça variar a 

“amplitude”.  O que você consegue perceber no som audível?  

 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam a que quanto maior a amplitude 

maior a altura (volume) do som.  

Observação dos relatos: Dentre 13 respostas obtidas, somente 6 atenderam a 

expectativa. Dos alunos que responderam de forma inadequada, alguns 

interpretaram o som agudo e grave e outros ao aumento de velocidade. O aluno 

3 cita que “quando maior a frequência fica mais agudo o som e quando diminui 

a frequência mais grave fica o som”, enquanto o aluno 13 afirma que “muda a 

velocidade das ondas”.  

 

Quadro 25 – Síntese das respostas à questão 11-b). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associa aumento de amplitude ao aumento da agudez 04 (1;3;4;5) 

Associa aumento de amplitude ao aumento do volume 
(altura) 

06 (11;12;15;16;17;18) 

Associa aumento de frequência a conceitos não audíveis 
(velocidade) 

03 (2;9;13) 

Não respondeu 05 (6;7;8;10;14) 

Fonte: Próprio autor.  

 

c. De acordo com sua percepção audível, o que você acha que representa 

a palavra “frequência” neste simulador?  

d. De acordo com sua percepção audível, o que você acha que representa 

a palavra “amplitude” neste simulador?  
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Expectativa: Diante da intervenção feita pela professora por ocasião da 

simulação de ondas na água, espera-se que os alunos relacionem frequência 

com o número de ondas por unidade de tempo e que a amplitude seja 

relacionada como a altura das ondas, nesse caso, ondas sonoras.  

Observação dos relatos: Para o caso da frequência, dentre os 13 respondentes, 

9 responderam adequadamente e dois alunos ainda relacionaram a força com 

que sai o som. Para a amplitude, a maioria dos alunos não conseguiu relacionar 

o conceito antes visto no simulador de ondas na água. Alguns continuaram 

relacionando a amplitude com a velocidade, enquanto outros apresentaram 

confusão entre amplitude e frequência. 

Quadro 26 – Síntese das repostas à questão 11-c). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associa o termo frequência com número de ondas por 
unidade de tempo 

05 (1;4;11;13) 

Associa o termo frequência com outras grandezas  05 (2;3;5;9) 

Não respondeu 05 (6;7;8;10;14) 

Fonte: Próprio autor.  

Quadro 27 – Síntese das respostas à questão 11-d). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associa o termo amplitude a “força” a “altura (volume) do 
som 

03 (13;14;15) 

Associa o termo amplitude com a velocidade ou com 
alcance do som 

09 (1;3;4;11;12;16,17;18) 

Associa o termo amplitude com a agudez do som 03 (2;5;9) 

Não respondeu 04 (6;7;8;10) 

Fonte: Próprio autor.  

12)  No campo de visualização das ondas, deixe selecionada caixa 

correspondente à “escala de cinza”. Com o alto-falante ligado, observe as 

ondas formadas.  

 

a. Como você explica a origem das ondas observadas no campo de 

visualização?  

 

Expectativa: Espera-se que os alunos respondam que o som se propaga através 

da movimentação das partículas de matéria. 
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Observação dos relatos: Dos 13 alunos, 6 responderam adequadamente, porém 

muitos alunos relacionaram com a amplitude e com força com que as ondas se 

propagam. O aluno 1 mais se aproximou da resposta correta cita que” porque o 

som se propaga em ondas”, porém nenhum aluno relacionou com o movimento 

das partículas. 

Quadro 28 – Síntese das respostas à questão 12-a). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Identifica o som como origem das oscilações observadas 
no simulador 

08 
(1;2;5;13;14;15;16;18) 

Citam a propagação do som, sem deixar claro que é a 
fonte do movimento observado no simulador 

03 (3;4;9) 

Não fazem ao fenômeno observado no simulador  02 (11;12) 

Não respondeu 05 (6;7;8;10;17) 

Fonte: Próprio autor.  

 

b. Como ocorre a formação e a propagação das ondas observadas? 

Sugestão: clique no botão “Mostrar gráfico” e observe a grandezas físicas 

nos eixos da figura. 

 

Expectativa: Espera-se que os alunos observem que as ondas vão perdendo 

energia ao longo do trajeto, com a diminuição da pressão à medida que se afasta 

da fonte sonora.  

Observação dos relatos: Dos 12 alunos que responderam, 11 fizeram de forma 

adequada. Muitos usaram a palavra estabilizar, para expressar que no início a 

amplitude era muito grande e no final ela diminuía, como cita o aluno 5 “conforme 

a pressão diminui as ondas se estabilizam”. 

Quadro 29 – Síntese das respostas à questão 12-b) 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Identifica diminuição da amplitude da onda com 
aumento da distância à fonte 

11(1;4;5;9;12;13;15;16;17;18) 

Não há indicação de reconhecimento entre a 
diminuição da amplitude da onda com aumento da 
distância à fonte 

02 (3;11) 

Não respondeu 05 (2;6;7;8;10) 

Fonte: Próprio autor.  
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c. Clique em “Partículas” e no ícone +(mais). Observe o campo de 

visualização anotando suas conclusões. É possível estabelecer alguma 

relação entre este modo de visualização e o modo em escala de cinza?  

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que conforme o som se 

propaga, as partículas ficam agitadas, e que na região cinza ocorre à mesma 

situação. Quanto maior a frequência menos as partículas de movimentam, 

pois, o espaço é pequeno para movimentação antes que já colisão com 

outras partículas e que ocorrem reflexões nas paredes do reservatório.  

Observação dos relatos: Observa-se que a maioria dos alunos atendeu as 

expectativas.  

Quadro 30 – Síntese das respostas à questão 12-c) 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Identifica a equivalência entre os modos de 
observação, relacionado às ondulações com o 
movimento das partículas. 

11(1;3;4;5;9;11;12;13;15;16;17) 

Não respondeu 06 (2;6;7;8;10;14) 

Fonte: Próprio autor.  

13) Clique em “desligar” o alto-falante observe alguns instantes até que as 

partículas entrem em equilíbrio.  Comente como as partículas se comportam, 

com e sem o alto-falante ligado. 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que com o autofalante 

ligado as partículas vibram e com o autofalante desligado, elas entram em 

estado de repouso.  

Observação dos relatos: Todos os alunos responderam de forma adequada. 

Observa-se, porém, que dois deles, não souberam concluir a escrita dos 

fenômenos. Além disso vários alunos utilizaram da palavra vibração na 

descrição, por exemplo, o aluno 11 escreve “autofalantes desligado entram 

em equilíbrio. Autofalantes ligado elas entram em vibração”.  
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Quadro 31 – Síntese das respostas à questão 13 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associam a movimentação das partículas 
à ação do alto falante 

12(1;2;3;4;5;9;11;12;13;15;16;18) 

Não respondeu 06 (6;7;8;10;14;17) 

Fonte: Próprio autor.  

 

14) Clique em “Dois alto-falantes” deixando dois alto-falantes ligados. Retorne 

para “Escala Cinza”. Observe o padrão formado no campo de visualização.  

a. Teste diferentes valores de frequência e descreva o que você consegue 

observar quando se aumenta a frequência.   

b. Quais as semelhanças e diferenças observada entre padrão observado 

para o som e aquele observado para ondas na água com duas torneiras?  

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que quanto maior a 

frequência maior o número de interferências destrutivas e construtivas, 

espera-se também que já façam relação com o caso ondas promovidas pelas 

duas torneiras gotejando, pois a imagem gerada é bem semelhante.  

Observação dos relatos: Para o item (a), dos 12 alunos que responderam, 10 

foi de maneira adequada. Embora 03 não tenham citado a interferência 

explicitamente, 07 alunos citaram a interferência destrutiva e construtiva, 

fazendo também uma relação com o caso das torneiras gotejantes. O aluno 3  

relata que “ficou como duas torneiras e tem uma transferência destrutiva”. O 

aluno 1 responde “as ondas ficam mais fortes com maior frequência” continua 

citando a palavra força para representar números de interferências/ondas No 

item (b) os alunos são estimulados a fazer a relação com as torneiras 

gotejantes e, neste caso, tivemos 12 respostas que citam semelhanças e 

diferenças observada entre o padrão observado para o som e para ondas na 

água com duas torneiras gotejantes. 
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Quadro 32 – Síntese das respostas à questão 14-a,b). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Citam explicitamente a observação fenômeno de 
interferência entre ondas 

07 
(3;4;11;12;13;15;16)) 

Citam as observações a influência da frequência, sem 
citar a interferência.  

03 (2,5,9) 

Confundem conceitos ao tentar relatar a observação. O 
relato é inconclusivo 

02(1,18) 

Não respondeu 06 (6;7;8;10;14;17) 

Fonte: Próprio autor.  

 

15)  Utilizando o mesmo sistema com dois alto falantes, clique agora em 

“Partículas”. Neste caso, como se elas se comportam? Comente. 

 

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam em algumas regiões as 

partículas ficam acumuladas (interferência construtiva) em outras, não 

existem partículas vibrando (interferência destrutiva). 

Observação dos relatos: Dos 10 alunos que responderam, somente 4 

responderam de forma considerada adequada, porém nenhum aluno citou 

explicitamente as interferências. O aluno 11 citou as inúmeras reflexões das 

partículas “as partículas se chocam na parede e voltam com pouca 

intensidade”. A maioria dos alunos pode não ter compreendido o fenômeno 

por não ter esperado o tempo necessário para se formar um padrão, sendo 

que a maioria descreveu sobre o movimento das partículas. O aluno 3 

comenta “elas se movimentam muito rápido” 

Quadro 33 – Síntese das respostas à questão 15 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Citam que o caso é semelhante ao caso anterior, com 
observação de ondas de partículas   

05(9;11;13;14;16😉) 

Citam a velocidade das partículas sem relacionar 
com formação de ondulações 

05(1;2;3;4;10) 

Não respondeu 08 (5,6;7;8;12;15;17;18) 

Fonte: Próprio autor.  

 

16) Adicione neste sistema uma barreira com fenda, selecionando o marcador 

“Barreira com uma fenda” na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta 
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seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)” e “Posição das 

Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

a. Posicione a barreira na região central campo de visualização e regule a 

largura da fenda para seu valor máximo. Aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado no campo de 

visualização, destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior 

da fenda.  

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que na região anterior à 

barreira, ocorrem reflexões e interferências. Na região posterior as ondas 

continuam se propagando. 

Observação dos relatos: Dos 15 alunos que responderam, 12 fizeram de forma 

adequada. O aluno 11 usou a palavra potente para representar a intensidade “as 

ondas no início se chocam e também e mais potente antes de chegar na fenda”. 

Dos alunos que responderam de forma não adequada, muitos disseram que a 

onda se desfaz após passar pela fenda. Os autores supõem que, neste caso, a 

intensão fosse descrever que as ondas perdem energia, ficam menos intensas, 

uma vez que no simulador esse efeito é nítido: o aluno 2 descreve que “a onda 

que passa ela se desfaz, as outras voltam” 

Quadro 34 – Síntese das respostas à questão 16-a) 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Citam a observação que parte das ondas refletem na 
barreira e parte atravessam a fenda, com ondulações 
menores   

07 (2;9;11;13;15;16;18)) 

Citam apenas a observação que as ondas refletem na 
barreira  

05(4;6;8;10;14) 

Não conseguiram expressar a observação na forma 
escrita, confundido ou introduzindo ideias externas ao 
fenômeno. 

