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Introdução 

 

Caro professor, é muito comum encontrarmos adoradores de música em qualquer sala de 

aula. Muitos alunos têm como hobby a prática de algum instrumento musical, e o desenvolvimento de 

suas habilidades geralmente acontece quando criam as famosas “bandas de garagem”. Nesse 

espaço, a rapaziada “tira” vários sons, cada um com sua fonte sonora, mas desconhece a Física 

envolvida em cada tangida em uma corda, na sequência de suas notas e acordes. 

Tradicionalmente, o ensino e aprendizagem de ciências, especialmente o componente 

curricular de Física, é considerado por eles como algo monótono, chato. Geralmente, as aulas são 

baseadas em um conjunto de fórmulas capazes de resolver problemas do ENEM e dos vestibulares. 

Na intenção de uma abordagem interdisciplinar, contextualizada e colaborativa para o conteúdo de 

Acústica, propomos uma sequência de seis episódios de ensino. 

A escolha do tema “A Física e os Instrumentos Musicais” tem como propósito dar sentido e 

aplicabilidade ao estudo de Ondulatória, especialmente a Acústica. Além de desmistificar e valorizar 

os fenômenos ondulatórios, este trabalho pretende dar significado à produção dos sons por diversas 

fontes sonoras e instrumentos musicais, sejam eles de corda, sopro ou percussão. É um trabalho que 

utiliza uma abordagem investigativa, em que as fórmulas e os exercícios ficarão em segundo plano. 

Como esta proposta foi aplicada com turmas inexperientes (nonos anos do Ensino Fundamental), não 

foi de interesse matematizar demasiadamente as ondas estacionárias, e sim, enfatizar o fenômeno 

em si. O interesse maior, com essas turmas, foi “alfabetizar cientificamente” os educandos, numa 

proposta leve e criativa, estabelecendo conexões, quando possível, entre os demais componentes 

das Ciências da Natureza. 

O objetivo é promover a construção do significado no plano social das aulas de ciências. O 

foco é o processo de significação – construção de significados, conceitualização. Para tanto, o 

trabalho está fundamentado nos conceitos de alfabetização científica, abordagem CTS, algumas 

teorias de Vygotsky e Bakhtin e foi aplicada a ferramenta de análise e planejamento de ensino 

proposta por Mortimer e Scott (2002), propondo uma mudança na abordagem comunicativa ao longo 

de cada episódio de ensino e diferentes formas de discurso (dialógico / de autoridade, interativo / não 

interativo) como referencial metodológico. 

Defendendo esta proposta de uma aula de Física interdisciplinar e contextualizada, tendo a 

música como pano de fundo – permitindo que os estudantes manuseassem instrumentos musicais, 

canos de PVC e garrafas de diferentes tamanhos – e aproveitando os conhecimentos prévios do 

cotidiano e as suas representações, a intenção foi discutir conceitos científicos e promover a 

construção de significados e conhecimentos. 

 

Antes de iniciar sua vida escolar, as crianças já convivem com fenômenos, 
transformações e com aparatos tecnológicos de seu dia a dia. Além disso, na 
Educação Infantil, como proposto na BNCC, elas têm a oportunidade de explorar 
ambientes e fenômenos e também a relação com seu próprio corpo e bem-estar, em 
todos os campos de experiências. Assim, ao iniciar o Ensino Fundamental, qualquer 
aluno possui vivências, saberes, interesses e curiosidades sobre o mundo natural e 
tecnológico que devem ser valorizadas e mobilizadas. Esse deve ser o ponto de 
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partida de atividades que assegurem a eles construir conhecimentos sistematizados 
de Ciências, oferecendo-lhes elementos para que compreendam desde fenômenos 
de seu ambiente imediato até temáticas mais amplas. Nesse sentido, não basta que 
os conhecimentos científicos sejam apresentados aos alunos. É preciso oferecer 
oportunidades para que eles, de fato, envolvam-se em processos de aprendizagem 
nos quais possam vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem 
exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, de 
raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas mais colaborativas e 
sistematizar suas primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico, e 
sobre seu corpo, sua saúde e bem-estar, tendo como referência os conhecimentos, 
as linguagens e os procedimentos próprios das Ciências da Natureza (BRASIL, 
2017; p.283). 

 

Este trabalho é inspirado nas premissas apresentadas por Morini (2009), a partir das quais 

foram adaptadas perguntas que foram aplicadas aos seus alunos referentes às “Notas musicais e 

timbre em instrumentos sonoros” (correspondente ao 4° Guia de Atividade do Produto Educacional do 

seu trabalho).  
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Estruturação das Aulas 

 

O trabalho foi estruturado, para que pudéssemos aplicar a ferramenta analítica de Mortimer e 

Scott (2002), pois entendemos que a interação dos alunos com instrumentos musicais dispostos 

sobre uma bancada dariam ritmo e solidez aos discursos promovidos em sala de aula. Os encontros 

foram baseados nos guias encontrados em Morini (2009, p. 88-105), e adaptados para os nonos 

anos. 

