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Mesmo quando tudo pede um pouco mais
de calma

Até quando um corpo pede um pouco mais
de alma

Eu sei, a vida não para. 

                                                Lenine

RESUMO

Em Física, na parte de mecânica, estudamos o movimento das partículas e dos fluidos. A

mecânica  apresentada  no  ensino  médio  é  conhecida  como  mecânica  clássica  ou

mecânica  de Newton,  pois  são as  leis  de  Newton  que constituem a base para  esse

estudo. No caso de movimentos vibratórios que se repetem com uma certa periodicidade,

correspondente  a  qualquer  trepidação  ou  tremor  de  um  corpo,  pode-se  ter  como

consequência a propagação desse movimento em meios elásticos (meio que pode ser

deformado e que volta ao seu estado primitivo logo que cessa a causa deformadora). A

energia de vibração pode se propagar por meio de ondas, como por exemplo, quando

provocamos uma perturbação na corda de um violão. Essa perturbação provoca zonas de

compressão e rarefação no ar dentro do corpo do violão e que também são transmitidas

através do material do corpo do instrumento. A partir disso, ocorrem vários fenômenos

ondulatórios,  até que percebemos o som gerado através da vibração inicial  da corda.

Através dessas ideias principais, é interessante explicar fenômenos sonoros presentes

em diversos ambientes com os quais os alunos têm contato. Com isso, foi elaborada uma

proposta que utiliza os conhecimentos musicais dos estudantes como o ponto de partida,

visando estabelecer uma relação entre o conhecimento prévio do aluno e o que é aceito

cientificamente. Além disso, busca-se oferecer ferramentas para que os professores de



Física possam trabalhar em cima dos conteúdos relacionados à mecânica, ondulatória e

acústica. 

Palavras-chave: Mecânica, ondulatória, acústica, ensino de física

ABSTRACT

In physics, the study of mechanics englobes the movement of particles and fluids. In the 
level that it's presented on high school, it is known as classical mechanics or Newton's 
mechanics, for the laws of Newton compose the base for such study. In the case of 
vibratory movements that repeat themselves with certain periodicity, corresponding to any 
trepidation or tremor of a body, we can obtain as a consequence the propagation of this 
movement through an elastic medium (a medium that, if deformed, tends to return to it's 
primitive state as soon as the deforming force ceases).
The energy of the vibration can propagate itself though waves, as, for example, when we 
provoke a perturbation in the string of a guitar. This perturbation provokes zones of 
compression and rarefaction in the air inside the guitar which are also transmitted through 
the body of the instrument. From that, various wave phenomena occur, until we hear the 
sound generated by the initial vibration of the string.
Through these main ideas, it's interesting to explain acoustic phenomena present in 
different surroundings wich the students have contact . With that, a proposal that uses the 
musical knowledge of the students as a starting point, aiming to establish a relation 
between the previous knowledge of the student and what is scientifically accepted. Also, 
this work seeks a way to offer tools with which physics teachers can work on the contents 
related to mechanics, wave-motion and acoustics.

keywords: mechanics, wave phenomena, acoustics, physics teaching



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

 Fig. 1       Representação de um jesuíta ensinado os nativos                                      13  

 Fig. 2       Representação de um monocórdio semelhante ao usado por Pitágoras    28

 Fig. 3       Esquema para a confecção de um monocórdio                                         30

 Fig. 4       As divisões da corda do monocórdio                                                          31

 Fig. 5       Instrumentos musicais confeccionados com material reciclado                 33



Tab. 1      Escala diatônica maior                                                                                36

Tab. 2      Notas e frequências do violão                                                                    37 

 Fig. 6       Física do violão                                                                                         40

 Fig. 7       Física do saxofone                                                                                    43

 Fig. 8       O comprimento acústico de um tubo cilíndrico contendo furo lateral depende do

tamanho deste furo, conforme indicado pela parte sombreada                           45

 Fig. 9      Tubo aberto                                                                                               45 

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO                                                                                              10    

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA                                                                         12

          2.1 HISTÓRICO                                                                                                12

          2.2 DIRETRIZES PARA O ENSINO BÁSICO                                                   16

          2.2.1 A física e o novo ensino médio                                                             19

          2.3. AS DIFICULDADES NO ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA    21

          2.3.1 A formação de professores nas Universidades                                  23

2.4 A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA       24

          2.4.1 Relação entre Física e música                                                              26

          2.4.2 Materiais e métodos                                                                              28

3 UMA NOVA PROPOSTA PARA O ENSINO DE MECÊNICA, ONDULATÓRIA   E

ACÚSTICA  PARA  ESTUDANTES  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA

33

          3.1 UM POUCO DE TEORIA MUSICAL                                                          34

          3.2 A FÍSICA DO VIOLÃO                                                                                37

          3.3 A FÍSICA SO SAXOFONE                                                                         43

          3.4 A FÍSICA PRESENTE NAS LETRAS DAS MÚSICAS                               47

         4 CONCLUSÃO                                                                                                52

          REFERÊNCIAS                                                                                               54

          APÊNDICE A – Questionário 1                                                                     58

          APÊNDICE B – Questionário 2                                                                     60

          APÊNDICE C – Questionário 3                                                                     62

          APÊNDICE D – Questionário 4                                                                     66



• INTRODUÇÃO

A educação é alvo de muitas críticas em nosso país. Pensar em melhorias e

investimento é caráter obrigatório de qualquer governo (KRASILCHIK, 2000). Tudo

começa  com  melhorias  na  estrutura  da  escola,  propiciando  aos  alunos  um

ambiente  com  todo  o  conforto  necessário  para  seu  aprendizado.  Além  disso,

valorizar  os  profissionais  da  educação,  todos  os  profissionais.  Isso  significa

melhores  salários  e  melhores  condições  de  trabalho  para  todos  aqueles  que

participam efetivamente  do cotidiano escolar.  Desde a direção,  passando pelos

inspetores, auxiliares de serviços gerais e claro, os professores. 

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia, com a falta de

investimento  e  com  a  desvalorização  da  categoria,  alguns  professores  ainda

persistem na tentativa de melhorar a educação, aprimorando sua metodologia de

ensino e tentando de alguma forma atrair  a atenção dos alunos (KRASILCHIK,

2000). 

Com  o  avanço  tecnológico  e  o  acesso  cada  vez  mais  rápido  a  uma

quantidade enorme de informações, torna-se necessário que olhemos de forma

diferente para a maneira como ensinamos. Pode-se afirmar isso pois,  o ensino

tradicional,  com o professor  escrevendo o conteúdo no quadro e simplesmente

repetindo o que está escrito no livro didático, afasta cada vez mais os estudantes,

pois o ensino (em particular o ensino de Física) torna-se cada vez menos atraente.

No entanto, a educação básica ainda está longe do quadro que seria considerado



ideal.  É  como  se  parássemos  no  tempo,  sem  perspectivas  de  mudança

(RICARDO,2007).

A maneira como se trabalha em sala de aula tem sido motivo de intensa

discussão  entre  os  professores.  Os  métodos  tradicionais  citados  anteriormente

apresentam  ao  aluno  uma  realidade  distante,  e  os  discentes  não  conseguem

observar nenhum vínculo daquilo que é trabalhado em sala de aula com o que eles

vivenciam em suas experiências cotidianas.  As novas formas de construção do

aprendizado permitem que eles possam ter contato com uma realidade muito mais

concreta  e  ligada  ao  avanço tecnológico  com o  qual  a  sociedade  moderna  se

acostumou. Alguns professores buscam aprimorar esse novo modelo de ensino,

para que as aulas se tornem mais atraentes, e deixem de ser consideradas apenas

um peso na vida desses estudantes (RICARDO,2007).

A Física é normalmente associada a ideia de natureza. Uma ciência capaz

de descrever os fenômenos naturais. Muitas vezes é difícil em uma aula de Física

explicar  um  determinado  fenômeno  somente  através  de  conceitos.  São

necessários  esquemas,  desenhos,  ou  qualquer  outra  ferramenta  que  vise

complementar o que foi explicado através de um texto, por exemplo. Mesmo assim,

muitas  vezes  nem  todo  esse  aparato  é  capaz  de  fazer  o  aluno  compreender

determinados fenômenos. O conteúdo ainda parece distante da realidade deles. É

natural  que  isso  aconteça,  pois  boa  parte  do  conteúdo  ensinado  reque  certa

abstração por parte dos alunos. Uma boa saída seria o uso de experimentos em

um laboratório bem equipado, tornando a aula mais interessante e contribuindo

para a melhoria do processo de ensino – aprendizagem (KRASILCHIK, 2000).

Muitas vezes o professor faz com que os discentes memorizem fórmulas e

apliquem em vários exercícios praticamente iguais, levando à mecanização, a uma

repetição desnecessária de fórmulas em cima das questões propostas. Isso leva a

um afastamento cada vez maior entre o docente e aqueles que estão tendo contato

com o conteúdo de Física.  A aplicação de fórmulas e a repetição dos cálculos

certamente não contribui em nada para os alunos compreenderem os verdadeiros

significados  dos  fenômenos  estudados.  Isso  não  quer  dizer  que  as  equações

matemáticas devam ficar de fora. Só é necessário haver um equilíbrio entre os

conceitos,  a  aplicação  das  equações  e  a  forma  como  o  assunto  é  abordado

(AULER, 2003).



Nenhum cientista pensa em fórmulas. Antes que o cientista comece a calcular,

deve ter em seu cérebro o desenvolvimento de seus raciocínios. Estes últimos, na

maioria dos casos, podem ser expostos com palavras simples. Os cálculos e as

fórmulas constituem o passo seguinte. (Einstein, Albert)

O presente trabalho visa facilitar o trabalho dos professores na apresentação

de  alguns  conteúdos  da  área  de  mecânica,  ondulatória  e  acústica,  utilizando

instrumentos  musicais  como  forma  de  tornar  o  aprendizado  mais  prazeroso,

próximo da realidade do aluno. Ao contrário do que muitos pensam, ciência e arte

estão totalmente conectados.

“A ciência descreve as coisas como são; a arte, como são sentidas, como se

sente que são” (Pessoa, Fernando,1994, s/p).

Não importa cor, credo, classe social ou posição política, a música tem o

poder  de  unir  as  pessoas.  Ao  assistir  um  show  de  um  Rockstar  percebemos

milhares de pessoas cantando como se fossem uma só voz, algo tão belo quanto

católicos acompanhando uma missa do papa ou muçulmanos peregrinando até

Meca. A música tem esse poder.  E é justamente através dessa percepção que

propomos  ensinar  física  utilizando  instrumentos  musicais,  atraindo  os  alunos,

proporcionando uma aula dinâmica e divertida. 

           2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 HISTÓRICO

O ensino de Física no Brasil passou a ser importante a partir da década de

60,  após  implementação  nos  Estados  Unidos  e  na  América  Latina,  do  projeto

Physical Science Study Committe, o PSSC. Devido ao desenvolvimento da ciência

e  da  tecnologia  favoreceu  a  inserção  do  ensino  de  Física  no  cotidiano  dos



estudantes, já que a maior preocupação era colocar esses jovens em contato com

as  disciplinas  de  ciências  para  que  futuramente  ingressassem  nas  carreiras

científicas (DIOGO; GOBARA, 2008).

A história da educação no Brasil mostra que os jesuítas foram os primeiros

responsáveis  pelo  ensino  no  país,  educando  e  evangelizando  brancos  mais

abastados,  nativos  e  pobres.  Os  jesuítas  seguiam  um  modelo  tradicional  de

educação, no qual os estudantes eram organizados em classes. Essas classes, por

sua vez,  eram definidas de acordo com o que os estudantes apresentavam de

conhecimento (ROSA; ROSA, 2012). Abaixo, pode-se ver uma representação de

um jesuíta em um momento de interação com os nativos.

            

             Figura 1: Representação de um jesuíta ensinando os nativos 

               Fonte: Educação UOL

O modo como ensinavam ainda pode ser observado na educação moderna.

Como exemplo podemos citar os espaços específicos destinados às aulas (salas

de aula),  a divisão do ensino em séries e os diferentes tipos de conhecimento

(ALVES, 2005).