03 (1;3;7) 

Não respondeu 03 (5, 12;17) 

Fonte: Próprio autor.  

 

b. Reduza gradativamente a largura da fenda, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado, destacando o que 

acontece nas regiões anterior e posterior da fenda. 
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Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que quanto menor for à 

largura da fenda, menos ondas conseguem ultrapassar.  

Observação dos relatos: Dos 12 alunos que responderam, 9 respostas foram 

consideradas adequadas.  

Quadro 35 – Síntese das respostas à questão 16-b). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Apontam que, com a diminuição da largura da fenda, as 
ondas que atravessam são menores   

08 
(1;4;6;7;8;10;11;18)) 

Citam apenas a observação que as ondas refletem na 
barreira  

02(15;16) 

Não conseguiram expressar a observação na forma escrita, 
confundido ou introduzindo ideias externas ao fenômeno. 

02 (3;9) 

Não respondeu 06 (2;5, 12;13;14;17) 

Fonte: Próprio autor.  

 

5.4. Simulação 3- Luz 

 

PARTE 3: Na terceira aba, luz, há uma fonte luminosa cujas propriedades podem 

ser reguladas.  Em frente à fonte há um campo para visualização das ondas 

luminosas produzidas.  

 

17) Em sua opinião, que grandeza física oscila durante a propagação das 

ondas luminosas? 

Expectativa: A expectativa é que os alunos expressem suas concepções sobre 

a grandeza física associada à oscilação e, se possível reconhecer que essa 

grandeza é o campo eletromagnético.   

Observação dos relatos: A maioria respondeu que não sabia e alguns ariscaram 

dizer que são raios luminosos que oscilam. As respostas refletem o fato de que 

eles ainda não haviam tido contato com este conteúdo durante a disciplina.  

Quadro 36 - Síntese das respostas à questão 17 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Citam que são os “raios luminosos” que oscilam 03(1;7;20) 

Relata que não sabe responder 08 (2;3;4;10;11;15;16;17) 

Não respondeu 09 (5,6;8;9;12;13;14;18;19) 

Fonte: Próprio autor.  
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18) O campo de visualização representa o lugar ondas as ondas se 

propagam. Em sua opinião, que tipo de material poderia preencher o espaço 

através do qual as ondas luminosas se propagem. O espaço poderia estar vazio?  

Expectativa: A expectativa é que os alunos expressem que a luz não precisa 

necessariamente de meio para se propagar. 

Observação dos relatos: Dos 13 que responderam: 10 descreveram que a luz 

poderia se propagar no vácuo e em quase todos os meios, evidenciando que em 

alguns (meios opacos) a luz não se propaga. 

Quadro 37 - Síntese das respostas à questão 18 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Citam que a luz se propaga em todos os meios, mas não 
cita o vácuo 

04(7;10;11;12) 

Cita que a luz pode se propagar no vácuo  06 (2;3;15;16;17;19) 

Cita que os meios de propagação devem ser água, ar ou 
vidro 

03 (1;4;20) 

Não respondeu 07 (5,6;8;9;13;14;18) 
 

Fonte: Próprio autor.  

19) No simulador, varie as cores, arrastando o marcador que se encontra 

abaixo da caixa que indica o comprimento de onda. Para cada comprimento de 

onda (do lilás ao vermelho) observe o padrão que se forma no campo de 

visualização, que chamamos de espectro. O que você consegue perceber na 

propagação dos raios luminosos ao fazer esta variação? 

 

Expectativa: Observar que quanto menor o comprimento de onda maior é a 

frequência associada e quanto maior o comprimento, menor a frequência, uma 

vez que são grandezas inversamente proporcionais. 

 

Observação dos relatos: Dos 13 que responderam, dois tiveram respostas 

inconclusivas e 10 responderam de forma adequada, citando a palavra 

velocidade para (possivelmente) descrever a frequência das ondas luminosas. 

Quadro 38 - Síntese das respostas à questão 19 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Apontam que ao diminuir o comprimento de onda aumenta a 
“velocidade” da onda 

10(1;2;7;11;12;15;16;17;19;20) 

Resposta inconclusiva 03(3;4;10) 

Não respondeu 07 (5,6;8;9;13;14;18) 

Fonte: Próprio autor.  

20) De acordo com o simulador essa variação de cores é descrita como 

comprimento de onda. Em sua opinião, o que isso representa? 
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Expectativa: Espera-se que os alunos respondam que comprimento de onda 

representa a distância entre cada crista (ponto mais alto da onda) ou a distância 

entre cada vale (ponto mais baixo da onda) e que cada cor possui um 

comprimento de onda diferente e consequentemente, uma frequência diferente. 

 

Observação dos relatos:  Dos 13 que responderam, somente 4 fizeram de forma 

razoavelmente adequada, sendo que estes representaram o aumento de 

comprimento pelo aumento da onda. O aluno 2 usou a palavra intensidade de 

onde percebe-se que não ele compreende o seu significado. 

 

Quadro 39 - Síntese das repostas à questão 20. 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associam a mudança da cor ao tamanho da onda 04(1;4;16;20) 

Associam a mudança da cor à “intensidade” da onda 06(2;3;11;12;15;17) 

Associam a mudança da cor à velocidade da onda 01(19) 

Resposta inconclusiva 02(7;10) 

Não respondeu 07 (5,6;8;9;13;14;18) 
 

Fonte: Próprio autor.  

 

Na extremidade do campo de visualização das ondas, existe um botão “Mostrar 

Tela”. Clique sobre ele: Neste caso, o simulador vai inserir uma tela, sobre a qual 

as ondas luminosas incidem.  

21) Deixe uma cor selecionada e observe a incidência na tela. Depois, mude 

a cor selecionada, espere a propagação da onda e observe a tela. 

a. O que acontece com a cor da tela? Explique sua observação.  

 

Expectativa: Espera-se que os alunos observem que a tela fica iluminada pela 

luz emitida pela fonte, representada pela coincidência entre a cor do feixe 

luminoso e a cor adquirida pela tela. Neste caso, a tela fica uniformemente 

iluminada, sendo que todos os pontos possuem a mesma intensidade de cor.  

 

Observação dos relatos:  Dos 13 que responderam, 12associaram a mudança 

de cor na tela de anteparo à luz incidente. É importante notar que destes 12, em 

8 casos os alunos citam que o anteparo absorve a luz incidente e por isso adquire 

sua cor, o que é conceitualmente incorreto, mas que surge como uma concepção 

espontânea para explicar a cor dos objetos.   
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Quadro 40 - Síntese das respostas à questão 21-a). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associam a mudança da cor do anteparo à incidência 
da luz 

04(4;7;16;20) 

Associam a mudança da cor do anteparo à absorção 
da luz incidente 

08(1;3;11;12;15;16;17;19) 

Resposta inconclusiva 01(10) 

Não respondeu 07 (5,6;8;9;13;14;18) 

Fonte: Próprio autor.  

b. Ao lado da tela existe um botão “Gráfico de intensidade”. Clique sobre 

ele: Neste caso, o simulador vai inserir um gráfico que indica a 

intensidade luminosa ao longo do comprimento (vertical) da tela. O 

que você pode dizer sobre a intensidade luminosa sobre a tela?   

 

Expectativa: Espera-se que o aluno observe que variando da cor azul à amarela 

a intensidade luminosa indicada no gráfico se desloca para maiores valores de 

intensidade. Além disso, espera-se a observação de que, para uma dada cor, a 

intensidade medida seja igual em todos dos pontos ao longo da tela do anteparo.  

 

Observação dos relatos: Percebe-se que dos 12 alunos que apresentaram 

alguma reposta 07 responderam de forma adequada quanto à relação cor-

intensidade, mas não há indicação da observação sobre a distribuição da 

intensidade sobre a tela. 

Quadro 41 - Síntese das respostas à questão 21-b). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associam a cor à intensidade, de forma adequada, 
mas não fazem referência à distribuição de 
intensidade 

07(1;7;11;12;17;19;20) 

Resposta inconclusiva 05(2;3; 4;15;16) 

Não respondeu 08 (5,6;8;9;10;13;14;18) 

Fonte: Próprio autor.  

 

• Barreira com fenda simples 

 

22) Adicione neste sistema uma barreira com fenda, selecionando o marcador 

"Barreira com uma fenda" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta 

seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)” e “Posição das 

Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  
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a) Posicione a barreira na região central campo de visualização e regule a 

largura da fenda para metade seu valor máximo. Aguarde o padrão ser 

estabelecido:  

I. Observe e descreva o padrão observado no campo de 

visualização, destacando o que acontece nas regiões anterior e 

posterior da fenda;   

Expectativa: Espera-se que os alunos percebam que na região anterior à fenda 

ocorre interferência entre as ondas incidentes e refletidas, enquanto na região 

posterior à fenda, as ondas passam e sua propagação ocorre com maior 

intensidade ao longo da linha perpendicular à abertura da fenda. Na tela do 

anteparo e no gráfico de intensidade isso é claramente perceptível. 

Observação dos relatos: Em relação à região anterior à tela apenas 02 alunos 

responderam da forma esperada enquanto 09 relataram a observação da 

reflexão das ondas na barreira, citando inclusive que pode haver um choque 

entre as ondas incidentes e refletidas, mas sem fazer referência à ocorrência ou 

a formação de padrão de interferência.  Não houve relatos de observações para 

a região posterior à fenda.  

Quadro 42 - Síntese das respostas à questão 22-a). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Relatam reflexão na barreira e interferência das 
ondas refletidas 

02(7;11) 

Relatam reflexão na barreira, mas não citam 
interferência das ondas refletidas 

09(1;2;4;10;11;12;15;17;19; 

Resposta inconclusiva 01(3) 

Não respondeu 08 (5,6;8;9;10;13;14;18) 

Fonte: Próprio autor.  

II. Observe e descreva o padrão observado sobre a tela onde incidem 

as ondas luminosas.  

III. Observe e descreva o padrão observado no gráfico de 

intensidade, discutindo o que acontece no gráfico em comparação 

com o que é observado na tela de incidência.  

Expectativa: Espera-se a observação e o relato de que, na região central da 

telado anteparo (medido tomando como referência a linha perpendicular à 



    
 

73 
 

abertura da fenda) a intensidade da luz é maior, diminuindo de intensidade 

quanto mais distante do centro.  

Observação dos relatos: A maioria dos alunos que responderam apenas citou a 

reflexão da luz na tela e nenhum relatou a diferença entre a intensidade ao longo 

de toda a tela, decorrente da barreira com fenda. 

Quadro 43 - Síntese das respostas à questão 22- I e II). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Relatam reflexão no anteparo mas não citam a mudança 
de intensidade ao longo da tela  

08(2;4;10;11;12;17;19;20) 

Resposta inconclusiva 04(1,3;4;7) 

Não respondeu 08 (5,6;8;9;10;13;14;18) 

Fonte: Próprio autor.  

b) Aumente a largura da fenda para o valor máximo, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado, comparando com 

os itens I a III do caso anterior.  

c) Teste outros valores de largura de fenda, discutindo suas observações no 

campo e visualização, na tela de incidência e no gráfico de intensidade 

luminosa. 