De acordo com a proposta de Morini (2009, p.40-41), a estrutura dos guias experimentais 

deve conter os seguintes itens: 

 

 Situação problema e questão central – os guias começam com uma questão 

central sobre uma situação problema, cujo significado espera-se que o aluno seja capaz de 

compreender sem qualquer introdução ao assunto, mas não seja capaz de respondê-la somente com 

seus conhecimentos prévios. Não se espera que os alunos respondam a questão central nesta etapa 

da aula, mas passem a trabalhar em outras questões mais simples; 

 Perguntas preparatórias – para gradualmente enriquecer os modelos conceituais 

dos alunos, são apresentadas quatro a cinco perguntas preparatórias mais simples do que a questão 

central, que devem ser respondidas, por escrito, individualmente com seus conhecimentos pré-

existentes; 

 Respostas coletivas às perguntas preparatórias – os alunos trabalham, então, em 

pequenos grupos, confrontando suas respostas individuais para chegar a uma ideia mais apropriada 

e formular respostas coletivas, que, sob a orientação do professor, são discutidas no grande grupo. 

Nesta etapa dos trabalhos, os grupos podem chegar a respostas corretas às perguntas preparatórias, 

mas isto não é imprescindível, pois as atividades experimentais reais ou virtuais os ajudarão, ainda, a 

aprimorar seus modelos conceituais; 

 Atividade experimental (real ou virtual) – execução de algumas atividades 

experimentais em pequenos grupos. À medida que os trabalhos prosseguem, os alunos devem 

responder várias perguntas; 

 Respostas à questão central – ao final, ocorre uma discussão com todos os 

participantes da aula sobre os resultados obtidos, as respostas dadas às várias questões e os 

conceitos mais relevantes que foram discutidos, retomando-se a questão central, que é respondida 

de forma consensual pelo grande grupo; 

 Aprofundamento – algumas situações-problema atraentes, requerendo maior 

elaboração conceitual, são propostas em alguns guias. 
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A autora propõe que o professor não dê as respostas, mas que formule novas perguntas e 

fomente a discussão nos grupos, atuando como mediador. Ele tem a liberdade, durante os episódios 

de ensino
1
, de propor atividades que não estão necessariamente vinculadas aos guias. 

 

Para a orientação dos alunos durante as atividades experimentais elaboramos guias 
potencialmente apropriados para uma evolução conceitual progressiva ao longo dos 
trabalhos, partindo de conceitos mais básicos e evoluindo para conceitos mais 
abstratos, procurando sempre situar as discussões na zona de desenvolvimento 
proximal do aluno, para que em colaboração com os colegas se sentisse mais 
motivado e mais apto a resolver as questões propostas. (MORINI, 2009 p.40) 

 

A ferramenta analítica de Mortimer e Scott (2002) se encaixa muito bem nesta 

proposta. Essa ferramenta é baseada em cinco aspectos interrelacionados, promovendo as 

interações no grupo e, consequentemente, a construção de significados, focalizando o papel 

do professor. Os aspectos da análise são as intenções do professor, o conteúdo, a 

abordagem comunicativa (parâmetro crucial deste trabalho), padrões de interação e 

intervenção do professor. No quadro que segue, trazemos a organização destes aspectos, 

distribuidas em foco de ensino, abordagem e ações. 

 

Quadro 1 - A estrutura analítica: uma ferramenta para analisar as interações e a produção de 

significados em salas de aula de ciências 

Aspectos da análise 

i. Focos de ensino 

1. Intenções do professor 

2. Conteúdo 

ii. Abordagem 
3. Abordagem comunicativa 

iii. Ações 

4. Padrões de interação 

5. Intervenções do professor 

Fonte: Mortimer e Scott (2002, p.285) 

 

No aspecto “intenções do professor” consta como o professor vai conduzir as atividades que 

desenrolam a “estória científica” daquele encontro. Pode ser feito de diversas maneiras: criando um 

problema, explorando a visão dos alunos, introduzindo e desenvolvendo a estória científica, guiando 

os estudantes no trabalho com as ideias científicas e dando suporte ao processo de internalização, 

guiando os estudantes na aplicação de ideias científicas e na expansão de seu uso, transferindo 

progressivamente para eles o controle e responsabilidade por esse uso ou mantendo a narrativa para 

sustentar o desenvolvimento da “estória científica”. Para cada intenção, há um foco, um objetivo. 