O período imperial  trouxe  poucas contribuições ao ensino de física e  de

outras ciências naturais. Já o ensino secundário visava apenas preparar os alunos

para o ingresso no ensino superior. 



O colégio Pedro II  foi  a Instituição de ensino mais respeitada do período

imperial.  Os bacharéis  formados nessa instituição tinham ingresso garantido no

ensino superior, sem necessidade da realização de exames. 

A partir da inauguração do Pedro II até 1925, não existia uma disciplina de

física. Seu ensino ocorria na cadeira Physica e Chimica (SAMPAIO, 2004). 

O ensino de humanidades era tratado como mais importante,  da mesma

forma que era feito com os jesuítas.

A Matemática  e  as  Ciências,  reunidas,  atingiram  na  totalidade  dos  planos  o

percentual  médio  de  21,7%;  mas  se  abstrairmos  a  primeira,  com  11,8%,

notaremos  que  as  ciências  da  natureza,  mesmo  incluindo  disciplinas  como

“Zoologia  Filosófica”,  tiveram uma frequência  inferior  a  10%.  (CHAGAS,  1980,

p.21).

Durante o início da república, algumas mudanças foram feitas, através de

decretos e da constituição de 1891. 

Devido  a  influência  de  ideais  positivistas,  as  mudanças  estabelecidas

incluíam a inserção dos conteúdos de ciências fundamentais, como matemática,

astronomia, física, química, biologia e sociologia. 

Ainda assim, a importância dada às disciplinas científicas era diferente das

demais,  demonstrando um desinteresse pelo aprofundamento dos conteúdos de

ciências. Para se ter uma ideia, o ensino experimental não era obrigatório e nem

praticado pela maioria das instituições de ensino secundário (DIOGO; GOBARA,

2008).

A partir de 1930, esse cenário começa a mudar devido a consolidação do

capitalismo  industrial.  Percebeu-se  que  seria  necessário  tornar  a  educação

acessível  a maioria da população, ou seja,  às camadas mais populares. Antes,

somente os que ocupavam os setores mais bem remunerados tinham acesso a

uma educação de qualidade.  Porém,  houve  a necessidade de mudança nesse

quadro. As camadas mais pobres notavam a possibilidade de mudarem sua própria

realidade a partir do acesso à educação. 



Com isso a sociedade se divide, com grupos que defendem a escola pública,

gratuita e obrigatória e aqueles que defendiam a manutenção da escola tradicional

e da ordem social, política e econômica.

Aos poucos, a Física foi sendo inserida no cotidiano dos alunos no ensino

secundário, porém de forma lenta e ainda superficialmente. Para se ter uma ideia,

pouquíssimas  escolas  tinham  laboratório,  além  de  serem  pouco  equipados.  O

material  didático  utilizado  constava  apenas  de  traduções  de  livros  europeus,

refletindo diretamente na maneira como os professores trabalhavam em sala de

aula (NARDI, 2005).

Somente a partir  de 1946, com a criação de importantes Instituições que

promoviam projetos de ensino de ciências e o surgimento de grupos de pesquisa

em  ensino,  é  que  a  física  se  torna  mais  importante  para  a  educação  básica

(NARDI, 2005).

Na  década  de  cinquenta,  ocorreu  a  tradução  e  adaptação  de  materiais

didáticos produzidos principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em 1956,

o lançamento do satélite Sputnik, pela União Soviética, desencadeou um processo

de  investimento,  em  especial  nos  Estados  Unidos,  na  área  de  educação,  na

tentativa  de superar  a  defasagem do domínio científico-tecnológico evidenciada

pela  conquista  do  espaço  pelos  soviéticos.  Isso  levou  os  americanos  a

promoverem uma reforma curricular (KRASILCHIK, 2000). Dentre esses projetos,

talvez o mais importante tenha sido o PSSC, que fazia parte de um projeto nacional

de desenvolvimento tecnológico. No Brasil, podemos citar alguns projetos no final

da década de 60:

[...] FAI (Física Auto Instrutivo) pelo Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de

Física (Getef), o PEF (Projeto de Ensino de Física) pelo Instituto de Física da USP

e o PBEF (Projeto Brasileiro de Ensino de Física) pela Fundação Brasileira de

Educação e Cultura (Funbec). (WUO, 2003, p. 323)

Esses  projetos  tinham  por  objetivo  promover  uma  reforma  no  currículo,

acrescentando o  que  havia  de  mais  moderno  nas ciências  além de  atividades

experimentais  junto aos alunos,  com métodos mais modernos,  modificações no



referencial  de  ensino  e  incorporação  do  método  científico  às  disciplinas

(KRASILCHIK, 1987; MOREIRA, 2000).

Porém,  para  atingir  tais  objetivos,  o  ensino  de  física  passou  por  alguns

entraves,  com um  número  muito  pequeno  de  aulas  das  disciplinas  científicas,

professores com uma formação ruim, a  falta  do que chamamos atualmente de

interdisciplinaridade  (maior  diálogo  entre  os  conteúdos  de  cada  disciplina),

ausência  de  laboratórios  e  o  despreparo  dos  professores  para  ministrar  aulas

experimentais (ALMEIDA JÚNIOR, 1980; KRASILCHIK, 1987; MOREIRA, 2000).

Porém, devido a disseminação dos ideais provenientes de grupos nacionais

e  projetos  nacionais  e  também  ao  enorme  esforço  dos  professores,  houve  a

necessidade  de  se  estabelecer  um  intercâmbio  e  a  troca  de  saberes  e

experiências. Em 1970, ocorre, na Universidade de São Paulo, o primeiro Simpósio

Nacional em Ensino de Física (ALMEIDA JÚNIOR, 1980).

Em 1961, com a criação da lei de diretrizes e bases da educação (LDB), foi

proposto uma liberdade maior no que diz respeito a escolha dos conteúdos por

parte de cada escola, na tentativa de renovar e transformar o ensino de ciências,

permitindo que os Estados e os próprios estabelecimentos de ensino incluíssem

disciplinas  ao  currículo  mínimo  definido  em nível  federal  (ROMANELLI,  1987).

Segundo Saviani (2004), o acesso ao ensino superior, por meio do vestibular, seria

permitido  a  alunos  de  qualquer  um  dos  ramos  de  ensino  (industrial,  agrícola,

comercial, secundário e normal).

Apesar  disso,  graças  a  dificuldades  de  ordem  material  e  de  recursos

humanos, era perceptível que os currículos permaneciam inalterados. Assim como

ocorre  hoje,  o  Estado  instituía  a  legislação,  mas  não  promovia  as  mudanças

efetivamente.

O ensino de física permanecia então preso às amarras que impossibilitaram

seu  desenvolvimento  desde  o  período  colonial,  com  abordagem  superficial  e

sofrendo forte  influência dos exames de admissão ao ensino superior (DIOGO;

GOBARA, 2008).

Atualmente, a física é lecionada na última etapa da educação básica. Na

maioria das escolas, são introduzidos alguns conceitos referentes à física no último

ano do ensino fundamental (9ºano). Os alunos têm contato com alguns conceitos



relacionados  a  orientação  no  espaço,  como  posição,  deslocamento,  além  dos

conceitos iniciais de movimento retilíneo uniforme. Também estudam um pouco de

termologia e ondulatória, bem superficialmente.

Alguns pesquisadores sugerem que o ensino de física deveria começar nos

primeiros anos da vida escolar do aluno, reduzindo a aversão que a maioria dos

estudantes  tem por  essa  disciplina  ao  longo  de  sua  trajetória  escolar.  A física

ensinada  nas  escolas  segue  o  modelo  tradicional,  em  que  o  professor  é

responsável pela transmissão do conhecimento e o aluno é responsável apenas

por assimilá-los (BEZERRA, et al, 2009). 

De acordo com Ricardo e Freire (2007), devido a essa forma de ensinar e

com o conteúdo cada vez mais distante da realidade do aluno, a estrutura escolar

atual deixa o aluno cada vez mais desinteressado, tornando a física uma disciplina

pouco atraente. 

2.2 DIRETRIZES PARA O ENSINO BÁSICO

Entende-se  que  os  alunos,  ao  concluírem o  ensino  médio,  devem  estar

preparados para a vida, atuando como cidadão crítico a partir  do conhecimento

construído nos ambientes formais e não formais da educação.  O aluno deverá

exercer sua cidadania criticamente, sabendo de todos os seus direitos e deveres,

seja  ingressando  no  mercado  de  trabalho,  num  curso  superior,  seja  em

Universidade pública ou privada, ou ainda fazendo um curso técnico. São essas

ideias que estão presentes na LDB de 1996, onde se busca dar ao ensino médio

uma nova representatividade (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000).



Toda  mudança  curricular  é  feita  como  parte  de  uma  política  de

desenvolvimento de um país. O currículo deve expressar coerência e articulação

com  essa  política.  O  planejamento  curricular  está  adquirindo  centralidade  nas

reformas educativas, especialmente na América Latina. Foram criadas também a

partir  da  LDB/96,  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio

(DCNEM). O cumprimento das referidas diretrizes é obrigatório. No caso do Brasil,

as  reformas  tornam-se  mais  claras  ao  se  tratar  dos  PCN (Planos  Curriculares

Nacionais) e nas formas de avaliação impostas aos alunos, principalmente com o

ENEM e o Saeb (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000).

Além do cumprimento obrigatório das Diretrizes Curriculares Nacionais para

o  ensino  médio  e  dos  PCNs,  ainda  foram  criadas  os  as  orientações

complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+). Estes tinham por

objetivo  auxiliar  os  professores  para  a  implementação  efetiva  dessas  reformas

(RICARDO, 2007).

O ensino médio como parte da educação básica deve estar de acordo

com  o  novo  contexto  educacional,  onde  se  tem  como  objetivo  consolidar  e

aprofundar  os  conhecimentos  construídos  durante  o  ciclo  da  educação

fundamental, onde os alunos possam desenvolver a compreensão e o domínio dos

fundamentos científicos e tecnológicos, podendo associar esses conceitos a sua

realidade e interagir com a sociedade através de uma visão crítica construída a

partir  do  que  foi  adquirido  durante  sua  formação(DOMINGUES;  TOSCHI;

OLIVEIRA, 2000).

A LDB e os PCNs não possuem forma legal, mas servem para orientar o

professor no ensino de suas respectivas disciplinas,  indicando propostas de se

trabalhar  um  determinado  conteúdo,  dentro  de  uma  das  grandes  áreas  do

conhecimento,  através  de  propostas  educacionais.  Essas  orientações,  com  a

aplicação  dessas  propostas  em  sala  de  aula,  ajudam  no  cumprimento  da  lei

(MENEZES, 2000).

 Como foi citado anteriormente, ao concluir o ensino médio, o aluno deve ser

capaz de ter uma visão de mundo diferenciada. A sua formação exige flexibilidade

funcional, criatividade, autonomia de decisões, capacidade de trabalhar em equipe,

autonomia intelectual,  pensamento crítico,  capacidade de solucionar  problemas,

etc. (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000).



     No caso do ensino de Física, os alunos devem enxergar o ensino

dessa ciência como uma porta de entrada para um mundo mais amplo, repleto de

possibilidades que os ajudarão a compreender melhor a realidade e possibilitar

uma  mudança  social  a  partir  dos  conteúdos  que  ajudaram  a  desenvolver  a

autonomia citada anteriormente (KAWAMURA; HOSOUME, 2003).

No momento em que a sociedade contemporânea vivencia profundas

mudanças de ordem tecnológica e econômico-financeira, com o desenvolvimento

científico  e  tecnológico,  o  mercado  de  trabalho  exige  a  formação  de  um novo

profissional,  com uma educação  diferenciada,  já  que  a  tecnologia  se  encontra

presente nas diversas esferas da vida social.  O currículo precisa se adequar a

essas  mudanças,  com  princípios  pedagógicos  compreendidos  como  eixos

organizadores do novo currículo,  com a interação entre as diferentes áreas do

conhecimento (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000).

Os  PCN  de  física  demonstram  que  o  currículo  deve  apresentar  uma

contextualização,  mas  não  apenas  aquela  que  cita  onde  determinado  assunto

encontra-se presente na realidade do aluno, mas sim uma contextualização que

ajude  a  desenvolver  o  pensamento  crítico,  usando  a  relação  entre  ciência  e

tecnologia como saberes de referência.  Sendo assim, o ensino médio teria  por

objetivo a formação geral do aluno, contribuindo para que o mesmo possa intervir

em  sua  própria  realidade,  com  uma  visão  crítica  sobre  os  elementos  que  a

compõem (RICARDO, 2007; FREIRE, 1983).