Expectativa: A expectativa é que os alunos percebam que na tela aparecem 

regiões mais claras e regiões mais escuras(franjas), que representam as 

interferências sofridas e que a posição das franjas muda de acordo com a cor 

(comprimento de onda) utilizada e com a largura da fenda. 

Observação dos relatos: A maioria dos alunos não respondeu a estas questões. 

Dentre os relatos observados, a maioria não faz referência às mudanças nos 

padrões de interferência de acordo com a variação dos parâmetros sugeridos. 

Quadro 44 - Síntese das respostas à questão 22-b,c). 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associam a largura da fenda à intensidade 
da luz que atravessa a fenda, sem fazer 
referência ao padrão de interferência 
formado sobre a tela 

06(1;3;7;14;19;20) 

Não respondeu 14(2;4;5;6;8;9;10;11;12;13;15;16;17;18) 

Fonte: Próprio autor.  
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• Barreira com dupla fenda 

 

23) Altere a barreira com fenda, selecionando o marcador "Barreira com duas 

fendas" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta seleção às barras 

de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)”, “Posição da Barreira” e “Distância entre 

as Fendas” ficam habilitadas e você pode alterar os valores. 

Posicione a barreira próxima à fonte (sugestão: a um quarto da distância em 

relação ao extremo do campo de visualização) e regule distância entre as fendas 

para um quarto seu valor máximo.  

a) Regule a distância entre as fendas para um quarto do valor máximo, 

aguarde o padrão ser estabelecido, observe e descreva o padrão 

observado, destacando o que acontece:  

I.  Na região posterior da fenda.   

Expectativa: Espera-se que os alunos observem e relatem o fenômeno da 

interferência ocorrendo no campo de visualização. 

Observação dos relatos: Neste caso 08 alunos responderam sendo que 06 

fizeram o relato sobre a intensidade da luz na região posterior à fenda e a 

ocorrência de interferência entre as ondas provenientes das fendas. 

Quadro 45 - Síntese das respostas à questão 23. 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Associam a largura da fenda à intensidade da 
luz que atravessa a fenda e fazem referência ao 
padrão de interferência formado no campo de 
visualização 

06(1;7;11;15;17;19) 

Resposta inconclusiva 02 (3;4) 

Não respondeu 12(2;5;6;8;9;10;12;13;14;16;18;20) 

Fonte: Próprio autor.  

 

II. Na tela do anteparo;  

III. No gráfico de intensidade luminosa.  
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Expectativa: Este caso complementa o item anterior. Espera-se que os alunos 

reconheçam que as franjas claras e escuras projetadas sobre a tela decorrem 

da interferência observada no campo de visualização.  

Observação dos relatos: Embora alguns alunos relatem que o padrão projetado 

deve-se à interferência entre as ondas provenientes das duas fendas, a 

justificativa apresentada para o padrão observado é incorreta. A maioria dos 

alunos não respondeu de forma esperada, não reconhecendo que as franjas 

decorrem da interferência construtiva e destrutiva. Mesmo com a sugestão de 

análise através do gráfico de intensidade disponível no simulador (item III), no 

qual pode-se ver que nas regiões de maior intensidade da luz ocorre maior 

intensidade no gráfico, não houve sucesso nesta observação. 

Quadro 46 - Síntese das respostas à questão 24. 

Conteúdo da resposta Quantidade (aluno) 

Relatam a observação da interferência, mas com 
justificativa incorreta 

02(4;11) 

Relatam a “absorção” da cor incidente na tela, mas 
não citam a interferência. 

05(1;3;7;15;19) 

Não respondeu 14(2;5;6;8;9;10;12;13;14;16;1
7;18;20) 

Fonte: Próprio autor.  

5.5. Considerações sobre o desenvolvimento das atividades 

 

A proposta de simulação de ondas na água foi escolhida como primeira 

atividade por tratar de uma situação mais intuitiva ao aluno, e para a qual o 

estabelecimento de hipóteses e propostas de conceituação dos fenômenos 

poderiam ser melhor observados. De fato, uma leitura atenta dos relatos 

produzidos pelos estudantes revela que alguns conceitos intuitivos estão 

presentes e podem servir de ponto de partida para a exploração formal dos 

conceitos. O Quadro 47 mostra um panorama geral sobre os conceitos 

explicitados pelos estudantes durante a execução das atividades. A construção 

de quadros deste tipo pode fornecer subsídios ao professor para a preparação 

de aulas que explorem os pontos que necessitam aprofundamento. Por exemplo, 

o Quadro mostra que o termo onda ou ondulação faz parte do vocabulário da 
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maioria dos estudantes e o conceito de frequência parece ser já bem 

estabelecido, enquanto o conceito de amplitude e a interação entre ondas 

necessitam ser esclarecidos. Assim, ao preparar uma aula, o professor pode dar 

ênfase em atividades ou discussões que explorem estes aspectos, podendo 

inclusive voltar ao simulador para refazer atividades ou chamar a atenção para 

os aspectos deficitários no entendimento dos alunos. 

Quadro 47 - Características sobre conceituação observadas nos relatos dos estudantes. 

Características dos relatos Quantidade 

Utiliza os temos ondas ou ondulação na descrição  14 

Faz descrição inadequada 1 

Mostra ter noção do conceito de frequência 11 

Não demonstra ter noção do conceito de frequência 4 

Mostra ter noção do conceito de amplitude 9 

Não demonstra ter noção do conceito de amplitude 5 

Mostra ter noções sobre interação e reflexão entre ondas  9 

Não demonstra ter noções sobre interação e reflexão entre ondas 5 

Fonte: Próprio autor.  

 

A análise dos relatos dos estudantes foi um pouco prejudicada por alguns 

fatos que também merecem atenção durante o planejamento e execução de 

atividades de ensino: a baixa capacidade de argumentação evidenciada pelas 

curtas respostas dadas às questões propostas e a falta de familiaridade com 

uma linguagem adequada para expressar conceitos científicos. Durante o 

desenvolvimento das atividades observa-se ainda certa impaciência do aluno em 

observar adequadamente os fenômenos sugeridos, principalmente em aguardar 

tempo suficiente para que os padrões de interferência fossem formados no 

campo de visualização do simulador, após a variação de algum dos parâmetros 

da simulação. Esta impaciência estende-se na descrição escrita dos fenômenos 

observados. 
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No caso da pouca argumentação, as respostas curtas para uma descrição 

adequada das observações feitas através da simulação dificultam a análise da 

ideia expressa pelo aluno e, por consequência, estabelece dúvidas sobre o 

domínio do conceito por parte do estudante. Atrelada a este fato, a linguagem 

utilizada também lança dúvidas se a ideia expressa por escrito realmente reflete 

a intenção ao aluno. Nestes casos, para descobrir a qual conceito se refere o 

aluno é necessário analisar o contexto de sua construção escrita, que fica 

prejudicada pelo uso de respostas demasiadamente curtas e nas quais o 

contexto não é claro. 

De forma geral, observa-se que a dificuldade para expressar as 

conclusões sobre os fenômenos simulados permeiam as três atividades, sendo 

que alguns pontos em comum podem ser elencados, como:  

• Quando o aluno relata sobre a força da onda, na verdade pode estar se 

referindo à amplitude da onda;  

• Observa-se que ao expressar conceito de frequência, os alunos usam o 

termo velocidade para descrever que o número de ondas por unidade de 

tempo é maior quanto maior for a frequência. Em outros casos, ao se 

referir à frequência, os alunos escreveram velocidade da onda denotando 

assim confusão entre os conceitos;  

• Para analisar a intensidade da onda os alunos utilizam o termo “força da 

onda”. Em algumas destas situações leitura atenta do relato sugere que 

o aluno está se referindo à potência;  

• O decréscimo da amplitude da onda observada ao longo do campo de 

observação do simulador é descrito pelo termo “estabilização”, ou seja, é 

descrito usando um termo que é antagônico ao fato observado.  

 

Destacamos também algumas observações referentes à atividade de 

simulação de ondas luminosas.  

• Muitos alunos tiveram dificuldade em reconhecer a luz com uma onda, 

mesmo que o parâmetro de controle no simulador fosse o comprimento 

de onda. Com isso, a análise das questões que tratam da interferência de 

ondas luminosas ficou muito prejudicada.  
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• Ao relatar a mudança na cor da tela de anteparo, os alunos atribuem cor 

à luz absorvida. Assim, a tela adquire a cor da luz incidente devido à 

absorção da luz desta cor.  

 

Ainda em relação à linguagem utilizada pelos alunos na tentativa de 

explicar as observações, deve-se levar em conta que o nível de conhecimento 

expresso se aproxima de conhecimentos do senso comum e para o qual não há 

rigor ou uso adequado de termos científicos. Nesse sentido, o planejamento de 

atividades adicionais para aprofundamento do tema deve ainda levar em 

consideração a necessidade da introdução de uma linguagem apropriada para 

expressar conteúdos de Ciência. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O produto educacional desenvolvido ao longo deste trabalho de dissertação 

consiste de um objeto de aprendizagem para investigação de fenômenos 

ondulatórios utilizando aplicativos de simulação disponibilizados pelo PhET.  

O objeto foi aplicado a alunos do ensino médio de um colégio público, em 

horário de contraturno escolar. De acordo com os objetivos iniciais elencados 

durante a elaboração do produto, consideramos que seria muito mais produtivo 

que cada aluno pudesse executar as atividades sugeridas de forma individual ou 

em pequenos grupos para que pudessem, repetir a simulação para testar 

hipóteses, dirimir dúvidas ou compartilhar resultados de suas observações, 

porém, devido à falta de condições dos laboratórios de informática das escolas 

no qual foi aplicado este produto, se fez necessário a mudança de estratégia, 

com a projeção através de um projetor multimídia e com os alunos saindo das 

suas carteiras para ir até o computador para manipular a simulação e 

compartilhar suas observações sobre os conceitos com a professora e os 

colegas.  Essa atitude deixou evidente o interesse e respeito pela atividade. 

Nesse sentido, se fez totalmente oportuno, os momentos de intervenção 

realizados pela professora durante a execução das atividades, para que os 

alunos pudessem relatar suas respostas e verificar se os conceitos estavam 

corretos. Nesse momento, a professora fez as correções necessárias, utilizando 

uma linguagem científica para descrever os termos, melhorando assim o 

vocabulário empregado nas próximas etapas da simulação. Estas intervenções 

aconteceram, na primeira simulação, após a conclusão da análise das duas 

torneiras e no final da simulação. Nas outras duas simulações as intervenções 

também ocorreram no término da atividade.  