                                                           
1
 Mortimer e Scott (2002) chamam de “episódio de ensino” um pequeno trecho de uma aula. Neste projeto, 

definimos como episódio de ensino um período de cinquenta minutos. 
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Quadro 2 - Intenções do Professor 

Intenções do professor Foco 

Criando um problema 
Engajar os estudantes, intelectual e emocionalmente, no 

desenvolvimento inicial da ‘estória científica’. 

Explorando a visão dos estudantes 
Elicitar e explorar as visões e entendimentos dos 

estudantes sobre idéias e fenômenos específicos. 

Introduzindo e desenvolvendo a ‘estória 

científica’ 

Disponibilizar as idéias científicas (incluindo temas 

conceituais, epistemológicos, tecnológicos e ambientais) 

no plano social da sala de aula. 

Guiando os estudantes no trabalho com 

as idéias científicas, e dando suporte ao 

processo de internalização 

Dar oportunidades aos estudantes de falar e pensar com 

as novas idéias científicas, em pequenos grupos e por 

meio de atividades com a toda a classe. Ao mesmo 

tempo, dar suporte aos estudantes para produzirem 

significados individuais, internalizando essas idéias. 

Guiando os estudantes na aplicação das 

idéias científicas e na expansão de seu 

uso, transferindo progressivamente para 

eles o controle e responsabilidade por 

esse uso 

Dar suporte aos estudantes para aplicar as idéias 

científicas ensinadas a uma variedade de contextos e 

transferir aos estudantes controle e responsabilidade 

(Wood et al., 1976) pelo uso dessas ideias. 

Mantendo a narrativa: sustentando o 

desenvolvimento da ‘estória científica’ 

Prover comentários sobre o desenrolar da ‘estória 

científica’, de modo a ajudar os estudantes a seguir seu 

desenvolvimento e a entender suas relações com o 

currículo de ciências como um todo 

Fonte: Mortimer e Scott (2002, p.286) 
 

Como característica fundamental da linguagem social (Bakthin, 1986 apud Mortimer e Scott 

2002), o “conteúdo” do discurso pode distingue-se em descrição, explicação e generalização, 

podendo ser empíricas ou teóricas. 

 

Quadro 3 - Conteúdo do Discurso 

Descrição: envolve enunciados que se referem a um sistema, objeto ou fenômeno, em termos de 
seus constituintes ou dos deslocamentos espaço-temporais desses constituintes.  

Explicação: envolve importar algum modelo teórico ou mecanismo para se referir a um fenômeno ou 
sistema específico.  

Generalização: envolve elaborar descrições ou explicações que são independentes de um contexto 
específico. 

Fonte: Mortimer e Scott (2002, p.287) 
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Como conceito central da estrutura analítica, temos a “abordagem comunicativa”. De acordo 

com a característica do discurso nas interações, este pode ser classificado em termos de duas 

dimensões: discurso dialógico ou de autoridade; discurso interativo ou não-interativo.  

 

Quando um professor interage com os estudantes numa sala de aula de 
ciências, a natureza das intervenções pode ser caracterizada em termos de 
dois extremos. No primeiro deles, o professor considera o que o estudante 
tem a dizer do ponto de vista do próprio estudante; mais de uma ‘voz’ é 
considerada e há uma inter-animação de ideias. Este primeiro tipo de 
interação constitui uma abordagem comunicativa dialógica. No segundo 
extremo, o professor considera o que o estudante tem a dizer apenas do 
ponto de vista do discurso científico escolar que está sendo construído. Este 
segundo tipo de interação constitui uma abordagem comunicativa de 
autoridade, na qual apenas uma ‘voz’ é ouvida e não há inter-animação de 
ideias. (Mortimer & Scott, 2002, p.287). 

 

Sobre o discurso ser interativo ou não-interativo, envolve o número de participantes. Interativo 

envolve mais de uma pessoa, não interativo apenas uma. Combinando as duas dimensões, têm-se 

quatro classes de abordagem comunicativa: 

 

Figura 1: As quatro classes de abordagem comunicativa (adaptado de Mortimer & Scott, 2002, 

p.288) 

 

 

Cada um desses discursos tem uma características própria, podendo ser aplicados nas 

interações professor-alunos ou aluno-aluno. O quadro 4 descreve as classes de abordagem 

comunicativa. 

 

Quadro 4 - As quatro classes de abordagem comunicativa 

TIPO DE INTERAÇÃO SIGLA CARACTERÍSTICA 

Interativo / dialógico I/D 

Professor e estudantes exploram ideias, formulam perguntas 

autênticas e oferecem, consideram e trabalham diferentes 

pontos de vista. 