As reformas necessárias para que esses objetivos se cumpram enfrentam

diversas dificuldades. O processo de mudança não ocorre da noite para o dia. É

necessário  o  empenho  de  pesquisadores  da  área  de  educação,  professores,

diretores  e  de  toda  a  comunidade  escolar  para  que  essas  mudanças  sejam

concretizadas (KRASILCHIK, 2000).

2.2.1 A física e o novo ensino médio

De acordo com Kawamura e Hosoume (2003) nas propostas educacionais,

constantemente introduzimos novos termos,  novos vocabulários.  Palavras como



contextualização, interdisciplinaridade, competências e habilidades, muitas vezes

causam estranheza, sendo difíceis de serem traduzidas em sala de aula. 

As propostas educacionais contribuem apenas como uma espécie de

“mapa”,  sinalizando  um  caminho  que  pode  levar  a  mudanças  curriculares  e

modificações no atual paradigma educacional.

Atualmente  buscam-se  novas  possibilidades,  caminhos  que  levem  a

mudanças  de  hábito  na  área  de  educação.  A implantação  de  novas  diretrizes

depende do trabalho dos professores e de um processo contínuo de discussão,

investigação  e  atuação,  permeado  do  diálogo  constante  entre  os  envolvidos

(KAWAMURA; HOSOUME, 2003).

Como  foi  colocado  anteriormente,  o  ensino  médio  deve  promover  a

formação dos jovens através da inserção de elementos que eles utilizarão para a

vida. Os estudantes ao final do curso deverão compreender as causas e razões

das coisas, para exercerem seus direitos cuidar de sua saúde,  participarem de

discussões  em  que  estão  envolvidos  seus  destinos,  para  atuar,  transformar

(DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000).

A Física deve ajudar o aluno compreender uma infinidade de conhecimentos,

mesmo  que  de  forma  pouco  aprofundada.  Esses  conhecimentos  poderiam ser

retomados  quando  os  estudantes  dessem  continuidade  aos  seus  estudos

(KAWAMURA; HOSOUME, 2003).

A física que ainda é  trabalhada durante o ensino médio resume-se a

exposição dos conteúdos de cinemática, dinâmica, estática, eletrostática, etc. Além

disso, os alunos são obrigados a resolverem diversos exercícios aplicando muitas

vezes  a  mesma  equação  em  todos  eles.  Trata-se  de  uma  mecanização  do

conhecimento, sem abordar nenhum outro aspecto, senão o mero treinamento para

as  avaliações.  Os  conteúdos  deveriam  ser  propostos  segundo  uma  lógica  de

educar  é mais do que ensinar  conhecimentos.  O aluno de ensino médio deve,

através  da  educação,  construir  valores  éticos  durante  sua  formação  enquanto

cidadão (AULER, 2003).

Outro ponto importante a ser levado em consideração é a utilização de

livros didáticos que apresentem um conteúdo que vise não só a transmissão dos

conhecimentos  específicos  da  disciplina,  mas  que  tragam  conhecimentos  que



permitam compreender, por exemplo, as telecomunicações, internet, telefonia, ou

com assuntos relacionados a contribuição da física na área médica e contribuindo

para o estudo e preservação do meio ambiente (KAWAMURA; HOSOUME, 2003).

Principalmente  no  que  diz  respeito  a  tecnologia  e  informação,  muitos

profissionais  da  área  de  ensino  têm  dificuldades  em  usar  as  tecnologias  da

informação em sala de aula. 

De acordo com Ricardo (2007) a ciência desfruta de grande prestígio na

sociedade. A aplicação desses recursos pode fazer com que os alunos se sintam

mais atraídos, menos desgostosos com as aulas de física, utilizando por exemplo

softwares  que  simulem  a  gravidade  de  diferentes  planetas,  o  movimento  de

projéteis ou o formato de uma onda.

Para  implementar  nas  escolas  esse  tipo  de  projeto  seria  necessário  um

espaço específico para a realização das atividades, material  didático adequado,

formação adequada dos professores, dentre outros instrumentos necessários para

viabilizar  essa  reforma (KRASILCHIK,  2000)  De  acordo  com Ricardo  (2007),  a

educação passa por uma reforma, porém com modificações ainda muito lentas no

que diz respeito a prática escolar.

No que diz respeito às mudanças no ensino de física, torna-se necessário

alterações nas seleções de conteúdos, escolhas de temas,  metodologias e nos

objetivos formativos propostos para o ensino de física. Esses critérios devem ser

estabelecidos pensando no que o jovem que irá se formar no ensino médio precisa

para  atuar  e  viver  solidariamente  em  um  mundo  tecnológico,  complexo  e  em

transformação (KAWAMURA; HOSOUME, 2003).

Infelizmente,  o  que  prevalece  na  prática  dos  professores,  são  as

perspectivas  tradicionais  de  ensino  e  aprendizagem.  Sendo  assim,  faz-se

necessário refletir sobre os objetos de estudo e sua transposição para a sala de

aula (RICARDO, 2007).

Devemos nos preocupar com o ensino das competências em física que os

professores devem promover. Não existem listas ou tópicos previamente definidos

para  trabalhar  essas  competências,  pois  nenhuma  proposta  pode  ser  única  e

universal.  Como  exemplos  de  habilidades  e  competências,  podemos  citar  a

investigação  e  compreensão  em  física,  a  representação  e  comunicação  e  a



contextualização sociocultural (DOMINGUES; TOSCHI; OLIVEIRA, 2000).

A  discussão  sobre  as  competências  e  os  conhecimentos  a  serem

promovidos não pode ocorrer sem uma forte ligação sobre as estratégias de ensino

e aprendizagem. Essas estratégias nos indicam o que se deseja promover.  Os

conhecimentos  devem  ser  apresentados  como  desafios.  Cabe  aos  alunos

encontrar a solução desses desafios através do que foi adquirido por ele enquanto

saber. O conhecimento deve estar associado a tomadas de decisão, exigindo do

aluno várias habilidades. O mesmo deve saber relacionar os conceitos discutidos

no ambiente formal de estudo com os conhecimentos tecnológicos, bem como o

espírito de solidariedade e de responsabilidade (KAWAMURA; HOSOUME, 2003).

            2.3 AS DIFICULDADES NO ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Os professores de nível médio enfrentam diversas dificuldades em sala de

aula. Muitas delas encontram-se em suas próprias limitações, fruto da necessidade

de se cumprir um currículo com um conteúdo muito extenso com pouco tempo para

se trabalhar.  Além disso, a ditadura dos exames de seleção para ingresso nas

Universidades, faz com o que o professor seja um “adestrador”, fazendo com que

os discentes apenas repitam uma quantidade enorme de exercícios, com utilização

de  fórmulas  e  sem  fazer  qualquer  conexão  com  a  realidade  do  aluno

(KRASILCHIK, 2000).                                                                  Os professores

também encontram obstáculos  na  inserção  dos  conteúdos  estabelecidos  pelos

parâmetros curriculares nacionais (PCN), devido à falta de espaço nas escolas, a

pouca  disponibilidade  de  material  didático-pedagógico  que  contemple  o  que  é

estabelecido por esses parâmetros, a elaboração do projeto político-pedagógico

feita por membros que não vivenciam o dia a dia da escola. (RICARDO, 2007).

Os professores devem deixar  de ser meros “consumidores”  de currículos

elaborados  em  outras  instâncias  para  participar  ativamente  das  reformulações

curriculares. (AULER, 2003).



Segundo Ricardo (2007), a escola torna-se necessário uma reorientação

dos saberes ensinados e das práticas docentes. Como exemplo, pode-se citar a

questão da utilização das tecnologias de informação em sala de aula. Mas para

esse fim, é necessário analisar com cuidado a maneira como ocorre a transposição

didática  dos  saberes  relacionados  a  essa  área.  A construção  dos  significados

interfere  nas  escolhas  didáticas.  A  tecnologia  deveria  estar  integrada  aos

programas e conteúdos, mostrando a relação da física com o mundo tecnológico.

De acordo com Auler (2003), deve-se superar o ensino disciplinar, substituindo uma

abordagem conceitual por uma abordagem temática, seguindo os pressupostos do

educador Paulo Freire.                                               Essa abordagem viabiliza

discussões mais amplas, enquanto a atual abordagem conceitual fica restrita ao

campo metodológico. Os temas levam os alunos a compreender melhor o conteúdo

e atuar diretamente na sociedade. A inclusão de temas sociais por exemplo, leva o

aluno  a  desenvolver  um senso  crítico,  levando-o  a  colaborar  nas  tomadas  de

decisões importantes para si mesmo e para o meio no qual se encontra inserido.

De acordo com Pena (2004), mesmo com o grande avanço de pesquisa acadêmica

sobre o ensino de física,  com elaboração de propostas para  tentar  superar  os

problemas  enfrentados  pelos  professores,  ainda  não  observamos  muitas

mudanças  em sala  de  aula.  Ainda  notamos a  predominância  das  perspectivas

tradicionais de ensino e aprendizagem.                                          Apesar de

fazermos parte de uma sociedade onde a ciência está intimamente ligada a cultura,

a maneira como enxergamos e entendemos essa conexão ainda se encontra muito

distante do necessário para compreendermos a verdadeira importância dos valores

agregados a esse assunto.

             2.3.1 A formação dos professores nas universidades

Os  profissionais,  formados  nos  cursos  de  licenciatura  das  diversas

Instituições de ensino superior no país, devem tomar cuidado para não deixarem

de lado as concepções prévias dos alunos. Essas concepções têm fundamental

importância para o professor construir junto a esses alunos novos conceitos a partir



dessas ideias que os discentes trazem como bagagem de suas experiências de

vida  fora  da  sala  de  aula  (KRASILCHIK,  2000).

Paulo Freire já afirmava que os alunos não deem ser enxergados como uma caixa

onde se depositam os saberes tidos como verdadeiros. Além disso, enxerga-se o

professor como um ser “dotado de luz”, que não pode ser questionado, o dono de

todo o conhecimento a respeito dos fenômenos naturais (FREIRE, 1983). Tomando

como  base  essa  metodologia,  os  alunos  permanecem  com  suas  ideias,  suas

concepções  prévias,  sem  nenhum tipo  de  mudança  de  percepção  e  saem do

ensino médio sem construir junto ao professor, o conhecimento necessário para

que se tenha uma formação agregada de valores éticos, possibilitando ao jovem

agir ativamente, participando do processo de tomadas de decisões na sociedade

onde ele se encontra inserido (AULER, 2003).

O educador Paulo Freire indicava que os professores deveriam ser capazes

de  fazer  despertar  nos  alunos  um  sentimento  de  potenciais  agentes

transformadores da sociedade. O ensino de ciências deveria estar voltado para

uma  ação  diretamente  ligada  às  práticas  sociais.  O  aluno  teria  a  formação

necessária  para  se  tornar  um  cidadão  consciente.

O ensino de ciências atualmente segue uma lógica que dá ênfase a memorização

de fórmulas e a repetição das mesmas através de vários exercícios semelhantes,

visando a sua preparação para o ingresso em cursos de nível superior (BORGES,

2006). Isso acontece porque os professores acabam sendo moldados, se adaptam

a essa metodologia.  Além disso,  durante sua formação,  também tiveram pouco

contato com outra metodologia, repercutindo no seu trabalho no ensino básico.    

2.4 A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA

É  extremamente  comum  nas  escolas  de  Ensino  médio  encontrarmos

professores  de  física  enfrentando  muitas  dificuldades  para  tentar  tratar  dos

assuntos  relacionados  a  essa  disciplina,  com  um  enfoque  diferente,  tentando

construir o conhecimento junto aos alunos, mas de forma prazerosa e livre das

amarras  do  vestibular.  Normalmente,  tanto  os  professores  de  física  quanto  os



professores de outras áreas encaram a física como uma disciplina extremamente

complicada, difícil de ser ensinada. Os alunos se sentem desgostosos e perdem

totalmente o interesse nas aulas (AULER, 2003).