O objeto desenvolvido os resultados dele decorrentes buscam trazer o aluno 

para uma posição de protagonismo do processo de aprendizagem, estimulando 

o raciocínio sobre fenômenos físicos a partir de situações sugeridas e 

observadas através das simulações, na tentativa de envolver o estudante no 

processo de produção de conhecimento. No entanto, é preciso ressaltar a 

importância do papel do professor como mediador e responsável pelo 
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planejamento de todo o processo, estimulando aos alunos fazerem sugestões, 

intervenções, propostas de sistematização do conhecimento adquirido. Na 

literatura, segundo a classificação proposta por Banchi e Bell este objeto de 

aprendizagem possui atividades que se enquadram no nível 2, descrita como 

atividade investigativa guiada na qual os alunos investigam a situação proposta 

sobre o conteúdo de ondulatória por meio de perguntas direcionadas sugeridas 

pelo professor.  

Considerando as observações tanto do envolvimento dos estudantes durante 

a aplicação quanto da análise do material escrito coletado, acreditamos que o 

objeto de aprendizagem aqui proposto possa contribuir com a melhoria da 

qualidade do ensino de física, ao menos, em primeira instância, para a prática 

desta autora como professora e, esperamos, também para outros que optarem 

pela utilização deste trabalho como ferramenta auxiliar de ensino.  

Conforme citamos anteriormente, objeto de aprendizagem proposto busca 

trazer o aluno para o papel de protagonista do processo de ensino e 

aprendizagem o que provoca uma intervenção na sala de aula ao demandar 

disposição dos alunos para a execução das atividades e a descrição sistemática 

dos resultados. Assim, a utilização do objeto virtual de aprendizagem com 

inserção o uso de experimentos virtuais nas atividades de sala de aula traz uma 

nova dinâmica às aulas, exigindo que o aluno deixe uma posição passiva para 

se tornar um elemento ativo da aula. Ressaltamos que mesmo em escolas que 

não possuem laboratório de ciências, mas que contem com salas de informática 

é possível trabalhar com os alunos, deixando que interajam entre si e interagindo 

com eles através das simulações. Este tipo de estratégia, propicia criar inúmeras 

situações de aprendizagem que proporcionem aos alunos espaços para trocas 

e discussões, pois a interação potencializa a aprendizagem. 

O uso do objeto de aprendizagem como ferramenta auxiliar permite utilizar a 

análise de fenômenos como meio para construção de conceitos e modelos 

mentais, trazendo para o ambiente de aula, situações que aproximem o aluno de 

situações reais e cotidianas atendendo uma necessidade apontada pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+). Durante a aplicação do produto foi 

nítida, a familiaridade da maioria dos alunos com o uso de simulações e com os 
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recursos tecnológicos, de forma que eventuais dificuldades com o uso de tais 

recursos não podem ser vistas como barreiras à utilização. Além disso, podemos 

citar outros aspectos observados e que consideramos importantes embora não 

possam ser explicitamente mensurados:  

 

• Envolvimento dos alunos com as atividades:  O uso de simulações 

conforme sugerido no objeto de aprendizagem consegue um ótimo 

envolvimento dos alunos na execução das atividades, refletindo na 

motivação para discussão sobre os conceitos relacionados aos 

fenômenos observados na tela do computador;  

 

• Estímulo à interação: A execução das atividades em grupos e os 

momentos de socialização das observações permitiram uma interação 

produtiva e respeitosa entre os alunos e com o professor. Nos momentos 

socialização, nos quais os conceitos eram explicitados e socializados, os 

alunos expunham seus pontos de vista, suas interpretações acerca do 

fenômeno observado nas simulações, comparavam resultados e 

conclusões, formulavam e testavam hipóteses em conjunto. Estes 

momentos são fundamentais ao processo de ensino e aprendizagem pois 

permitem o desenvolvimento da argumentação e dá ao aluno o tempo 

para sedimentar as ideias e construir conceitos de forma significativa; 

 

• Exercício da criatividade: Embora o objeto de aprendizagem oriente as 

atividades através das sugestões variações de parâmetros na simulação, 

os alunos tinham a liberdade de propor e executar outras atividades para 

responder a uma pergunta.  Por vezes, utilizando uma postura 

exploratória em relação ao simulador controlavam variáveis e as 

modificavam para testar suas próprias hipóteses;  

 

• Atribuição de significados: Este aspecto está diretamente ligado à 

interação e criatividade. Nos momentos de socialização os alunos 

expressavam seus conceitos sobre os fenômenos em discussão e muitas 
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vezes os conceitos apresentados eram frutos da exploração das 

possibilidades oferecidas pelo simulador, atribuindo significados aos 

fenômenos observados, mesmo aqueles que não constavam da lista de 

sugestões do objeto de aprendizagem.  Este fato transparece na leitura 

dos relatos das observações os quais, frequentemente citam aspectos 

que vão além daqueles sugeridos no Produto Educacional. Consideramos 

esta atribuição de significados relevantes, principalmente se a 

relacionarmos aos aspectos preconizados pela teoria da Aprendizagem 

Significativa que sugere que é necessário ensinar aos alunos a partir do 

que eles já sabem. 

 

 

Obviamente outros aspectos podem ser analisados neste trabalho, uma vez 

que as diversas situações que podem emergir dependem das experiências e 

história de vida tanto do professor quanto dos alunos da turma, porém 

gostaríamos de destacar outro aspecto: a viabilidade de uso. O objeto de 

aprendizagem permite que se use da estrutura da escola, bastando à existência 

de uma sala de informática com computadores que possam executar o aplicativo 

(que pode ser baixado em máquinas locais, sem a necessidade manter-se 

conectado à internet) ou mesmo com o uso de projetor multimídia em sala de 

aula. Ressaltamos ainda que o aplicativo possa ser baixado para uso em 

aparelhos celulares, permitindo que os alunos possam manipular as simulações 

em seus aparelhos pessoais. Assim, o objeto de aprendizagem permite a 

aplicação de forma individual de forma que o aluno possa repetir a simulação 

quantas vezes julgue necessário respeitando a individualidade de cada um para 

adquirir o conhecimento. 

Assim, consideramos que esta dissertação pode contribuir para a melhoria 

do ensino de Física através da disponibilização de um objeto educacional, que 

pode ser usado como ferramenta auxiliar para tornar o aprendizado significativo 

e ao mesmo tempo prazeroso e criativo, no qual o aluno seja estimulado e tenha 

vontade de aprender, de buscar o conhecimento, tornando-se protagonista de 

seu aprendizado. Uma aluna, durante a aplicação, disse: "Se todas as disciplinas 
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trabalhassem usando simuladores, certamente facilitaria nossa aprendizagem" 

outra ainda concluiu "Dessa forma fica fácil de aprender". 
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8. APÊNDICE 

8.1 Estudo Piloto/Pré-teste

A imagem ao 

lado mostra uma 

torneira 

gotejando. As 

gotas caem em 

intervalos de 

tempo regulares, ou seja, igualmente 

espaçadas. Imagine que esta 

torneira esteja sobre um balde, que 

já contém um pouco de água, e que 

as gotas caiam exatamente no 

centro do balde.  

1- Faça uma descrição do que se 

pode observar dentro do balde 

após a queda das gotas. Para 

isso você pode desenhar, fazer 

algum diagrama mesmo uma 

descrição escrita, indicando o 

que você acha que acontece na 

superfície da água. 

 

2- Se abrirmos um pouco mais a 

torneira de modo que o 

espaçamento entre as gotas 

fique menor, algum dos efeitos 

que você descreveu iria se 

alterar? Como? 

 

 

3- Na sua opinião, qual é o efeito do 

tamanho da gota sobre os 

fenômenos observados na 

superfície da água? 

 

4- Na sua opinião, qual é o efeito 

das bordas do balde sobre os 

fenômenos observados na 

superfície da água? Por exemplo, 

qual seria a diferença no 

fenômeno considerando que a 

parede do balde está muito longe 

do ponto onde a gota cai? 

 

5- Se, ao invés de uma torneira, 

tivéssemos duas torneiras muito 

próximas entre si, gotejando ao 

mesmo tempo no mesmo 

recipiente, já contendo uma certa 

quantidade de água. Como 

poderíamos descrever o que 

acontece na água que está no 

balde?  

 

 

6- Se ao invés de água, fosse uma 

torneira pingando óleo, em um 

recipiente com o mesmo tipo de 

óleo, qual seria a diferença? 

 

7- É possível estabelecer alguma 

relação entre o fenômeno 

observado na água com a 

propagação do som? Se 

possível, qual seria? E para o 

caso da propagação da luz?  
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8.2   Introdução ao Produto Educacional  

 

O produto educacional aqui apresentado é um objeto virtual de 

aprendizagem constituído por conjunto de três atividades de simulação que 

juntas, abrangem os fenômenos de sobreposição das ondas mecânicas e das 

eletromagnéticas. Cada atividade é composta por uma sequência de propostas 

de manipulação, observação e descrição de fenômenos físicos relacionados à 

Ondulatória que podem ser incorporadas a outras estratégias de abordagem 

utilizada pelo professor na discussão deste conteúdo com os alunos.  

O objetivo do produto é utilizar visualizações e simulações para estimular 

no aluno conflitos cognitivos entre os conhecimentos prévios ou espontâneos e 

informações novas decorrentes das observações dos fenômenos sob análise. 

Espera-se, então, que os alunos possam construir e propor formas de expressar 

os conceitos de frequência e amplitude de uma onda, avaliar e descrever os 

fenômenos de Reflexão e Interferência de Ondas. Para isso, elaboramos 

propostas de simulações de ondas na água estimulação da propagação do som 

e da luz, procurando conduzir o aluno durante o processo de produção 

conhecimento em um ciclo de manipulação, observação e descrição de 

situações físicas, deixando ao professor o papel de mediador do conhecimento.   

A escolha do software utilizado para a preparação das simulações se deu 

através da análise e catalogação entre diversos simuladores que envolviam os 

conteúdos de óptica e ondulatória sendo, ao final desta análise, escolhido o 

aplicativo disponibilizado pelo PhET. O simulador escolhido é escrito em 

linguagem JAVA, sendo que o arquivo executável é de livre uso, acesso e além 

de ser de fácil manipulação. O estudante pode interagir com a simulação quantas 

vezes desejar, levantando e testando hipóteses e analisando resultados obtidos. 

O arquivo executável pode ser baixado para máquinas locais, de forma que pode 

ser utilizado de forma off-line, dispensando a necessidade de conexão com a 

internet. 

Este produto educacional que potencialmente favorece a aprendizagem 

significativa, foi aplicado a um conjunto de alunos do ensino médio de uma 

instituição pública de ensino. O desenvolvimento das atividades foi muito bem 
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avaliado pelos participantes, sendo que os alunos atuaram de maneira autônoma 

e aprenderam com mais facilidade, engajando-se na proposta de maneira 

vibrante. 

 

8.3   CONHECENDO O SIMULADOR 

 

As simulações virtuais usando softwares ou aplicativos são capazes de 

simular fenômenos ou sensações que muitas vezes não são possíveis de 

observar nos laboratórios físicos. Para este trabalho, escolhemos os simuladores 

da plataforma PhET, traduzidos em português, por serem fáceis de manipular, 

divertidos e dinâmicos e de uso livre. 