Na sociedade atual, é difícil  que um tipo de ensino totalmente disciplinar,

propedêutico, ainda esteja impregnando nossas escolas. 

As aulas são totalmente expositivas. O professor precisa pensar numa outra

metodologia, com aulas que realmente façam com que os alunos tenham um outro

engajamento.

Em  pesquisas  mais  recentes,  algumas  discussões  a  respeito  do

processo  de  ensino-aprendizagem  vêm  sendo  feitas.  Pode-se  destacar  a

relevância dada a maneira como esse processo vem sendo tratado, e como seria a

forma mais interessante dos professores conseguirem trabalhar para que os alunos

tenham  uma  formação  mais  voltada  para  a  cidadania,  atuando  como  agentes

transformadores de sua própria realidade, como propõe as Diretrizes Curriculares

Nacionais (BRASIL, 2006).

O  processo  ensino-aprendizagem  pode  ser  entendido  no  âmbito  de

diferentes epistemologias que visam uma melhor educação (ALVES FILHO, 2000).

Porém, é válido lembrar que a caracterização dos materiais utilizados em

cada  abordagem  será  influenciada  pelo  contexto  de  cada  situação,  que  pode

mudar  continuamente.  O  professor  é  impregnado  de  formações  imaginárias  e

ideológicas que irão contribuir para a escolha dos materiais e métodos a serem

utilizados (NASCIMENTO, 2005).

No ensino de física, a experimentação deveria ser utilizada como um

recurso de aprendizagem, para que o aluno pudesse associar o que aprende nas

aulas  teóricas  com  o  que  ele  vivencia  no  dia  a  dia  dele.  Através  da

experimentação,  ele  poderia  verificar  modelos  e  teorias.  Ou  mesmo  a

experimentação  poderia  servir  como  objeto  de  motivação  para  despertar  o

interesse dos educandos pelo tema. Essa motivação levaria o aluno a se envolver

com a proposta e buscar soluções e problemas presenciados por ele (BORGES,

2006). 

Para que ocorra a aprendizagem, é necessário que os professores comecem



levando em consideração o que o aluno traz como bagagem (concepções prévias),

para  então tentar  criar  situações didáticas  visando construir  com esses alunos

novos conceitos a partir desse conhecimento prévio (AUSUBEL, 1980).  

Sendo assim, a atividade experimental no ensino de física se mostra como

uma ferramenta para uso dos professores, sendo importante e com potencial de

proporcionar a aprendizagem dos conceitos científicos e fixar as ideias trabalhadas

durante as aulas teóricas.  O uso das atividades experimentais  contribui  para a

transformação do conhecimento científico para o “saber a ser ensinado” típico dos

ambientes formais de ensino. 

O laboratório ou outro ambiente diferente da sala de aula,  onde o aluno

possa ter contato direto com os fenômenos físicos trabalhados nas aulas teóricas,

pode ser visto até mesmo como solução para alguns problemas enfrentados pelos

professore  de  física.  Através  de  experimentos  ou  qualquer  atividade  prática,  o

estudante  pode  relacionar  o  mundo  dos  conceitos  com o  “mundo  real”,  sendo

capaz de perceber que experimento e teoria caminham juntos. 

Apesar  de  toda  a  importância  dada  às  atividades  experimentais  ou

atividades práticas, muitos professores ainda não utilizam o laboratório em sala de

aula.  Alguns  obstáculos  permeiam  o  ambiente  escolar.  Muitas  escolas  não

possuem a infraestrutura necessária para a realização dessas atividades, como um

espaço adequado com material científico. Como já foi citado anteriormente, muitos

professores também não recebem a formação adequada para a elaboração de

atividades experimentais.  Sendo assim, os professores acabam não planejando

aulas experimentais de física.

Existem algumas propostas que podem ser interessantes para melhorar

esse  quadro.  O  uso  de  instrumentos  musicais  mesmo  no  ambiente  formal  de

ensino pode se enquadrar nas condições reais da prática do professor, associando

ciência e arte e promovendo um engajamento maior dos estudantes.  

• Relação entre física e música



A contextualização do ensino de ciências é uma ferramenta que deveria ser

utilizada  pelos  professores  na  tentativa  de  se  distanciar  do  ensino  meramente

conceitual, apegado ao formato conteudista. Esse conceito de contextualização é

importante  para  tornar  significativo  os  assuntos  abordados  em  sala  de  aula.

Incentivado pela lei de Diretrizes e bases de 1996, facilitaria a interação entre o

cotidiano do aluno e o que ele vê na escola, através de aulas mais dinâmicas, onde

os alunos possam interagir entre si e com o professor.  

O uso da música pode ser uma ferramenta interessante para o ensino de

física, levando o aluno a desenvolver competências e habilidades que irão tornar a

ciência mais compreensível e prazerosa, com uma aproximação maior da realidade

dos discentes. Mas é difícil até mesmo para os professores associar física e arte,

especialmente a música. Mas, por mais distantes que essas duas áreas possam

parecer,  elas  estão  muito  próximas.

Um bom músico possui conhecimentos apurados de física e matemática e claro,

um cientista também deve envolver-se com a arte, com o objetivo de potencializar

seus trabalhos científicos (GOTO, 2009).         A

música era uma disciplina que fazia parte da estrutura curricular das universidades

até  o  século  XVIII,  em  conjunto  com  a  geometria,  astronomia  e  aritmética,

formando  o  chamado  quadrivium.  Até  o  início  do  século  XVII,  as  ciências

englobavam também a artes, como forma de representação da natureza (ROCHA,

2002).    

                   A lei de diretrizes n° 11.769 de 19 de agosto de 2008, que alterou a lei

n°9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fala

sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica brasileira. A nova

redação do artigo 26 da LDB/96 diz que a música deverá ser conteúdo obrigatório,

mas não exclusivo, do componente curricular.  O ensino de física deve focar os

conceitos  e  suas  aplicações,  trabalhando  interdisciplinarmente  e  através  de

temáticas com outras áreas do conhecimento. Não se deve focar na aplicação de

equações e exercícios parecidos, unicamente visando a aprovação do aluno no

vestibular. A dificuldade em se associar física e música encontra-se presente na

maneira como as pessoas enxergam a finalidade de cada área. Popularmente a

ciência é vista como algo inalcançável, distante da realidade, enquanto a música



funciona apenas como um divertimento, um momento de lazer para relaxar. Além

disso, em relação especificamente a física, os estudantes têm uma aversão muito

grande a essa disciplina,  tida como uma das mais difíceis do ensino médio.  O

ensino  de  física  acabou  se  distanciando  do  seu  caráter  lúdico  e  experimental.

Com isso, torna-se essencial a criação de projetos

interdisciplinares que possibilitem o contato do estudante com conhecimentos de

física “camuflados” entre os assuntos que os agradem e estejam mais próximos da

realidade deles (ROEDERER, 2002; ROSSING,1990). Segundo o educador Paulo

Freire, uma abordagem interdisciplinar contribuiria para a interação entre diversas

áreas do conhecimento. Relacionando temas dessas áreas, o professor pode levar

o aluno a enxergar de forma diferente a física presente no seu dia a dia. A parceria

entre física e música pode explorar conceitos importantes das ciências associados

ao estudo da música.          

O professor  deve tratar  a  física como parte  integrante da vida  do aluno,

desenvolvendo  as  competências  e  habilidades  para  que  o  aluno  possa

verdadeiramente vivenciar o conhecimento científico. Apenas por mencionar fatos

do cotidiano do aluno durante as aulas já ajuda a desenvolver valores de questões

sociais  e  fazer  com  que  os  alunos  se  sintam  engajados  em  relacionar  suas

experiências escolares com problemas do cotidiano (SANTOS, 2007).  Como foi

dito anteriormente, física e música estão intimamente ligados. Os estudos sobre

essa relação não é novidade. Pitágoras estudou muito a questão dos intervalos

musicais  utilizando  um  instrumento  chamado  monocórdio.  Esse  instrumento

consiste  apenas  em  uma  corda  vibrante,  presa  em  duas  extremidades,  e  um

dispositivo  móvel  que permite que se faça vibrar  apenas uma fração da corda.

Abaixo temos uma ilustração desse instrumento.

 

                   Figura 2: Representação de um monocórdio semelhante ao usado por Pitágoras



                   Fonte: Blog Viola para iniciantes

A física dos instrumentos musicais é uma área de estudos bastante atraente

e  com um potencial  muito  grande  para  provocar  no  estudante  um espírito  de

coragem  e  engajamento  para  estudar  a  ciência  por  trás  desses  instrumentos.

Através deles, pode-se trabalhar conteúdos de mecânica, como os movimentos

harmônicos e ondulatória,  como a questão da propagação das ondas em uma

corda. Além disso, é claro que os fenômenos acústicos fazem despertar ainda mais

o fascínio pelo estudo da música associada a física.  Através de demonstrações

práticas  pouco complexas  é uma das melhores  maneiras  de fazer  despertar  a

curiosidade,  propor  debates e estimular  o  senso crítico dos alunos.  Através de

métodos inovadores e criativos,  o  professor  pode atingir  boa parte  dos alunos,

contribuindo  para  um  melhor  desenvolvimento  do  processo  de  ensino-

aprendizagem.  Além  disso,  a  maioria  dos  livros  didáticos  trabalham  com  as

propriedades  dos  movimentos  periódicos,  como  a  propagação  de  ondas  e  a

produção  de  ondas  sonoras,  mas  apenas  com  alguns  exemplos  de  suas

aplicações, sem aprofundar o conteúdo, servindo apenas de  “enfeite” no corpo do

texto principal.

2.4.2  Materiais e métodos

O  presente  trabalho  busca  conciliar  o  ensino  tradicional,  meramente

expositivo, com o conteúdo sendo distribuído no quadro, em sala de aula, além do

texto presente no livro didático, com trabalhos práticos, através da construção de

um instrumento musical bastante simples e apresentações com os instrumentos



mais conhecidos atualmente.                                                   

 A primeira parte do trabalho consiste em propor aos alunos uma atividade

em que eles possam, utilizando materiais de baixo custo, construir um monocórdio,

semelhante ao construído por Pitágoras no século VI a.c. Esse material  irá nos

auxiliar  para  a  compreensão dos conceitos iniciais  da  música. Nesse caso,  de

acordo com Carvalho e Dias (2006), vamos utilizar os seguintes materiais:

♪ pedaços retangulares de madeira de aproximadamente 

3 cm × 10 cm × 50 cm

♪ Uma corda de violão ou fio de nylon;

♪ Martelo;

♪ Pregos;

♪ Régua, caneta, lápis e borracha.

Para começar a montagem do monocórdio, deve-se primeiramente alertar os

alunos sobre os perigos encontrados no momento da montagem. Para isso, todos

os  estudantes  devem  estar  sendo  acompanhados  de  perto  pelo  professor.  A

utilização de pregos e martelos pode trazer consequências desastrosas caso não

sejam utilizados de maneira correta. 

Os alunos deverão fixar  os pregos nas extremidades da tábua.  Após

essa etapa, deverão amarrar a corda nos pregos, esticando-a o máximo possível.

Podemos observar no esquema abaixo:

Figura  3:

Esquema para a

confecção de um

monocórdio

             Fonte:

Mutzemberg (2004)



Nessa figura, aparecem materiais como transferidor, ponteiro e cutelo. No presente

trabalho mais simples, esses materiais não serão necessários. Utilizamos prego no lugar

dos cutelos.

Depois de prenderem a corda, os alunos deverão medir o tamanho da mesma,

e logo após, fazer marcações na tábua, correspondentes a ,  e 

da corda.  Com isso,  os alunos já  podem fazer  alguns testes,  fazendo a corda vibrar

nesses  pontos  e  observando  se  é  produzido  algum  som  agradável  aos  ouvidos

(CAMARGOS, 2010).

 O objetivo é fazer os alunos compreenderem um pouco de teoria musical. 

Podemos observar na figura abaixo diferentes maneiras de fazer com que a corda

vibre.

Divisão  da

corda  em

oitava 1:2

Divisão  da

corda  em

quinta 2:3

Divisão  da

corda  em

quarta 3:4

Figura  4:  As

divisões da corda ao monocórdio



Fonte: Aboutscotland

A escala pitagórica pode ser obtida através de operações aritméticas básicas, com

sequências de cálculos simples. Pitágoras observou que pressionando um ponto situado

a  do comprimento da corda em relação a sua extremidade, e tocando-a a seguir, ouvia-se

uma quarta acima do tom emitido pela corda inteira. Exercida a pressão a  do tamanho

original  da  corda,  o  que  se  ouvia  era  uma  quinta  acima.  Pressionando  num  ponto

correspondente  a  metade  da  corda,  o  que  se  ouvia  era  a  oitava  do  som  original

(CAMARGOS, 2010).

O fato  de determinadas frações do tamanho original  da corda soarem de uma

forma  mais  agradável  aos  ouvidos  do  que  outras  está  intimamente  ligado  com uma

característica  importante  dos  movimentos  com  um  certo  período.  A  presença  de

“harmônicos” determina em quais condições a corda vibra de maneira a emitir um som

mais nítido e agradável.

Um instrumento  musical  que  dependa  da  vibração  da  corda,  ao  emitir  o  som

correspondente a uma única nota musical, está emitindo na verdade um som composto

por  um  conjunto  de  outros  sons  simultâneos.  Dentre  eles,  o  melhor  identificado  é

chamado  de  som da  nota  principal  ou  nota  fundamental.  Todos  os  outros  sons  que

compõem  o  conjunto  de  sons  simultâneos  são  chamados  de  sons  harmônicos  ou

sobretons.  Esses  sons  harmônicos  são  múltiplos  inteiros  obtidos  a  partir  do  som

correspondente à nota fundamental.

Para os instrumentos de cordas, se “beliscarmos” uma delas utilizando um dedo da

mão direita e com um dedo da mão esquerda provocarmos uma pequena vibração na

mesma  corda  em  diferentes  pontos  determinados,  que  são  correspondentes  aos

harmônicos, notaremos que será possível identificar o harmônico correspondente, pois os

outros  tem  sua  intensidade  reduzida  ou  simplesmente  eliminada.  Através  dessa

demonstração, podemos introduzir um pouco da física de outros instrumentos de corda,

como o violão e a guitarra.  Os alunos também podem trabalhar com instrumentos de

sopro,  como  o  saxofone.  Pode-se  construir  junto  aos  alunos  uma  trompa  feita  com

conduíte. Neste caso, vamos utilizar os seguintes materiais: 

 ♪ 1 m de conduíte (tubo usado em construção que serve para proteger e conduzir os fios
de eletricidade) 

♪Fita crepe 



♪ Garrafa PET 

♪ Tinta acrílica 

♪ Pincel

Para a construção devemos cortar o gargalo da garrafa PET cerca de 15 cm do

bico para baixo como um funil,  depois os alunos devem pintar com a tinta acrílica. A

garrafa deve ser encaixada numa das extremidades do conduíte. Finalmente, enrola-se o

pedaço do tubo em forma de trompa, prendendo com fita crepe.

Figura 5: Instrumentos musicais confeccionados com material reciclado

Fonte: Artesanato e reciclagem

A utilização  desses instrumentos  consegue  despertar  facilmente  o  interesse  da

maioria dos estudantes, o que é de suma importância para o desenvolvimento de projetos

de ciência e música. Podemos através dessas atividades desenvolver nos alunos:

♪ A criatividade para a montagem de determinados aparatos

♪ O espírito investigativo

♪ A capacidade de trabalhar em grupo (Sugere-se que os alunos façam a montagem em
dupla ou grupos de três a quatro pessoas)



♪ A capacidade de elaborar questionamentos para pesquisa

♪ A capacidade de elaborar hipóteses, deduções sobre o que é observado na produção
dos sons emitidos pelos instrumentos

3  UMA  NOVA  PROPOSTA  PARA  O  ENSINO  DE  MECÂNICA,  ONDULATÓRIA  E

ACÚSTICA PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Um dos principais desafios para a melhoria no ensino de física é a necessidade de

as universidades se abrirem mais para a sociedade (MOREIRA, 2006). 

Durante muito tempo, a Universidade esteve voltada para a elite. Nos últimos anos,

tem-se  buscado  intensificar  o  movimento  de  abertura  para  a  comunidade,  com  a

expansão das atividades de extensão e pesquisa em ensino de física (GRILLO; PEREZ,

2013).

A arte está vinculada ao pensamento científico, principalmente quando se fala em

invenção, a busca da descoberta ou pela inovação e a tentativa de fugir de repetições

inadequadas.  É  inevitável  que  ocorram  comparações  da  invenção  com  uma  simples

repetição, sem criatividade (GRILLO; PEREZ, 2013).

A construção e utilização dos instrumentos musicais tem total ligação com a física.

Porém, no atual currículo das escolas ou das Universidade, a arte é deixada em segundo

plano. Na maioria das vezes, a disciplina “artes” é tratada como secundária, de menor

importância  quando  comparada  a  matemática,  física  ou  Biologia.  O  que  na  verdade

deveria ser mostrado é que ciências e artes caminham juntas. Nem mesmo o ensino de

acústica tem sido feito através da associação com instrumentos musicais. A música pode

e deve ser utilizada no ensino de física e matemática, buscando despertar no aluno o

interesse pelas atividades artísticas e científicas. 

”Existe hoje uma necessidade urgente de diálogo entre as ciências e as artes que,



consequentemente, passará pela educação” (GRILLO; PEREZ, 2013, p.47).

O presente trabalho buscar tentar superar os obstáculos para o ensino de física,

com a elaboração de propostas que visam despertar nos alunos um interesse maior tanto

pela física quanto pelas artes em geral, principalmente a música. 

3.1 UM POUCO DE TEORIA MUSICAL

Antes que se iniciem as aulas utilizando os instrumentos de corda e sopro, seria

ideal  que  os  alunos tivessem contato  alguns  conceitos  específicos.  O objetivo  não é

formar  músicos,  mas  apenas  trabalhar  com noções  básicas,  para  que  os  estudantes

tenham apenas um contato inicial com os conceitos estudados nas aulas iniciais de teoria

musical.

A frequência  do  som  fundamental  é  o  que  define  a  nota.  Independente  dos

harmônicos que possam se somar ao modo fundamental, se esse tem uma frequência de

256 Hz, a nota é chamada de dó.

O volume (ou intensidade) de um som está associado à quantidade de energia que

a onda transporta. O volume relativo das várias notas que compõem uma dada música é

componente importante de sua execução, pois provoca no ouvinte diversas emoções. A

intensidade  de  uma nota  pode  ser  controlada  pela  força  exercida  numa  corda  (para

instrumentos como violão e guitarra), pela força exercida numa tecla (em um piano ou

teclado) e pela intensidade do sopro (para instrumentos de sopro como o saxofone ou a

flauta).

Uma escala é uma sucessão de notas de frequências crescentes, cujas relações

têm efeito agradável  ao ouvido humano. Duas notas estão separadas por uma oitava

quando  a  frequência  de  uma delas  corresponde  ao  dobro  da  outra.  Sendo  assim,  a

definição de uma escala deve conter uma oitava pois, na oitava posterior, as frequências

das notas são o dobro das frequências correspondentes na oitava anterior. Normalmente,

utiliza-se como referência a nota lá, que possui 440 Hz de frequência, que é representada

em partituras musicais escritas para piano. É possível aumentar-se a frequência até o



ponto  em  que  se  obtém  uma  nova  nota  lá  (uma  oitava  acima),  que  fisicamente

corresponde  a  uma  frequência  dobrada  (frequência  de  880Hz).  Da  mesma  forma,

podemos reduzir a frequência até obtermos uma outra nota lá, sendo que uma oitava

abaixo da primeira, que possui uma frequência de 220Hz. Isso significa que o Lá mais

agudo (880Hz) possui uma frequência  vezes a frequência do Lá de frequência mais baixa

(220Hz), onde n representa o número de oitavas compreendidas no intervalo entre as

notas (HUMMELGEN,1996).

Essa  mesma  forma  de  organização  de  frequências  em  intervalos  musicais

chamados de oitavas, pode ser utilizado para intervalos menores. Existe uma divisão feita

em  12  intervalos  mantendo  uma  relação  fixa  entre  as  frequências  que  delimitam  o

intervalo e que caracterizam as notas. Esses 12 intervalos constituem a escala cromática

(Dó, Dó#, Ré, Ré#, Mi, Fá, Fá#, Sol, Sol#, Lá, Lá#, Si).

Cada som que ouvimos se propaga através de um grupo de ondas sonoras (a

fundamental  e  os  harmônicos).Uma  série  harmônica  é  composta  por  todas  essas

frequências). Cada frequência é um modo de vibração e todos os modos são múltiplos

inteiros da frequência fundamental. Um exemplo é a série harmônica do Dó. Os intervalos

entre as notas são chamados de 2ª, 3ª, 4ª etc., conforme o número de notas envolvidas.

Entre o Dó e o Ré temos uma 2º. Entre o Fá e o Sol também. Isso significa que entre

notas sucessivas temos uma 2ª (GRILLO; PEREZ, 2013).

A terça é o intervalo que envolve três notas. Um exemplo é entre o Dó e o Mi. 

O número de semitons em cada intervalo faz com que classifiquemos em maior ou

menor. Semitom corresponde ao menor intervalo entre as notas emitidas no instrumento.

A tabela seguinte apresenta a escala diatônica maior, em que as frequências das

notas compreendidas numa oitava seguem uma ordem lógica, obedecendo a algumas

relações matemáticas entre suas frequências.

Nota Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó

Relaçã

o

1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2

F (Hz) 256 288 320 341,3 384 426,7 480 512



Tabela 1: Escala diatônica maior

Fonte: Blog o violonista

Uma armadura corresponde ao conjunto de símbolos no início de uma partitura que

indica a tonalidade (tom).

Entre Dó e Ré, Ré e Mi, Fá e Sol, Sol e Lá temos 1 tom. Entre Mi e Fá e entre Lá e

Si, temos 1 tom. 

No modo maior, indicamos as tonalidades com sustenidos (#), e no modo menor

com bemóis (b). 

Ordem dos sustenidos

Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si

Ordem dos bemóis 

Si Mi Lá Ré Sol Dó Fá

Se no início de uma partitura os símbolos (armadura) contiverem sustenidos, a

tonalidade será, em princípio, o último sustenido mais meio tom.

Se a armadura tiver bemóis, temos dois casos:

• Para o Fá maior, tempos um único bemol

• Havendo dois ou mais bemóis, o penúltimo bemol dá o nome do tom.

Essas ideias básicas farão os alunos entenderem que as notas e a forma como são

organizadas  ditam  o  “ritmo”  das  músicas.  A organização  em  sustenidos  ou  bemóis

indicarão o quão rápido ou devagar será o andamento da canção.

Sugere-se que o professor possa trabalhar alguns exercícios de fixação com um

pouco da abordagem sobre notas musicais, além da questão do modo maior ou menor.

No apêndice, sugerimos exercícios de como essas questões podem ser trabalhadas.



3.2 A FÍSICA DO VIOLÃO

O violão é  um instrumento extremamente  popular.  Pode-se encontrar  violões a

preços  bastante  acessíveis  no  mercado.  Esse  instrumento  encaixa-se  no  grupo  dos

instrumentos de cordas.

Atualmente, o violão possui seis cordas afinadas com as notas (ROSSING, 1990).

1° corda: Mi

2º corda: Si

3º corda: Sol

4º corda: Ré

5º corda: Lá

6º corda: Mi

Os instrumentos de cordas são normalmente afinados através do ajuste de tensão

ou, às vezes, da extensão da vibração sonora de cada corda (SADIE, 1994).

O violão  possui  um dispositivo  para a  afinação que regula  a tensão na corda.

Funciona  como  um  parafuso  no  qual  a  corda  é  enrolada.  No  braço  do  violão,  são

colocados  trastes  de  metal  que  dividem  seus  comprimentos  em  tamanhos  pré-

estabelecidos, de modo que o comprimento efetivo da corda que vibra possa produzir

sons respeitando a frequência da escala escolhida. 