O projeto PhET Interactive Simulations (Physics Education Technology) é 

uma iniciativa da Universidade do Colorado que provê um pacote de simulações 

auxiliares ao processo de Ensino de Ciências (Física, Química, Matemática, 

Biologia). As simulações são ferramentas interativas permitem ao usuário 

investigar conexões entre fenômenos reais e a ciência básica através da 

formulação e teste de suas próprias hipóteses. O PhET é disponibilizado na 

Internet através do sítio http://phet.colorado.edu/index.php e pode ser livremente 

utilizado (há uma versão traduzida para o português em 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/ que, embora em constante atualização, não é 

tão completa quanto à versão original em inglês).  

Ao acessar o site e entrar no ambiente de simulação, o usuário deve 

encontrar uma tela cujo aspecto geral é mostrada na Figura 1. No lado direito da 

tela, o usuário pode selecionar as simulações por área do conhecimento (Física, 

Química, Matemática, Biologia, etc.) e por tópicos em cada área. No caso da 

Figura 1, foi selecionada a área de Física (Physics), com o tópico sobre Som e 

Ondas (Sound and Waves). A partir desta seleção o site filtra e apresenta os 

aplicativos de simulação que tem relação com as escolhas do usuário, 

http://phet.colorado.edu/index.php
https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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apresentando na área de trabalho do PhET. Ao clicar sobre o aplicativo o usuário 

tem acesso ao ambiente de simulação.  

Figura 2-  Apresentação da página inicial das simulações de Física da plataforma 
PHET. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

O ambiente de simulação disponibilizado pode ser executado diretamente 

na Internet e acessado em sistemas operacionais que possuem Flash, Java ou 

HTML5 instalados. De maneira alternativa, alguns de seus componentes podem 

ser baixados e executados em máquinas locais.  No caso deste trabalho o 

aplicativo wave-interference_pt_BR que é a versão do aplicativo sobre 

interferência de ondas traduzidos para o português (pt) brasileiro (BR).  

No caso das simulações utilizadas nesta proposta, ao executar o 

aplicativo um ambiente de simulação semelhante àquele mostrado na figura 2 é 

aberto. Note que o ambiente de simulação é composto por três abas: água, som 

e luz.   
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Figura 2 - página inicial do simulador: 

 

:Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

 

Dentro da aba "Água", aparecerá uma torneira gotejando. Logo abaixo, nos itens 

1 e 2, os parâmetros frequência e amplitude que podem ser alterados facilmente. 

À direita temos dois itens, régua e cronômetro, item 3, quando acionados 

aparecem da tela (figura 3). Estes podem ser movidos facilmente com o mouse, 

possibilitando as medições desejadas. 
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Figura 3 - Ferramentas de controle:  cronômetro e fita métrica acionados e 
acessos na tela para sua utilização. 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

Ao clicar em "INSERIR MEDIDOR", item 4 da figura 1, aparecerá na tela o gráfico 

do nível da água em função do tempo (figura 4), no qual os alunos poderão medir 

a amplitude e verificar a frequência. 

Figura 4 - Gráfico do tempo X nível da água anexo a tela ao se inserir medidor. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 
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Quando girar visualização para lateral, item 5 da figura 1, o aluno poderá 

visualizar as ondas formadas de outro ângulo (figura 5). 

Figura 5 - Ondas visualizadas lateralmente 

F 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

Poderá incluir duas torneiras, item 5 da figura 1, mudar a distância entre cada 

um observando os fenômenos na superfície (figura 6). 

Figura 6 - Duas torneiras gotejando 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 
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Poderá incluir uma ou duas barreiras, item 7 da figura 1 e alterar a largura das 

fendas, alterar também posição da barreira e distância entre as fendas (figura 7) 

Figura 7  -Inclusão de barreiras no sistema. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

Nas próximas abas, som e luz, algumas das ferramentas anteriores e outras 

relacionadas às ondas. 

Figura 8 - Ondas sonoras 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 
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Figura 9 - Ondas luminosas 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

 

Neste simulador podemos observar algumas grandezas físicas: 

✓ Onda como uma perturbação na superfície provocada pelas gotas; 

✓ Frequência como o número de ondas que ocorrem em um intervalo de 

tempo; 

✓ Amplitude como a altura da onda; 

✓ Comprimento de onda como distância entre cada crista ou vale de onda; 

✓ Interferência como o encontro simultâneo de ondas; 

✓ Reflexão como o choque contra as barreiras e consequentemente seu 

retorno . 

 



 
 

96 
 

8.4 Objeto de aprendizagem :   Simulador Virtual -  Interferência de ondas 

na água 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference 

 

Objetivo: Tornar o aluno capaz de compreender os conceitos de frequência, 

amplitude, reflexão e interferência de ondas com o uso de simulação, tornando-

o protagonista e o professor mediador. 

Parte 1: Ondas na água 

Na primeira aba, água, tem-se uma torneira que poderá ser aberta ou fechada: 

• CASO I – Uma torneira  

 

1) Ao abrir o simulador, você terá uma torneira que pode ser aberta sobre 

um reservatório de água em repouso. Na barra lateral do simulador, você 

pode alterar vários parâmetros da simulação. Em especial, você pode 

Girar a Visualização, tendo uma vista superior ou uma vista lateral do 

reservatório.  Clique em "ligar" para abrir a torneira do simulador, fazendo 

com que goteje continuamente.  

 

a) O que você consegue observar na água do reservatório quando as gotas 

entram em contato com a superfície? 

b) Se você alternar a visualização entre “vista superior" e a "vista lateral" no 

tópico "GIRAR VISUALIZAÇÃO", qual é a relação entre as imagens 

formadas na superfície? Explique usando texto, figura ou desenho, etc...  

 

c) Junto à torneira existem dois parâmetros que podem ser ajustados, 

chamados de “frequência” e “amplitude”. Mantendo o valor da amplitude 

inalterado, faça testes com o parâmetro “frequência” aumentando e 

diminuindo o valor.   

I. O que você consegue perceber com as gotas que caem?  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference
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II. O quer acontece quando estas gotas entram em contato com a 

superfície, quando se aumenta ou diminui o parâmetro 

"frequência"?  

 

d) Mantendo o valor do parâmetro frequência inalterado, faça testes com o 

parâmetro “amplitude” aumentando e diminuindo o valor.  

I. O que você consegue perceber sobre o que acontece com gotas 

formadas na saída da torneira?   

II. O que acontece quando estas gotas entram em contato com a 

superfície, quando se aumenta ou diminui o parâmetro 

"amplitude"?  

 

e) Clique em mostrar gráfico. (Caso não apareça por completo, clique no 

ícone - (menos) que se encontra no canto superior direito do quadro onde 

está a superfície).  Observe o que acontece na superfície da água: 

a. Ao variar a frequência;  

b. Ao variar a amplitude;  

c. Explique o que você percebeu para cada uma das situações. Você 

pode usar texto, desenho, diagramas, etc... 

 

2) Com base nas suas observações, qual o significado do parâmetro 

“frequência” e sua influência no fenômeno observado? 

 

 

3) Com base nas suas observações, qual o significado do parâmetro 

“amplitude” e sua influência no fenômeno observado? 

 

 

• CASO II – Duas torneiras  

 

4) Retorne para visualização "Superior" e adicione mais uma torneira, 

clicando em "duas torneiras" na barra de controles na lateral.  
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a) Usando o controle e distância entre as torneiras, posicione as torneiras a 

2,50 cm de distância. Observe o padrão formado descrevendo o que 

acontece na superfície da água do reservatório.  

b) Aumente a distância entre as torneiras para 5,00 cm. Observe padrão 

formado descrevendo o que acontece na superfície da água do 

reservatório 

c) Aumente a distância entre as torneiras para 7,50 cm. Observe padrão 

formado descrevendo o que acontece na superfície da água do 

reservatório 

d) Compare os fenômenos observados às situações a, b e c, destacando as 

semelhanças e diferenças entre os padrões formados em cada caso.  

5) Ainda com a visualização "Superior", clique em duas torneiras de modo 

que os parâmetros "frequência" e "amplitude" sigam o valor padrão do 

simulador que é de 50%, ou seja, estejam na posição central. 

a) Após alguns instantes o que você consegue observar no padrão formado 

na superfície? 

b) Clique em "inserir medidor". Arraste o cursor medidor para uma das áreas 

mais claras do padrão, o que se pode observar no gráfico com relação ao 

nível da água? 

c) Arraste o medidor para uma das áreas mais escuras, o que se pode 

observar no gráfico com relação ao nível da água? 

d)  Arraste também o medidor para outras regiões e faça observações. 

Comparando os itens b e c, o que você pode concluir com relação ao 

padrão formado na superfície e o nível de água? 

 

• CASO III – Uma torneira com barreira 

o Barreira sólida 

 

6) Retorne para visualização "Superior" com uma torneira, clicando em "uma 

torneira" na barra de controles na lateral.  

a) Na parte inferior da barra de controle lateral, escolha “Inserir barreira”. 

Uma barra será introduzida sobre o reservatório. Esta barra pode ser 
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controlada usando o mouse. Insira uma barra vertical e posicione no 

extremo oposto em relação à torneira. Observe e anote o que acontece 

com o padrão formado sobre a superfície da água do reservatório.  

b) Com base nas suas observações, o que acontece com a onda ao atingir 

a barreira? 

 

Sugestão: Mantenha o valor da frequência fixa, próximo à metade do valor 

máximo (deixando o marcador no meio da barra de controle de frequência) e 

teste diferentes distâncias entre a torneira e a barreira.  

o Barreira com fenda simples 

 

7) Retire a barreira (clicando com o botão direito do mouse, uma aba de 

controle da barreira aparece). Adicione neste sistema uma barreira com fenda, 

selecionando o marcador "Barreira com uma fenda" na barra de controle lateral. 

Repare que ao fazer esta seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) 

Fenda(s)” e “Posição das Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os 

valores.  

d) Posicione a barreira na região central do reservatório e regula a largura 

da fenda para seu valor máximo. Aguarde o padrão ser estabelecido, 

observe e descreva o padrão observado na superfície na água, 

destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior da fenda.   

e) Reduza gradativamente a largura da fenda, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado na superfície na 

água, destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior da 

fenda.  

f) Com base nas suas observações, o que acontece com a onda ao atingir 

a barreira com fenda? 

Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes larguras de fenda, reduzindo a 

largura à metade da largura anterior.  

g) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 
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h) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere a frequência e a amplitude para testar situações com melhor 

visualização.  

o Barreira com dupla fenda 

 

8) Altere a barreira com fenda, selecionando o marcador "Barreira com duas 

fendas" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta seleção às barras 

de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)”, “Posição da Barreira” e “Distância entre 

as Fendas” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

Posicione a barreira próximo à torneira (sugestão: a um quarto da distância em 

relação ao extremo do reservatório) e regule distância entre as fendas para um 

quarto seu valor máximo.  

b) Regule a distância entre as fendas para metade do valor máximo, aguarde 

o padrão ser estabelecido, observe e descreva o padrão observado na 

superfície na água, destacando o que acontece na região posterior da 

fenda.   

c) Reduza gradativamente a distância entre as fendas, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado na superfície na 

água, destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior da 

fenda.  

Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes distâncias entre as fendas, 

reduzindo a distância à metade da distância anterior.  

d) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 
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e) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere a frequência e a amplitude ou a posição da barreira para 

testar situações com melhor visualização.  

 

9) O que te chamou mais a atenção nesta atividade? 

 

8.5 Objeto de aprendizagem:   Simulador Virtual -  Interferência de 

ondas nas sonoras 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference 

 

Parte 2: Ondas sonoras 

Na segunda aba, som, há um alto-falante cujas propriedades podem ser 

reguladas.  Em frente ao alto-falante há um campo para visualização das ondas 

sonoras produzidas.  

 

10) Em sua opinião, de acordo com a sua experiência ou em situações que 

você já observou em filmes, reportagens, mídias, em qual(is) meio(s) (água, ar, 

vidro, vácuo, óleo...) o som não pode se propagar? Porque você acha que isso 

acontece? 

 

Ao abrir o simulador, você terá um alto-falante juntamente com barras 

reguladoras de frequência e amplitude. Na barra lateral do simulador, você pode 

alterar vários parâmetros da simulação.  

 

11)  Na barra lateral do simulador, no campo "Som" selecione a caixa "Áudio" 

(ligue as caixas de som de seu computador) e concentre-se inicialmente no 

som audível.  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference
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a. O que você consegue perceber no som audível quando se aumenta ou 

diminui a frequência mantendo a amplitude em um valor fixo?  

b. Agora escolha um valor de frequência e mantenha fixa e faça variar a 

"amplitude".  O que você consegue perceber no som audível?  

c. De acordo com sua percepção audível, o que você acha que representa 

a palavra "frequência" neste simulador?  

d. De acordo com sua percepção audível, o que você acha que representa 

a palavra "amplitude" neste simulador?  

 

 

12)  No campo de visualização das ondas, deixe selecionada caixa 

correspondente à “escala de cinza”. Com o alto-falante ligado, observe as 

ondas formadas.  

 

a. Como você explica a origem das ondas observadas no campo de 

visualização?  

b. Como formação e a propagação das ondas observadas? Sugestão: clique 

no botão “Mostrar gráfico” e observe a grandezas físicas nos eixos da 

figura.  

c. Clique em "Partículas" e no ícone +(mais). Observe o campo de 

visualização anotando suas conclusões. É possível estabelecer alguma 

relação entre este modo de visualização e o modo em escala de cinza? 

Sugestão:  

 

13)  Clique em "desligar" o alto-falante observe alguns instantes até que as 

partículas entrem em equilíbrio.  Comente como as partículas se comportam, 

com e sem o alto-falante ligado. 

 

 

14)  Clique em "Dois alto-falantes" deixando dois alto-falantes ligados. Retorne 

para "Escala Cinza". Observe o padrão formado no campo de visualização.  

a. Teste diferentes valores de frequência e descreva o que você consegue 

observar quando se aumenta a frequência.   
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b. Quais as semelhanças e diferenças observada entre padrão observado 

para o som e aquele observado para ondas na água com duas torneiras?  

 

15) Utilizando o mesmo sistema com dois alto falantes, clique agora em 

"Partículas". Neste caso, como se elas se comportam? Comente. 

 

16) Adicione neste sistema uma barreira com fenda, selecionando o marcador 

"Barreira com uma fenda" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta 

seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)” e “Posição das 

Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

i) Posicione a barreira na região central campo de visualização e regule a 

largura da fenda para seu valor máximo. Aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado no campo de 

visualização, destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior 

da fenda.   

j) Reduza gradativamente a largura da fenda, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado, destacando o que 

acontece nas regiões anterior e posterior da fenda.  

k) Com base nas suas observações, o que acontece com a onda sonora ao 

atingir a barreira com fenda? 

Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes larguras de fenda, reduzindo a 

largura à metade da largura anterior.  

l) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

m) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere a frequência e a amplitude para testar situações com melhor 

visualização.  

o Barreira com dupla fenda 
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17) Altere a barreira com fenda, selecionando o marcador "Barreira com duas 

fendas" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta seleção às barras 

de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)”, “Posição da Barreira” e “Distância entre 

as Fendas” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

Posicione a barreira próxima ao alto-falante (sugestão: a um quarto da distância 

em relação ao extremo do campo de visualização) e regule distância entre as 

fendas para um quarto seu valor máximo.  

f) Regule a distância entre as fendas para metade do valor máximo, aguarde 

o padrão ser estabelecido, observe e descreva o padrão observado, 

destacando o que acontece na região posterior da fenda.   

g) Reduza gradativamente a distância entre as fendas, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado, destacando o que 

acontece nas regiões anterior e posterior da fenda.  

Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes distâncias entre as fendas, 

reduzindo a distância à metade da distância anterior.  

h) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

i) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere a frequência e a amplitude ou a posição da barreira para 

testar situações com melhor visualização.  
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8.6 Objeto de aprendizagem:   Simulador Virtual -  Interferência de ondas 

na luminosas 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference 

 

Parte 3:  Ondas luminosas 

Na terceira aba, luz, há uma fonte luminosa cujas propriedades podem ser 

reguladas.  Em frente à fonte há um campo para visualização das ondas 

luminosas produzidas.  

 

 

18) Na sua opinião, que grandeza física oscila durante a propagação das 

ondas luminosas? 

 

19) O campo de visualização representa o lugar ondas as ondas se 

propagam. Na sua opinião, que tipo de material poderia preencher o espaço 

através do qual as ondas luminosas se propagem. O espaço poderia estar vazio?  

 

 

20) No simulador, varie as cores, arrastando o marcador que se encontra 

abaixo da caixa que indica o comprimento de onda. Para cada comprimento de 

onda (do lilás ao vermelho), observe o padrão que se forma no campo de 

visualização chamamos de espectro. O que você consegue perceber na 

propagação dos raios luminosos ao fazer esta variação? 

 

 

21) De acordo com o simulador essa variação de cores é descrita como 

comprimento de onda. Na sua opinião, o que isso representa? 

 

Na extremidade do campo de visualização das ondas, existe um botão “Mostrar 

Tela”. Clique sobre ele: Neste caso, o simulador vai inserir uma tela, sobre a qual 

as ondas luminosas incidem.  

22) Deixe uma cor selecionada e observe a incidência na tela. Depois, mude 

a cor selecionada, espere a propagação da onda e observe a tela. 

a. O que acontece com a cor da tela? Explique sua observação.  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference
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b. Ao lado da tela existe um botão “Gráfico de intensidade”. Clique sobre 

ele: Neste caso, o simulador vai inserir um gráfico que indica a 

intensidade luminosa ao longo do comprimento (vertical) da tela. O 

que você pode dizer sobre a intensidade luminosa sobre a tela?   

 

• Barreira com dupla simples 

 

23) Adicione neste sistema uma barreira com fenda, selecionando o marcador 

"Barreira com uma fenda" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta 

seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)” e “Posição das 

Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

n) Posicione a barreira na região central campo de visualização e regule a 

largura da fenda para metade seu valor máximo. Aguarde o padrão ser 

estabelecido:  

I. Observe e descreva o padrão observado no campo de 

visualização, destacando o que acontece nas regiões anterior e 

posterior da fenda;   

II. Observe e descreva o padrão observado sobre a tela onde incidem 

as ondas luminosas;   

III. Observe e descreva o padrão observado no gráfico de intensidade, 

discutindo o que acontece no gráfico em comparação com o que é 

observado na tela de incidência.  

 

o) Aumente a largura da fenda para o valor máximo, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado, comparando com 

os itens I a III do caso anterior. 

p) Teste outros valores de largura de fenda, discutindo suas observações no 

campo e visualização, na tela de incidência e no gráfico de intensidade 

luminosa. 

 

• Barreira com dupla fenda 
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24) Altere a barreira com fenda, selecionando o marcador "Barreira com duas 

fendas" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta seleção às barras 

de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)”, “Posição da Barreira” e “Distância entre 

as Fendas” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

Posicione a barreira próximo à fonte (sugestão: a um quarto da distância em 

relação ao extremo do campo de visualização) e regule distância entre as fendas 

para um quarto seu valor máximo.  

j) Regule a distância entre as fendas para um quarto do valor máximo, 

aguarde o padrão ser estabelecido, observe e descreva o padrão 

observado, destacando o que acontece:  

I.  Na região posterior da fenda.   

II. Na tela de incidência;  

III. No gráfico de intensidade luminosa.  

Sugestão 1: Teste diferentes distâncias entre as fendas e comprimentos de 

onda, reduzindo a distância à metade da distância anterior.  

k) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

l) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere o comprimento de onda e a amplitude ou a posição da 

barreira para testar situações com melhor visualização.  

 

25) Retire as barreiras e Clique em "Duas Lâmpadas". Mantenha acionado os 

botões de “Mostrar Tela” e Gráfico de Intensidade. Com as duas fontes 

luminosas ligadas observe e descreva o padrão observado, destacando o que 

acontece:  

a)  Na região do campo de visualização.   
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b) Na tela de incidência;  

c) No gráfico de intensidade luminosa.  

 

 

26) As três simulações realizadas tinham algo em comum? Algum fenômeno 

ocorreu em ambas? Comente tudo o que você conseguiu perceber de 

semelhante. 

 

27) Em sua opinião, o que você acha do uso de simuladores para 

complementar as aulas de Física? Escreva aqui sugestões e críticas sobre a 

atividade realizada. 
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1. Introdução ao Produto Educacional  

 

O produto educacional aqui apresentado é um objeto virtual de 

aprendizagem constituído por conjunto de três atividades de simulação que 

juntas, abrangem os fenômenos de sobreposição das ondas mecânicas e das 

eletromagnéticas. Cada atividade é composta por uma sequência de propostas 

de manipulação, observação e descrição de fenômenos físicos relacionados à 

Ondulatória que podem ser incorporadas a outras estratégias de abordagem 

utilizada pelo professor na discussão deste conteúdo com os alunos.  

O objetivo do produto é utilizar visualizações e simulações para estimular 

no aluno conflitos cognitivos entre os conhecimentos prévios ou espontâneos e 

informações novas decorrentes das observações dos fenômenos sob análise. 

Espera-se, então, que os alunos possam construir e propor formas de expressar 

os conceitos de frequência e amplitude de uma onda, avaliar e descrever os 

fenômenos de Reflexão e Interferência de Ondas. Para isso, elaboramos 

propostas de simulações de ondas na água estimulação da propagação do som 

e da luz, procurando conduzir o aluno durante o processo de produção 

conhecimento em um ciclo de manipulação, observação e descrição de 

situações físicas, deixando ao professor o papel de mediador do conhecimento.   

A escolha do software utilizado para a preparação das simulações se deu 

através da análise e catalogação entre diversos simuladores que envolviam os 

conteúdos de óptica e ondulatória sendo, ao final desta análise, escolhido o 

aplicativo disponibilizado pelo PhET. O simulador escolhido é escrito em 

linguagem JAVA, sendo que o arquivo executável é de livre uso, acesso e além 

de ser de fácil manipulação. O estudante pode interagir com a simulação quantas 

vezes desejar, levantando e testando hipóteses e analisando resultados obtidos. 