O som do violão é emitido através de alguns processos físicos, como as ondas

transversais estacionárias nas cordas, com o modo fundamental e seus harmônicos (com

frequências  múltiplas  da  fundamental).  Além  disso,  temos  a  propagação  do  som

produzido  pelas  cordas  para  o  corpo  de  madeira,  onde  são  produzidos  os  modos

ressonantes. Finalmente,  a onda sonora se propaga no ar,  até atingir  nosso aparelho

auditivo.

O aluno precisa entender que as ondas sonoras são ondas de pressão.  Ao se

propagarem,  causam  perturbação  de  compressão  e  descompressão  das  partículas,



ocasionando  uma  diferença  de  pressão  ao  longo  da  propagação  da  onda.  Essas

partículas  oscilam  em  torno  de  sua  posição  de  equilíbrio.  Apenas  a  perturbação  é

propagada. Isso pode ser explicado através da vibração de uma das cordas do violão. 

A produção do som pelo instrumento musical é feita através da transmissão de uma

onda, gerada por um sistema vibrante, através de um meio até a pessoa que ouve o som. 

O som, por sua vez, mesmo sendo de uma única nota musical, é o resultado da

superposição de diversas ondas sonoras. Isso ocorre pelo fato dos objetos ou corpos

sólidos  possuírem moléculas  que  apresentam certa  vibração  natural,  uma  frequência

característica.  Ao  vibrarmos  a  corda  de  um  violão  por  exemplo,  cria-se  nela  uma

combinação  das  frequências  de  todos  os  átomos,  formando  um  padrão  de  vibração

(timbre), intrínseco a esse corpo (GRILLO; PEREZ, 2013). 

Então,  conclui-se  que  a  maioria  dos  instrumentos  musicais  possui  um  grande

número de frequências naturais de vibração, para que seja possível emitir diversas notas

musicais. Abaixo, temos as frequências das ondas produzidas pela vibração das cordas

do violão:

Tabela  2:

notas  e

frequências

do violão

Fonte:  blog o

violinista

Poderíamos  representar  o  som  como  uma  soma  das  frequências  naturais  de

vibração do corpo que vibra.

SOM = 



A  primeira  frequência  natural  é  chamada  de  frequência  fundamental.  Se  as

frequências forem múltiplas da frequência fundamental, dizemos que o som produzido é

harmônico e as frequências múltiplas são os harmônicos. 

Ao produzir perturbações em um instrumento, as partículas desse meio irão vibrar

de acordo com a frequência da perturbação e produzirão um som formado de diversas

ondas  sonoras superpostas.  Dá-se o  nome do  som (nota  musical)  de  acordo  com a

frequência fundamental. 

Para que o som seja contínuo, é necessário que a onda sonora seja estacionária.

O violão possui uma caixa chamada caixa de ressonância. Ao “bater” nas cordas,

produz-se uma vibração, que por sua vez é transmitida para o ar, que irá vibrar junto com

as cordas. Esse “ar vibrando” chegará aos ouvidos, e nós o identificamos como um som.

A vibração do ar também ocorre dentro da caixa de ressonância,  que irá aumentar  a

amplitude da onda sonora produzida pelas cordas. Quando se fala em amplitude de onda,

devemos sempre pensar na energia transmitida pela onda. Quanto maior é a amplitude da

onda, maior é a energia que ela carrega. Se não houvesse a caixa de ressonância, o som

sairia mais fraco (pouca intensidade, baixa amplitude). A caixa de ressonância ajuda a

aumentar a intensidade do som produzido e promover a qualidade desse som produzido.

Por  isso,  normalmente,  quanto  melhor  for  a  caixa  de  ressonância,  mais  caro  é  o

instrumento, devido a qualidade da madeira com a qual foi feito o violão.

Como  foi  dito  anteriormente,  as  notas  musicais  estão  relacionadas  às

características das ondas sonoras superpostas. Mais especificamente, podemos dizer que

as notas musicais são caracterizadas pela frequência de vibração das cordas. 

Quanto  maior  for  a  frequência  produzida  pela  nota,  mais  aguda ela  é.  Quanto

menor  a  frequência,  mais  grave  é  o  som produzido.  Então  quando  se  fala  em nota

musical, estamos nos referindo a frequência de vibração de cada uma das cordas.

O acorde musical é o conjunto de notas tocadas juntas. E esse conjunto de notas

se sobrepõem formando o acorde. Então definimos o acorde musical como um conjunto

de notas que resultam em uma nova onda associada a uma nota.

As  cordas  do  violão  produzem  as  ondas  estacionárias  que  foram  citadas

anteriormente.  São  chamadas  estacionárias  porque  não  se  propagam para  além das

cordas. Essas ondas sofrem reflexões nos pontos onde as cordas se encontram fixas e se



superpõem, formando um padrão de vibração nas cordas. Essa vibração não é percebida

pelos nossos olhos.

As  cordas  do  violão  possuem  modos  de  vibração,  os  quais  chamamos  de

harmônicos.  O  primeiro  harmônico,  dentro  de  um  comprimento  L,  tem  apenas  meio

comprimento de onda. 

Figura 6: Física no violão

Fonte: Brasil Escola

Notamos  que  no  segundo  harmônico,  temos  dentro  do  comprimento  L,  um

comprimento de onda (ou dois meios comprimentos de onda).  No terceiro harmônico,

temos um comprimento de onda, mais metade de um comprimento de onda. Esse é o

formato de uma onda estacionária que aparece no violão.

Sendo assim, pode-se generalizar e afirmar que o enésimo harmônico é dado pela

expressão:

                                                                  

Ou ainda

                                                                     =  (1)

O  comprimento  de  onda  equivale  a  distância  percorrida  pela  onda  em  uma

oscilação completa, ou seja, no intervalo de tempo que chamamos de período da onda. 

Da definição de frequência temos:



 (2)

Onde é o comprimento de onda e f é a frequência da onda.

Para o caso particular da corda, podemos calcular a velocidade de propagação da

onda nesse meio através da seguinte expressão:

     (3)     (Equação de Taylor)

Onde  T  é  a  tensão  aplicada  a  corda  do  instrumento  (ajustável  através  do

dispositivo de controle, os “parafusos”) e  é a densidade linear de massa da corda

  (4)

m corresponde a massa da corda e L o seu comprimento

Combinando as quatro equações ficamos com:

 Isso significa que a frequência produzida na vibração de uma corda do violão

depende do harmônico n, do comprimento da corda, da tensão aplicada sobre a mesma e

da densidade linear dela.

Consideremos  de  início  que  o  harmônico  n  não  varia.  Quando  se  varia  o

comprimento  L  da  corda,  como  este  comprimento  e  a  frequência  são  grandezas

inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior for o comprimento da corda, menor é a

frequência,  e  o som produzido é  mais  grave.  Enquanto  que para  cordas menores,  a

frequência é maior e consequentemente o som produzido será mais agudo. Sugerimos



que os  alunos nesse momento tentem modificar  o  comprimento  de uma determinada

corda, pressionando em diversos pontos da mesma e observando que tipo de som é

produzido.  Pode-se  começar  tocando  a  corda  com  seu  comprimento  original  (sem

pressionar em nenhum ponto). Nesse caso, o comprimento L é o maior possível.  Aos

poucos reduz-se o tamanho da corda para observar novos sons produzidos. Próximo a

boca do violão o som fica muito mais agudo, pois o tamanho da corda é reduzido de

forma considerável.

Ajustando-se a tensão nas tarraxas do violão, também produzimos diferentes sons.

Quanto maior for a tensão, maior será a frequência, e o som produzido será mais agudo.

Quando a corda se encontra mais frouxa, a tensão é menor e consequentemente o som

produzido é mais grave. Quanto mais se aperta as tarraxas, maior é a frequência do som

gerado pela vibração das cordas. Sugere-se que durante a aula, o professor acompanhe

o aluno nesse processo, na tentativa de não esticar demais as cordas, pois isso pode

fazer com que as mesmas se rompam. 

Já em relação a densidade linear, os estudantes podem perceber rapidamente que

cordas mais grossas produzirão os sons mais graves, enquanto as mais finas produzem

os sons mais agudos. Independente da nota, as cordas mais grossas, por terem maior

densidade linear, produzem sons de baixa frequência, já que a frequência e a densidade

linear são grandezas inversamente proporcionais. Já as cordas mais finas, tem densidade

linear menor e por isso produzem sons de maior frequência ao vibrarem.

Para trabalharmos um pouco mais sobre os harmônicos, vamos considerar cordas

com o mesmo comprimento, a mesma tensão e a mesma densidade linear. Se variarmos

o harmônico, estaremos variando o formato da onda, e quanto maior for o harmônico,

maior será a frequência. Isso quer dizer por exemplo, que a frequência correspondente ao

segundo harmônico é maior que a frequência correspondente ao primeiro. O professor

pode  nesse  momento  utilizar  o  violão  para  produzir  por  exemplo,  três  notas  “Mi”

diferentes. Tocando a sexta corda solta por exemplo, temos a nota Mi com 82 Hz de

frequência. Depois, toca-se outra nota Mi, com 164 Hz de frequência, e por último, a nota

Mi com 328 Hz. Então foram tocadas três notas iguais, mas com frequências diferentes. É

interessante notar que 164 Hz e 328 Hz são múltiplos inteiros de 82 Hz. Frequências com

esses valores (múltiplos), tratam da mesma nota. Pode-se fazer o mesmo com a nota sol

por exemplo, com as frequências de 98 Hz, 196 Hz e 392 Hz.

Pode-se perceber então a imensidão de possibilidades de ensino através de um



simples instrumento e de conceitos básicos de mecânica e acústica. Embora seja um

instrumento  simples,  os  conceitos  físicos  envolvidos  são  complexos,  e  se  bem

explorados, podem ajudar os professores a tornar a aula muito mais atraente e produtiva.

Ao final da atividade com o violão, o professor pode propor até mesmo atividades mais

“tradicionais”, utilizando o livro ou através de listas de exercícios. Ao final do trabalho, são

propostas questões que podem ajudar o aluno a fixar o conteúdo trabalhado durante a

aula na qual o violão foi utilizado.

3.3 A FÍSICA DO SAXOFONE

O espectro harmônico característico a cada instrumento deve-se basicamente a

maneira como a vibração da onda sonora é ativada, além da forma do tubo acústico. No

saxofone, a passagem de ar através de uma fenda produz essa ativação. O tubo é capaz

de produzir tanto a nota fundamental como os outros harmônicos.

A coluna de ar que vibra cria um som musical. Se a coluna for muito longa, o som

será  mais  grave.  O  que  faz  uma  nota  soar  mais  grave  ou  aguda  que  a  outra,  nos

instrumentos de sopro,  é  a velocidade do ar.  A velocidade do sopro do músico faz a

palheta do saxofone vibrar mais rápido ou mais devagar  (OLIVEIRA;  GOLDEMBERG;

MANZOLLI, 2003).

O saxofone é constituído de um tubo cônico, com aproximadamente 26 orifícios

que têm as aberturas controladas por 23 chaves vedadas com sapatilhas feitas de couro e

uma boquilha que pode ser de metal ou de resina, na qual se acopla uma palheta de

bambu ou de material sintético.



             

Figura 7: Física do saxofone

Fonte: Prezi

O músico injeta um jato de ar. Na entrada, o ar é comprimido pelo calço, o que faz

com que sua velocidade aumente antes de ir para o interior do tubo, o que é feito através

de  uma  folga  existente  entre  uma  lâmina  flexível  ("palheta")  e  a  parede  do  tubo.  A

passagem de ar  ocorre através de variações de pressão,  fazendo com que a lâmina

oscile.  Através  desse  processo,  a  lâmina  começa  a  injetar  ar  no  interior  do  tubo,

originando uma onda. A onda sonora se propaga de uma extremidade para outra do tubo,

fazendo a palheta vibrar com uma certa frequência. Se o tubo fosse encurtado, as ondas

viajariam por uma distância menor, voltando ao ponto de partida em menos tempo. Dessa

forma, a frequência aumentaria, tornando o som mais agudo. Para produzir esse efeito, as

chaves  são  pressionadas,  de  modo  a  abrir  os  orifícios,  tendo  o  mesmo  efeito  de

encurtamento do tubo, formando uma escala.