O arquivo executável pode ser baixado para máquinas locais, de forma que pode 

ser utilizado de forma off-line, dispensando a necessidade de conexão com a 

internet. 

Este produto educacional que potencialmente favorece a aprendizagem 

significativa, foi aplicado a um conjunto de alunos do ensino médio de uma 

instituição pública de ensino. O desenvolvimento das atividades foi muito bem 

avaliado pelos participantes, sendo que os alunos atuaram de maneira autônoma 
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e aprenderam com mais facilidade, engajando-se na proposta de maneira 

vibrante. 

 

2. Conhecendo o simulador 

 

As simulações virtuais usando softwares ou aplicativos são capazes de 

simular fenômenos ou sensações que muitas vezes não são possíveis de 

observar nos laboratórios físicos. Para este trabalho, escolhemos os simuladores 

da plataforma PhET, traduzidos em português, por serem fáceis de manipular, 

divertidos e dinâmicos e de uso livre. 

O projeto PhET - Interactive Simulations (Physics Education Technology) 

é uma iniciativa da Universidade do Colorado que provê um pacote de 

simulações auxiliares ao processo de Ensino de Ciências (Física, Química, 

Matemática, Biologia). As simulações são ferramentas interativas permitem ao 

usuário investigar conexões entre fenômenos reais e a ciência básica através da 

formulação e teste de suas próprias hipóteses. O PhET é disponibilizado na 

Internet através do sítio http://phet.colorado.edu/index.php e pode ser livremente 

utilizado (há uma versão traduzida para o português em 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/ que, embora em constante atualização, não é 

tão completa quanto a versão original em inglês).  

Ao acessar o site e entrar no ambiente de simulação, o usuário deve 

encontrar uma tela cujo aspecto geral é mostrada na Figura 1. No lado direito da 

tela, o usuário pode selecionar as simulações por área do conhecimento (Física, 

Química, Matemática, Biologia, etc.) e por tópicos em cada área. No caso da 

Figura 1, foi selecionada a área de Física (Physics), com o tópico sobre Som e 

Ondas (Sound and Waves). A partir desta seleção o site filtra e apresenta os 

aplicativos de simulação que tem relação com as escolhas do usuário, 

apresentando na área de trabalho do PhET. Ao clicar sobre o aplicativo o usuário 

tem acesso ao ambiente de simulação.  

 

 

http://phet.colorado.edu/index.php
https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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Figura 1 -  Apresentação da página inicial das simulações de Física da 
plataforma PhET. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

O ambiente de simulação disponibilizado pode ser executado diretamente 

na Internet e acessado em sistemas operacionais que possuem Flash, Java ou 

HTML5 instalados. De maneira alternativa, alguns de seus componentes podem 

ser baixados e executados em máquinas locais.  No caso deste trabalho o 

aplicativo wave-interference_pt_BR que é a versão do aplicativo sobre 

interferência de ondas traduzidos para o português (pt) brasileiro (BR).  

No caso das simulações utilizadas nesta proposta, ao executar o 

aplicativo um ambiente de simulação semelhante àquele mostrado na figura 2 é 

aberto. Note que o ambiente de simulação é composto por três abas: água, som 

e luz.   
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Figura 2 - Página inicial do simulador. 

 

:Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

 

Dentro da aba "Água", aparecerá uma torneira gotejando. Logo abaixo, 

nos itens 1 e 2, os parâmetros frequência e amplitude que podem ser alterados 

facilmente. A direita temos dois itens, régua e cronômetro, item 3, quando 

acionados aparecem da tela (figura 3). Estes podem ser movidos facilmente com 

o mouse, possibilitando as medições desejadas. 
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Figura 3 - Ferramentas de controle:  cronômetro e fita métrica acionados e 
acessos na tela para sua utilização 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

Ao clicar em "INSERIR MEDIDOR", item 4 da figura 1, aparecerá na tela 

o gráfico do nível da água em função do tempo (figura 4), no qual os alunos 

poderão medir a amplitude e verificar a frequência. 

Figura 4 - Gráfico do tempo X nível da água anexo a tela ao se inserir medidor 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 
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Quando girar visualização para lateral, item 5 da figura 1, o aluno poderá 

visualizar as ondas formadas de outro ângulo (figura 5). 

Figura 5 - Ondas visualizadas lateralmente 

F 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

Poderá incluir duas torneiras, item 5 da figura 1, mudar a distância entre 

cada um observando os fenômenos na superfície (figura 6). 

Figura 6 - Duas torneiras gotejando. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 
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Poderá incluir uma ou duas barreiras, item 7 da figura 1 e alterar a largura 

das fendas, alterar também posição da barreira e distância entre as fendas 

(figura 7). 

Figura 7 - Inclusão de barreiras no sistema. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

Nas próximas abas, som e luz, algumas das ferramentas anteriores e 

outras relacionadas as ondas. 

Figura 8 - Ondas sonoras. 

 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 
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Figura 9 - Ondas luminosas. 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/physics. 

 

Neste simulador podemos observar algumas grandezas físicas: 

✓ Onda como uma perturbação na superfície provocada pelas gotas; 

✓ Frequência como o número de ondas que ocorrem em um intervalo de 

tempo; 

✓ Amplitude como a altura da onda; 

✓ Comprimento de onda como distância entre cada crista ou vale de onda; 

✓ Interferência como o encontro simultâneo de ondas; 

✓ Reflexão como o choque contra as barreiras e consequentemente seu 

retorno. 

 

 

 



13 
 

3. Objeto Virtual de aprendizagem:   Interferência de ondas na água 

 

Aplicativo Utilizado:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference 

Objetivo: Tornar o aluno capaz de compreender os conceitos de frequência, 

amplitude, reflexão e interferência de ondas com o uso de simulação, tornando-

o protagonista e o professor mediador. 

3.1. Parte 1: Ondas na água 

 

Na primeira aba, água, tem-se uma torneira que poderá ser aberta ou 

fechada: 

• CASO I – Uma torneira  

 

1) Ao abrir o simulador, você terá uma torneira que pode ser aberta sobre 

um reservatório de água em repouso. Na barra lateral do simulador, você 

pode alterar vários parâmetros da simulação. Em especial, você pode 

Girar a Visualização, tendo uma vista superior ou uma vista lateral do 

reservatório.  Clique em "ligar" para abrir a torneira do simulador, fazendo 

com que goteje continuamente.  

 

a) O que você consegue observar na água do reservatório quando as gotas 

entram em contato com a superfície? 

b) Se você alternar a visualização entre “vista superior" e a "vista lateral" no 

tópico "GIRAR VISUALIZAÇÃO", qual é a relação entre as imagens 

formadas na superfície? Explique usando texto, figura ou desenho, etc...  

 

c) Junto à torneira existem dois parâmetros que podem ser ajustados, 

chamados de “frequência” e “amplitude”. Mantendo o valor da amplitude 

inalterado, faça testes com o parâmetro “frequência” aumentando e 

diminuindo o valor.   

I. O que você consegue perceber com as gotas que caem?  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference
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II. O quer acontece quando estas gotas entram em contato com a 

superfície, quando se aumenta ou diminui o parâmetro 

"frequência"?  

 

d) Mantendo o valor do parâmetro frequência inalterado, faça testes com o 

parâmetro “amplitude” aumentando e diminuindo o valor.  

I. O que você consegue perceber sobre o que acontece com gotas 

formadas na saída da torneira?   

II. O que acontece quando estas gotas entram em contato com a 

superfície, quando se aumenta ou diminui o parâmetro 

"amplitude"?  

 

e) Clique em mostrar gráfico. (Caso não apareça por completo, clique no 

ícone - (menos) que se encontra no canto superior direito do quadro onde 

está a superfície).  Observe o que acontece na superfície da água: 

a. Ao variar a frequência;  

b. Ao variar a amplitude;  

c. Explique o que você percebeu para cada uma das situações. Você 

pode usar texto, desenho, diagramas, etc... 

 

2) Com base nas suas observações, qual o significado do parâmetro 

“frequência” e sua influência no fenômeno observado? 

 

 

3) Com base nas suas observações, qual o significado do parâmetro 

“amplitude” e sua influência no fenômeno observado? 

 

• CASO II – Duas torneiras  

 

4) Retorne para visualização "Superior" e adicione mais uma torneira, 

clicando em "duas torneiras" na barra de controles na lateral.  

a) Usando o controle e distância entre as torneiras, posicione as torneiras a 

2,50 cm de distância. Observe o padrão formado descrevendo o que 

acontece na superfície da água do reservatório.  
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b) Aumente a distância entre as torneiras para 5,00 cm. Observe padrão 

formado descrevendo o que acontece na superfície da água do 

reservatório 

c) Aumente a distância entre as torneiras para 7,50 cm. Observe padrão 

formado descrevendo o que acontece na superfície da água do 

reservatório 

d) Compare os fenômenos observados as situações a, b e c, destacando as 

semelhanças e diferenças entre os padrões formados em cada caso.  

5) Ainda com a visualização "Superior", clique em duas torneiras de modo 

que os parâmetros "frequência" e "amplitude" sigam o valor padrão do 

simulador que é de 50%, ou seja, estejam na posição central. 

a) Após alguns instantes o que você consegue observar no padrão formado 

na superfície? 

b) Clique em "inserir medidor". Arraste o cursor medidor para uma das áreas 

mais claras do padrão, o que se pode observar no gráfico com relação ao 

nível da água? 

c) Arraste o medidor para uma das áreas mais escuras, o que se pode 

observar no gráfico com relação ao nível da água? 

d)  Arraste também o medidor para outras regiões e faça observações. 

Comparando os itens b e c, o que você pode concluir com relação ao 

padrão formado na superfície e o nível de água? 

 

• CASO III – Uma torneira com barreira 

o Barreira sólida 

 

6) Retorne para visualização "Superior" com uma torneira, clicando em "uma 

torneira" na barra de controles na lateral.  

a) Na parte inferior da barra de controle lateral, escolha “Inserir barreira”. 

Uma barra será introduzida sobre o reservatório. Esta barra pode ser 

controlada usando o mouse. Insira uma barra vertical e posicione no 

extremo oposto em relação à torneira. Observe e anote o que acontece 

com o padrão formado sobre a superfície da água do reservatório.  

b) Com base nas suas observações, o que acontece com a onda ao atingir 

a barreira? 
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Sugestão: Mantenha o valor da frequência fixa, próximo à metade do valor 

máximo (deixando o marcador no meio da barra de controle de frequência) e 

teste diferentes distâncias entre a torneira e a barreira.  

o Barreira com fenda simples 

 

7) Retire a barreira (clicando com o botão direito do mouse, uma aba de 

controle da barreira aparece). Adicione neste sistema uma barreira com fenda, 

selecionando o marcador "Barreira com uma fenda" na barra de controle lateral. 

Repare que ao fazer esta seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) 

Fenda(s)” e “Posição das Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os 

valores.  

a) Posicione a barreira na região central do reservatório e regula a largura 

da fenda para seu valor máximo. Aguarde o padrão ser estabelecido, 

observe e descreva o padrão observado na superfície na água, 

destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior da fenda.   

b) Reduza gradativamente a largura da fenda, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado na superfície na 

água, destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior da 

fenda.  

c) Com base nas suas observações, o que acontece com a onda ao atingir 

a barreira com fenda? 

Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes larguras de fenda, reduzindo a 

largura à metade da largura anterior.  

d) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

e) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere a frequência e a amplitude para testar situações com melhor 

visualização.  
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o Barreira com dupla fenda 

8) Altere a barreira com fenda, selecionando o marcador "Barreira com duas 

fendas" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta seleção as barras 

de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)”, “Posição da Barreira” e “Distância entre 

as Fendas” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

Posicione a barreira próximo à torneira (sugestão: a um quarto da distância em 

relação ao extremo do reservatório) e regule distância entre as fendas para um 

quarto seu valor máximo.  

a) Regule a distância entre as fendas para metade do valor máximo, aguarde 

o padrão ser estabelecido, observe e descreva o padrão observado na 

superfície na água, destacando o que acontece na região posterior da 

fenda.   

b) Reduza gradativamente a distância entre as fendas, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado na superfície na 

água, destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior da 

fenda.  

Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes distâncias entre as fendas, 

reduzindo a distância à metade da distância anterior.  

c) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

d) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere a frequência e a amplitude ou a posição da barreira para 

testar situações com melhor visualização.  

 

9) O que te chamou mais a atenção nesta atividade? 
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4. Objeto Virtual de aprendizagem:   Interferência de ondas sonoras  

Aplicativo Utilizado:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference 

4.1. Parte 2: Ondas sonoras 

Na segunda aba, som, há um alto-falante cujas propriedades podem ser 

reguladas.  Em frente ao alto-falante há um campo para visualização das ondas 

sonoras produzidas.  

 

10) Em sua opinião, de acordo com a sua experiência ou em situações que 

você já observou em filmes, reportagens, mídias, em qual(is) meio(s) (água, ar, 

vidro, vácuo, óleo...) o som não pode se propagar? Porque você acha que isso 

acontece? 

 

Ao abrir o simulador, você terá um alto-falante juntamente com barras 

reguladoras de frequência e amplitude. Na barra lateral do simulador, você pode 

alterar vários parâmetros da simulação.  

 

11)  Na barra lateral do simulador, no campo "Som" selecione a caixa "Áudio" 

(ligue as caixas de som de seu computador) e concentre-se inicialmente no som 

audível.  

a. O que você consegue perceber no som audível quando se aumenta ou 

diminui a frequência mantendo a amplitude em um valor fixo?  

b. Agora escolha um valor de frequência e mantenha fixa e faça variar a 

"amplitude".  O que você consegue perceber no som audível?  

c. De acordo com sua percepção audível, o que você acha que representa 

a palavra "frequência" neste simulador?  

d. De acordo com sua percepção audível, o que você acha que representa 

a palavra "amplitude" neste simulador?  

 

 

12)  No campo de visualização das ondas, deixe selecionada caixa 

correspondente a “escala de cinza”. Com o alto-falante ligado, observe as ondas 

formadas.  

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference
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a. Como você explica a origem das ondas observadas no campo de 

visualização?  

b. Como formação e a propagação das ondas observadas? Sugestão: clique 

no botão “Mostrar gráfico” e observe a grandezas físicas nos eixos da 

figura.  

c. Clique em "Partículas" e no ícone +(mais). Observe o campo de 

visualização anotando suas conclusões. É possível estabelecer alguma 

relação entre este modo de visualização e o modo em escala de cinza? 

Sugestão:  

 

13)  Clique em "desligar" o alto-falante observe alguns instantes até que as 

partículas entrem em equilíbrio.  Comente como as partículas se comportam, 

com e sem o alto-falante ligado. 

 

 

14)  Clique em "Dois alto-falantes" deixando dois alto-falantes ligados. 

Retorne para "Escala Cinza". Observe o padrão formado no campo de 

visualização.  

a. Teste diferentes valores de frequência e descreva o que você consegue 

observar quando se aumenta a frequência.   

b. Quais as semelhanças e diferenças observada entre padrão observado 

para o som e aquele observado para ondas na água com duas torneiras?  

 

15)  Utilizando o mesmo sistema com dois alto falantes, clique agora em 

"Partículas". Neste caso, como se elas se comportam? Comente. 

 

16) Adicione neste sistema uma barreira com fenda, selecionando o marcador 

"Barreira com uma fenda" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta 

seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)” e “Posição das 

Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

f) Posicione a barreira na região central campo de visualização e regule a 

largura da fenda para seu valor máximo. Aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado no campo de 
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visualização, destacando o que acontece nas regiões anterior e posterior 

da fenda.   

g) Reduza gradativamente a largura da fenda, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado, destacando o que 

acontece nas regiões anterior e posterior da fenda.  

h) Com base nas suas observações, o que acontece com a onda sonora ao 

atingir a barreira com fenda? 

Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes larguras de fenda, reduzindo a 

largura à metade da largura anterior.  

i) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

j) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere a frequência e a amplitude para testar situações com melhor 

visualização.  

o Barreira com dupla fenda 

 

17) Altere a barreira com fenda, selecionando o marcador "Barreira com duas 

fendas" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta seleção as barras 

de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)”, “Posição da Barreira” e “Distância entre 

as Fendas” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

Posicione a barreira próximo ao alto-falante (sugestão: a um quarto da distância 

em relação ao extremo do campo de visualização) e regule distância entre as 

fendas para um quarto seu valor máximo.  

e) Regule a distância entre as fendas para metade do valor máximo, aguarde 

o padrão ser estabelecido, observe e descreva o padrão observado, 

destacando o que acontece na região posterior da fenda.   
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f) Reduza gradativamente a distância entre as fendas, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado, destacando o que 

acontece nas regiões anterior e posterior da fenda.  

Sugestão 1: Teste pelo menos três diferentes distâncias entre as fendas, 

reduzindo a distância à metade da distância anterior.  

g) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

h) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere a frequência e a amplitude ou a posição da barreira para 

testar situações com melhor visualização.  
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5. Objeto Virtual de aprendizagem:   Interferência de ondas luminosas  

 

Aplicativo Utilizado:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference 

 

5.1. Parte 3:  Ondas luminosas 

Na terceira aba, luz, há uma fonte luminosa cujas propriedades podem ser 

reguladas.  Em frente à fonte há um campo para visualização das ondas 

luminosas produzidas.  

 

 

18) Na sua opinião, que grandeza física oscila durante a propagação das 

ondas luminosas? 

 

19) O campo de visualização representa o lugar ondas as ondas se 

propagam. Na sua opinião, que tipo de material poderia preencher o espaço 

através do qual as ondas luminosas se propagem. O espaço poderia estar vazio?  

 

 

20) No simulador, varie as cores, arrastando o marcador que se encontra 

abaixo da caixa que indica o comprimento de onda. Para cada comprimento de 

onda (do lilás ao vermelho), observe o padrão que se forma no campo de 

visualização chamamos de espectro. O que você consegue perceber na 

propagação dos raios luminosos ao fazer esta variação? 

 

 

21) De acordo com o simulador essa variação de cores é descrita como 

comprimento de onda. Na sua opinião, o que isso representa? 

 

Na extremidade do campo de visualização das ondas, existe um botão “Mostrar 

Tela”. Clique sobre ele: Neste caso, o simulador vai inserir uma tela, sobre a qual 

as ondas luminosas incidem.  

 

22) Deixe uma cor selecionada e observe a incidência na tela. Depois, mude 

a cor selecionada, espere a propagação da onda e observe a tela. 

a. O que acontece com a cor da tela? Explique sua observação.  

b. Ao lado da tela existe um botão “Gráfico de intensidade”. Clique sobre 

ele: Neste caso, o simulador vai inserir um gráfico que indica a 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/wave-interference
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intensidade luminosa ao longo do comprimento (vertical) da tela. O 

que você pode dizer sobre a intensidade luminosa sobre a tela?   

 

• Barreira com dupla simples 

 

23) Adicione neste sistema uma barreira com fenda, selecionando o marcador 

"Barreira com uma fenda" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta 

seleção as barras de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)” e “Posição das 

Barreiras” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  

k) Posicione a barreira na região central campo de visualização e regule a 

largura da fenda para metade seu valor máximo. Aguarde o padrão ser 

estabelecido:  

I. Observe e descreva o padrão observado no campo de 

visualização, destacando o que acontece nas regiões anterior e 

posterior da fenda;   

II. Observe e descreva o padrão observado sobre a tela onde incidem 

as ondas luminosas;   

III. Observe e descreva o padrão observado no gráfico de intensidade, 

discutindo o que acontece no gráfico em comparação com o que é 

observado na tela de incidência.  

 

l) Aumente a largura da fenda para o valor máximo, aguarde o padrão ser 

estabelecido, observe e descreva o padrão observado, comparando com 

os itens I a III do caso anterior. 

m) Teste outros valores de largura de fenda, discutindo suas observações no 

campo e visualização, na tela de incidência e no gráfico de intensidade 

luminosa. 

 

• Barreira com dupla fenda 

 

24) Altere a barreira com fenda, selecionando o marcador "Barreira com duas 

fendas" na barra de controle lateral. Repare que ao fazer esta seleção as barras 

de controle “Largura(s) da(s) Fenda(s)”, “Posição da Barreira” e “Distância entre 

as Fendas” ficam habilitadas e você pode alterar os valores.  
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Posicione a barreira próximo à fonte (sugestão: a um quarto da distância em 

relação ao extremo do campo de visualização) e regule distância entre as fendas 

para um quarto seu valor máximo.  

i) Regule a distância entre as fendas para um quarto do valor máximo, 

aguarde o padrão ser estabelecido, observe e descreva o padrão 

observado, destacando o que acontece:  

I.  Na região posterior da fenda.   

II. Na tela de incidência;  

III. No gráfico de intensidade luminosa.  

Sugestão 1: Teste diferentes distâncias entre as fendas e comprimentos de 

onda, reduzindo a distância à metade da distância anterior.  

j) Compare os padrões observados em cada uma das situações testadas, 

destacando as semelhanças e diferenças entre os padrões observados. 

k) Existe alguma semelhança entre os padrões observados no caso da 

barreira com fenda com algum outro padrão observado nos casos 

anteriores? Se existirem, quais são estas semelhanças e com quais 

casos? 

Sugestão 2: Altere o comprimento de onda e a amplitude ou a posição da 

barreira para testar situações com melhor visualização.  

 

25) Retire as barreiras e Clique em "Duas Lâmpadas". Mantenha acionado os 

botões de “Mostrar Tela” e Gráfico de Intensidade. Com as duas fontes 

luminosas ligadas observe e descreva o padrão observado, destacando o que 

acontece:  

a) Na região do campo de visualização.   

b) Na tela de incidência;  

c) No gráfico de intensidade luminosa.  

 

 

26) As três simulações realizadas tinham algo em comum? Algum fenômeno 

ocorreu em ambas? Comente tudo o que você conseguiu perceber de 

semelhante. 
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27) Em sua opinião, o que você acha do uso de simuladores para 

complementar as aulas de Física? Escreva aqui sugestões e críticas sobre a 

atividade realizada. 
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