Quando tubos cilíndricos apresentam furos laterais, estes têm seu comportamento

acústico alterado. Quando um tubo possui furo lateral,  ele se comporta acusticamente

como se fosse mais curto, ou seja, as frequências dos modos de vibração são iguais às

frequências de um tubo com comprimento menor.

Devido  a  essa  propriedade,  o  tubo  passa  a  ter  um  comprimento  efetivo,

denominado de  comprimento  acústico,  que  é  diferente  de  seu comprimento  físico.  O

tamanho do furo lateral também influencia no comprimento acústico do tubo, modificando

seus  modos  de  vibração.  Os  instrumentos  de  sopro  são  baseados  nesse  princípio.

Alterando a entrada e saída de ar através das chaves do saxofone, pode-se alterar os

modos  de  vibração,  deslocando-os  para  frequências  mais  altas  (notas  mais  agudas).



Através  desse  mecanismo,  permite-se  abrir  ou  fechar  os  furos  através  das  chaves

conforme a necessidade, obtendo-se um grande número de notas musicais.

A figura  abaixo  mostra  o  efeito  em tubos  de  mesmo  comprimento,  com  furos

laterais de tamanho diferente, ou seja, que possuem diferentes comprimentos acústicos e

modos de vibração correspondentes a diferentes frequências (HUMMELGEN,1996).

Figura 8: O comprimento acústico de um tubo cilíndrico contendo furo lateral depende do tamanho deste

furo, conforme indicado pela parte sombreada.

Fonte: Cad.Cat.Ens.Fis., v.13,n.2: p.139-153, ago.1996.

De  acordo  com  as  propriedades  citadas  anteriormente,  podemos  estudar  os

padrões de propagação do som em tubos sonoros. O som que escutamos é provocado

pelas  vibrações  das  colunas  de  ar  no  interior  do  tubo.  Essas  vibrações  podem  ser

estudadas como ondas estacionárias originadas a partir da interferência do som enviado

numa extremidade com o som refletido na outra. Essas ondas são estacionárias. Na parte

que  está  aberta,  o  som  é  refletido  em  fase,  formando  um  ventre,  constituindo  uma

interferência construtiva. Na extremidade aberta, a pressão do ar é a pressão atmosférica

normal (HUMMELGEN,1996).

A expressão que dá os

comprimentos  de  onda  das

ondas estacionárias num tubo

aberto  de  comprimento  L  é

idêntica àquela para as ondas

estacionárias  em  uma  corda



de comprimento L com duas extremidades fixas, como foi comentado na física do violão. 

                                                                  

                                                            

                                                         =    (1)                              (n=1,23...)

Figura 9: Tubo aberto

Fonte: Infoescola

           Sendo assim, podemos ter , que corresponde ao modo fundamental ou primeiro

harmônico.  Procedendo da mesma forma como fizemos com o violão,  chegaremos a

para o segundo harmônico,    =  para o terceiro harmônico e assim por diante. Com isso,

lembrando que podemos relacionar (1) e (2):

   

  (3)

A partir da equação (3), pode-se estimar os comprimentos que cada tubo deve ter a

fim de percutir em determinada nota musical (CAVALCANTE et al., 2012).

Embora a velocidade do som no ar dependa de outras grandezas físicas como



densidade  do  ar  e  temperatura,  admitimos  o  valor  constante  de  aproximadamente

340m/s, de forma que essa escolha não comprometa o desempenho do instrumento.

Se na escola houver um trabalho conjunto entre o professor de física e o professor

de música,  os  estudantes  podem perceber  a  relação entre  as  frequências  das  notas

consecutivas no espectro sonoro e sua relação com o comprimento (físico e acústico) de

cada  instrumento.  É  interessante  que  se  compreenda  por  exemplo  que,  se  temos  a

frequência  de  uma  determinada  nota  numa  dada  oitava  e  queremos  encontrar  a

frequência dessa mesma nota numa oitava imediatamente posterior, basta multiplicarmos

por 2 (CAVALCANTE et al., 2012).

Exemplo:

Para uma frequência do Lá fundamental (440Hz), a frequência do Lá seguinte (uma

oitava acima) é 880 Hz). 

As  frequências  das  notas  musicais  constituem  uma  progressão  geométrica  de

razão  1,059463(razão  entre  a  frequência  de  uma  nota  e  a  frequência  da  nota

imediatamente anterior).

3.4 A FÍSICA NAS LETRAS DAS MÚSICAS

Em música,  temos  diversas  possibilidades  discursivas,  formas  de  linguagem e

pensamentos  sobre  a  linguagem que  geram perguntas  sobre  o  que  advém de  cada

registro de sensações sonoras (GRILLO; PEREZ, 2013).

“É  importante  ressaltar  o  reconhecimento  da  musicalidade  na  constituição  de

subjetividades,  e,  portanto,  a  presença  musical  na  cultura,  vale  dizer,  nos  efeitos  da

sonoridade e do silêncio na experiência de existência” (SILVA, 2013).

Podemos considerar que a música tem suas raízes na cultura da sociedade.  A

cultura é produtora de saberes e estes podem se transformar em conhecimento, mais

especificamente em conhecimento científico. Cada saber encontra-se associado à cultura

onde  o  mesmo  foi  formulado.  Porém,  a  dimensão  que  a  música  toma  pode  ser

incalculável.  A música  pode  se  tornar  atemporal,  inserindo-se  em  diversas  culturas.

Grande parte do presente trabalho deu relativa importância aos conceitos principais de

teoria musical, mecânica dos movimentos harmônicos (cordas do violão e movimento de



colunas de ar em tubos cilíndricos) e acústica. Apesar de todos os aspectos importantes

da propagação das ondas sonoras geradas pelos instrumentos musicais, é importante

pensarmos em toda a mensagem que a música pode nos passar, todas as sensações

provocadas,  desde  aquelas  mais  agradáveis,  provocadas  pelas  qualidades  do  som

produzido até a letra de cada composição. Dependendo do estilo, escutamos músicas que

têm como tema os sentimentos (amor, ódio, decepção, alegria), músicas usadas como

forma de protesto  político  (destaque para  o Rock and Roll)  ou  mesmo aquelas  mais

bucólicas, que exaltam a vida simples do interior,  tendo como principais expoentes os

artistas ligados ao sertanejo. 

Muitas  músicas  têm  em  suas  letras,  explicitamente  ou  através  de  metáforas,

assuntos relacionados a fenômenos naturais que podem ser explorados através do que é

estudado em física. O professor pode trabalhar em cima dessas letras, podendo inclusive

propor aulas interdisciplinares, juntos aos professores de artes e literatura, esmiuçando

essas letras, procurando despertar novamente nos alunos o interesse pelas artes e pela

ciência. A ideia é propor um trabalho agradável,  tanto para o professor quanto para o

aluno. Como a música faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, não importa o

estilo, existe uma infinidade de músicas que poderão ser trabalhadas de acordo com o

gênero musical que mais agrada a cada estudante. Mesmo que a turma seja bastante

heterogênea, o professor poderá fazer uma pesquisa, a fim de saber qual música utilizar

para cada grupo de alunos. 

A seguir, serão propostas algumas músicas e a forma como o professor poderá

administrar a aula,  sempre destacando em quais pontos da música pode-se encontrar

referências a fenômenos estudados pela física.

Música I – Tendo a lua - Os Paralamas do Sucesso 

Compositor: Herbert Vianna

Eu hoje joguei tanta coisa fora

E vi o meu passado passar por mim

Cartas e fotografias, gente que foi embora.

A casa fica bem melhor assim

http://www.vagalume.com.br/paralamas-do-sucesso/


O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu

E lendo teus bilhetes, eu penso no que eu fiz

Querendo ver o mais distante sem saber voar

Desprezando as asas que você me deu

Tendo a lua aquela gravidade aonde o homem flutua

Merecia a visita não de militares,

Mas de bailarinos

E de você e eu.

Hoje joguei tanta coisa fora

E lendo teus bilhetes, eu penso no que eu fiz

Cartas e fotografias gente que foi embora.

A casa fica bem melhor assim

Tendo a lua aquela gravidade aonde o homem flutua

Merecia a visita não de militares,

Mas de bailarinos

E de você e eu.

Tendo a lua aquela gravidade aonde o homem flutua

Merecia a visita não de militares,

Mas de bailarinos

E de você e eu.

Assuntos que poderão ser abordados:

☼Astronomia e astrofísica

-Formação do universo

-Estrutura dos planetas (formação dos planetas e satélites naturais)

☼Gravitação Universal

 -Mecânica Newtoniana e sua aplicação no movimento dos planetas

 -Leis de Kepler



Música II – Unsustainable - Muse

All natural and technological processes proceed in such a way that the availability of the

remaining energy decreases.

In all energy exchanges, if no energy enters or leaves an isolated system, the entropy of

that system increases.

Energy continuously flows from being concentrated, to becoming dispersed, spread out,

wasted and useless.

New energy cannot be created and high grade energy is being destroyed. An economy

based on endless growth is…

Un-sus-tain-able!

Un-sus...

Unsustain, unsustain, unsust...

Un-s... un-s...

Unsustainable,

Unsustainable un-sus...

Unsustain, unsustain, unsust...

Un-sus... un-sus...

You're un-sus-tain-able!

The fundamental laws of thermodynamics will place fixed limits on technological innovation

and human endorsement.

In an isolated system, the entropy can only increase.

A species set on endless growth is...

Un-sus-tain-able!



Un-sus...

Unsustain, unsustain, unsust...

Un-s... un-s...

Unsustainable,

Unsustainable un-sus...

Unsustain, unsustain, unsust...

Un-sus... un-sus...

You're un-sus-tain-able!

Tradução

A segunda Lei – Insustentável

Segunda Lei: Insustentável

Todos os processos naturais e tecnológicos procedem de tal modo que a disponibilidade

de energia restante diminui

Em todas as trocas de energia, se nenhuma energia entra ou sai de um sistema isolado, a

entropia do sistema cresce

A energia flui continuamente de um estado concentrado pra se tornar, dispersa, espaljada,

gasta e inútil.

Novas formas de energia não podem ser criadas e energias de alta escala estão sendo

destruídas. Uma economia baseada em crescimento infinito é...

Insustentável,

Insustentável, in-sus...

Insusten-, insusten-, insus-

In-s... Us-...

Insustentável



Insustentável insus-

Insusten-, insusten-, insusten-...

In-sus...in-sus...

Você é insustentável

As leis  fundamentais  da termodinâmica vão colocar  limites determinados na inovação

tecnológica e avanço humano.

Em um sistema isolado, a entropia só pode aumentar.

Uma espécie ligada a crescimento infinito é

Insustentável,

Insustentável, in-sus...

Insusten-, insusten-, insus-

In-s... Us-...

Insustentável

Insustentável insus-

Insusten-, insusten-, insusten-...

In-sus...in-sus...

Você é insustentável

Assuntos que poderão ser abordados:

☼Termometria/calorimetria

-Trocas de calor/equilíbrio térmico

☼ Termodinâmica

-Primeira lei da termodinâmica

-Máquinas térmicas



-Segunda lei da termodinâmica

☼Processos de obtenção de energia

-Fontes renováveis

-Impactos ambientais

A princípio  o professor  apenas apresenta  a música,  com utilização de material

multimídia. É mais interessante que a música seja apresentada junto a um clipe, que pode

ser  o  original  do  artista  ou  mesmo  um  clipe  feito  pelo  próprio  professor  através  de

aplicativos simples de celular ou notebook.

Através  de  um questionário  simples,  os  alunos  são  instigados  a  responder  as

questões  relacionadas  ao  conteúdo  da  música  e  sua  relação  com  as  ciências.  (O

questionário encontra-se no apêndice).

Através de discussões entre os alunos, com a mediação feita pelo professor, os

principais pontos são levantados, levando em consideração as concepções prévias de

cada  aluno.  A  partir  desse  momento,  o  professor  poderá  começar  a  fazer  certos

questionamentos,  construindo  novos  conceitos  e  levando  os  alunos  a  chegarem  a

conclusões que estejam mais próximas dos conceitos físicos que descrevam melhor cada

fenômeno.

4 CONCLUSÃO

Com as dificuldades enfrentadas diariamente pelos professores de física, torna-se

evidente a necessidade de renovação, a partir de uma nova proposta curricular. As aulas

tradicionais, com ênfase em aulas expositivas e repetição dos conteúdos presentes no

livro didático, distanciam o que é ensinado daquilo que os alunos vivenciam diariamente.

A partir  dessa  problemática,  procuramos  propor  ideias  que  ajudem  a  superar  esses

entraves, atraindo os alunos, tornando a aula mais dinâmica, divertida, mas sem deixar de

lado  a  preocupação  em  aplicar  os  conteúdos  necessários  para  desenvolver  nos

estudantes uma capacidade de reflexão crítica, para que possam entender os fenômenos



naturais  que  os  cercam  e  para  que  possam  atuar  como  membros  participativos  da

sociedade na qual se encontram inseridos.

Atividades  envolvendo  ciências  e  artes,  principalmente  acústica,  levam  os

professores a perceber que é possível motivar os alunos, fazendo com que os mesmos

atribuam um significado àquilo que estudam em sala de aula. A utilização de instrumentos

musicais e de letras de músicas é uma ferramenta extremamente eficaz para promover

uma melhoria  na  qualidade do ensino  de física,  fazendo com que o aluno associe  o

conteúdo trabalhado em sala de aula com aquilo que presencia em seu dia a dia.

O trabalho conjunto com professores de outras áreas, como música e literatura,

leva a contextualização e a interdisciplinaridade. Porém, cuidados devem ser tomados

para  que  esses  conceitos  não  sejam  confundidos  apenas  como  um  aglutinado  de

saberes, mas sim uma conexão entres esses, levando o aluno a explorar as diversas

possibilidades  inerentes  aos  saberes  de  cada  área,  convergindo  para  um  objetivo

específico, ou seja,  a compreensão que na natureza e na sociedade, o conhecimento

pode  ser  entendido  como  interligado  a  todas  as  áreas  e  não  apenas  ligado  às

especificidades de uma determinada disciplina. A compreensão dos alunos através dessa

abordagem, no conteúdo de mecânica e acústica,  auxilia  o estudante a compreender

melhor o mundo que o cerca. 

Para  que  esse  trabalho  possa  ser  feito,  é  fundamental  que  o  professor  esteja

disposto a desenvolver novas metodologias em sala de aula, pois existe uma infinidade

de opções que, se bem desenvolvidas, promovem uma melhoria significativa na qualidade

do ensino de física.
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APÊNDICE A - Questionário 1

MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO 9º ANO (ENSINO FUNDAMENTAL) E

1º ANO DO ENSINO MÉDIO

Nome:  _____________________________________________________________

Idade: ________                      Série: _________                         Data: ________  

1).  Quais  são  as  teorias  mais  discutidas  atualmente  sobre  a  origem e  formação  do

universo?

2) O que você entende por gravidade?

3). É correto dizer que na lua não existe gravidade?

4) Na música “tendo a lua”, o cantor e compositor Herbert Vianna afirma que na lua o

homem flutua. Qual conceito físico explicaria o fato do homem “flutuar” na superfície da

lua?

5). Se o astronauta pudesse ir a um planeta como Saturno, a sensação seria a mesma?

6) Por que na superfície da Terra não podemos “flutuar” como aconteceria na superfície

da lua?

7). Descreva as forças que atuariam no astronauta caso ele estivesse sendo segurado por

um cabo ligado ao seu equipamento, como mostrado na figura abaixo:



Fonte:  

http://pt.hellokids.com/c_12872/desenhos-para-colorir/desenhos-do-espaco-para-

colorir/desenho-de-uma-galaxia-para-colorir 

Indicação bibliográfica

XAVIER, C.; BARRETO, B. Física – Aula por aula. Projeto 360º, v. único, n.2, 2015

Avaliando o aprendizado

O professor, através das atividades propostas e da aplicação dos questionários, deverá

verificar se o aluno é capaz de:

- Compreender as diversas visões a respeito da origem e formação do universo

- Identificar as forças que atuam em corpos localizados na superfície do planeta Terra e se

há alguma diferença quando levamos em consideração outros planetas e satélites

- Compreender de que forma a mecânica Newtoniana pode ser aplicada ao movimento

dos planetas

- Compreender as três leis de Kepler 

http://pt.hellokids.com/c_12872/desenhos-para-colorir/desenhos-do-espaco-para-colorir/desenho-de-uma-galaxia-para-colorir
http://pt.hellokids.com/c_12872/desenhos-para-colorir/desenhos-do-espaco-para-colorir/desenho-de-uma-galaxia-para-colorir


APÊNDICE B – Questionário 2

MODELO DE QUESTIONÁRIO  PARA ALUNOS DO 2º  ANO E  3º  ANO DO ENSINO

MÉDIO

Nome:  _____________________________________________________________

Idade: ________                      Série: _________                         Data: ________  

1). Qual é a diferença entre calor e temperatura?

2) O que você entende por trabalho mecânico?



3) O que seria uma máquina térmica? Qual é a sua utilidade?

4). Quais foram as primeiras máquinas térmicas criadas?

5). Descreva as transformações de energia em uma máquina térmica.

6)  Toda a energia retirada da fonte pode ser  transformada em movimento através da

utilização de uma máquina térmica? Caso a resposta seja negativa, o que acontece com a

parcela de energia não aproveitada?

7). Quais as fontes de energia mais utilizadas atualmente?

8). Quais os riscos de consumo desenfreado e da utilização irresponsável das fontes de

energia?

9) O que você entende por fontes renováveis de energia?

10) O que o autor da música “Unsustainable” quis dizer com “As leis fundamentais da

termodinâmica  vão  colocar  limites  determinados  na  inovação  tecnológica  e  avanço

humano”? Descreva essas leis.

Indicação bibliográfica

XAVIER, C.; BARRETO, B. Física – Aula por aula. Projeto 360º, v. único, n.2, 2015

Avaliando o aprendizado

O professor, através das atividades propostas e da aplicação dos questionários, deverá

verificar se o aluno é capaz de:

- Compreender a diferença entre os conceitos de calor e temperatura



-  Compreender  de  que  maneira  ocorrem  as  diversas  transformações  de  energia,

principalmente no que diz respeito a utilização de máquinas térmica

- Compreender o conceito de entropia

- Compreender a importância da utilização correta das fontes de energia,  levando em

consideração os impactos ambientais e as consequências do uso inadequado das fontes

de energia

-  Saber  relacionar  a  primeira  e  a  segunda  lei  da  termodinâmica  em  processos  de

conversão de energia

- Atuar de forma crítica e participar de decisões que afetem diretamente o meio no qual se

encontram inseridos



APÊNDICE C – Questionário 3

MODELO DE QUESTIONÁRIO  PARA ALUNOS DO 2º  ANO E  3º  ANO DO ENSINO

MÉDIO

Nome:  _____________________________________________________________

Idade: ________                      Série: _________                         Data: ________  

1) O que você entende por onda mecânica?

2). Uma campainha elétrica executa 200 vibrações em 1 minuto. Sabendo que a onda

produzida se propaga com velocidade de 70cm/s, determine a frequência e o período da

onda.

3). Explique o que você entende por:

a) Altura do som

b) Intensidade do som

c) Timbre do som

4). Em um violão, o que acontece com o som produzido quando deixamos as cordas mais

tensionadas?

5). No violão, qual é a diferença entre os sons produzidos pela vibração das cordas mais

finas e pela vibração das cordas mais grossas?

6).  Uma corda sonora  presa



pelas duas extremidades vibra no 3º harmônico, como ilustrado na figura a seguir.

Sabendo  que  a  velocidade  de  propagação  da  onde  é  de  240m/s,  determine  sua

frequência e o seu período.

7).  Um  violino  possui  uma  corda  de  80  cm  de  comprimento,  estando  as  duas

extremidades  fixas.  Deseja-se  estabelecer  um  sistema  de  ondas  estacionárias  de

frequência igual a 40Hz com a obtenção do 4º harmônico. Encontre 

a) O comprimento da onda

b) A velocidade de propagação da onda

c) A distância entre um nó e um ventre consecutivo

8). Ao tocar um violão, o instrumentista muda a posição dos dedos ao longo do braço do

instrumento. Ao fazer o gesto para obter diferentes notas musicais, ele está modificando:

a) A velocidade de propagação do som na corda do violão

b) A amplitude da onda emitida

c) O comprimento da onda emitida

d) A tração nas cordas

e) A velocidade de propagação do som no ar



9). Embora o objetivo maior de um músico seja a beleza sonora de sua obra, ele também

sabe que, ao serem produzidas ondas na corda de seu violão, consequentemente estão

sendo produzidas ondas sonoras que se propagam no ar.  Pensando nisso,  podemos

afirmar, corretamente, que tanto a onda sonora quanto a correspondente onda produzida

pela corda do violão têm:

a) comprimento de onda iguais

b) a mesma frequência

c) velocidades de propagação iguais

d) amplitudes iguais

e) não é possível comparar

10). As cordas de uma viola têm 0,5m de comprimento. Uma delas foi afinada para vibrar

com frequência fundamental de 400Hz. Determine:

a) com que velocidade a onda se propaga nessa corda

b) qual seria a frequência do som emitido caso o comprimento da corda fosse reduzido à

metade.

11). Um músico, que também é estudante de física, ao estudar a acústica de seu violão,

verificou que uma das cordas possui comprimento igual a 64cm e densidade linear de

massa (massa por unidade de comprimento) igual a µ, sendo submetida a uma tensão T.

Sabendo que a velocidade de propagação de uma onda na corda é expressa por   , de que

forma podemos dobrar a frequência do som produzido pela corda? Descreva isso em função das

grandezas L (comprimento da corda), T e µ. 

12). Determine a menor frequência, em Hz, com que um tubo, metálico e retilíneo, ressoa.

Saiba que esse tubo tem 4,0m de comprimento, é aberto nas duas extremidades e a

velocidade do som no seu interior é v=340m/s.



13).  Para  emitir  ondas  sonoras  de  grande  amplitude,  podemos  utilizar  instrumentos

musicais  de sopro como a clarineta e o saxofone,  que se baseiam na ideia de onda

sonora  estacionária  em tubos.  Considere  esse assunto  e  responda se  as  afirmações

seguintes são verdadeiras.

• Na extremidade fechada do tubo sonoro, a onda sempre terminará em um nó

• No caso dos tubos abertos, podem existir  todos os harmônicos, mas nos tubos

fechados só os harmônicos ímpares.

• Nos tubos sonoros, a frequência do 2º harmônico é maior que a do 1º harmônico

• Na abertura dos tubos sonoros, a onda sempre terminará em um nó

14). Calcule o comprimento de um tubo sonoro fechado que está totalmente preenchido

com ar e emitindo um som fundamental de 4,2kHz. Considere a velocidade do som no ar

igual a 340m/s.

Indicação bibliográfica

XAVIER, C.; BARRETO, B. Física – Aula por aula. Projeto 360º, v. único, n.2, 2015

Avaliando o aprendizado

O professor, através das atividades propostas e da aplicação dos questionários, deverá

verificar se o aluno é capaz de:

 - Identificar as qualidades fisiológicas do som e saber diferenciá-las

- Analisar de que maneira o som é produzido em instrumentos de corda e de sopro



- Compreender a relação do som com a música

- Compreender a relação entre o movimento harmônico das cordas e das colunas de ar

nos instrumentos e a produção do som

APÊNDICE D – Questionário 4

MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO 9º ANO (ENSINO FUNDAMENTAL),

1º, 2º ANO E 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

Nome:  _____________________________________________________________



Idade: ________                      Série: _________                         Data: ________  

1). Uma pessoa diz que compôs uma melodia em Mi maior. Quantos acidentes teria a

armadura desta tonalidade? São sustenidos ou bemóis?

2) A armadura de uma melodia em modo maior tem o Fá# e o Dó#. Qual a tonalidade?

3). Como seria a armadura de Si Maior?

4) como seria a armadura de Sol Maior?

5). Como seria a armadura de Mib maior?

Avaliando o aprendizado

O professor, através das atividades propostas e da aplicação dos questionários, deverá

verificar se o aluno é capaz de:

- Identificar as principais notas musicais

- Compreender as ordens maior e menor das escalas

- Compreender a relação da ordem das notas e o andamento da música