Não interativo / 
N/D 

Professor reconsidera, na sua fala, vários porntos de vista, 
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dialógico destacando similaridades e diferenças. 

Interativo / de 

autoridade 
I/A 

Professor geralmente conduz os estudantes por meio de 

uma sequência de perguntas e respostas, com o objetivo de 

chegar a um ponto de vista específico. 

Não interativo / de 

autoridade 
N/A Professor apresenta um ponto de vista específico. 

Fonte: adaptado de Mortimer & Scott, 2002, p.288 

 

À medida que professor e alunos alternam turnos de fala na sala de aula, aparecem alguns 

“padrões de interação”. O mais comum é o I-R-A (Iniciação do professor, Resposta do aluno, 

Avaliação do professor), podendo aparecer variações como, por exemplo, o reforço do que o aluno 

acabou de falar, ou um feedback para uma reformulação da resposta. Interações do tipo I-R-P-R-P... 

ou I-R-F-R-F... (P para prosseguimento da fala do aluno e F para Feedback). 

Quanto às “intervenções do professor”, podem ser de seis formas (Scott, 1998 apud Mortimer 

e Scott, 2002): dando forma aos significados, selecionando significados, marcando significados 

chaves, compartilhando significados, checando o entendimento dos estudantes e revendo o 

progresso da “estória científica”. 

 

Quadro 5 - Intervenções do Professor 

Intervenção do 

professor 
Foco Ação - o professor: 

1. Dando forma aos 

significados 
Explorar as ideias dos 

estudantes. 

 

Trabalhar os significados no 

desenvolvimento da estória 

científica. 

- introduz um termo novo; parafraseia um resposta 

do estudante; mostra a diferença entre dois 

significados. 

2. Selecionando 

significados 

- considera a resposta do estudante na sua fala; 

ignora a resposta de um estudante. 

3. Marcando 

significados 

chaves 

- repete um enunciado; pede ao estudantes que 

repita um enunciado; estabelece uma sequência I -

R-A com um estudante para confirmar uma idéia; 

usa um tom de voz particular para realçar certas 

partes do enunciado. 

4. Compartilhando 

significados 

Tornar os significados 

disponíveis para todos os 

estudantes da classe. 

- repete a ideia de um estudante para toda a classe; 

pede a um estudante que repita um enunciado para 

a classe; compartilha resultados dos diferentes 

grupos com toda a classe; pede aos estudantes que 

organizem suas idéias ou dados de experimentos 
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para relatarem para toda a classe. 

5. Checando o 

entendimento dos 

estudantes 

Verificar que significados os 

estudantes estão atribuindo 

em situações específicas. 

- pede a um estudante que explique melhor sua 

ideia; solicita ao estudantes que escrevam suas 

explicações; verifica se há consenso da classe 

sobre determinados significados. 

6. Revendo o 

progresso da 

estória científica 

Recapitular e antecipar 

significados 

- sintetiza os resultados de um experimentos 

particular;  recapitula as atividades de uma aula 

anterior; revê o progresso no desenvolvimento da 

estória científica até então. 

Fonte: adaptado de Mortimer & Scott, 2002, p.289. 

 

Para cada episódio criamos um quadro de planejamento de ensino, onde constam estes cinco 

aspectos, cada um deles descrevendo a intencionalidade de cada encontro. Daremos destaque à 

abordagem comunicativa. 

Uma maneira interessante de organizar os encontros é variar o discurso, partindo dos 

diversos pontos de vista do aluno e convergindo para o ponto de vista científico. Conforme os 

encontros progridem, a tendência é que abordagem comunicativa deve passe por um ciclo 

semelhante a: 

 

INTERATIVA / DIALÓGICA – INTERATIVA / DE AUTORIDADE – NÃO-INTERATIVA / DE 

AUTORIDADE 

 

Acreditamos que esta seja a tendência de uma aula ideal, onde se debatem ideias 

(transformando o discurso popular em científico) e, consequentemente, desenvolvendo o 

protagonismo estudantil. Na maioria das vezes, o que verificamos é que infelizmente, por 

conveniência e praticidade, seguimos o sentido contrário: não interativa / de autoridade – interativa de 

autoridade, quase nada de interativa / dialógica. Pouquíssimo espaço para diálogos; o professor fala, 

os alunos escutam e “aceitam”. O que fazemos, cotidianamente, é o legítimo “dar aula”. 

 

Para os cinco ciclos (episódios 1 e 2, episódio 3, episódio 4, episódio 5 e episódio 6), o 

padrão das atividades é o seguinte: 

Discutir ideias (professor-estudantes, estudante-estudante) relevantes para o 

desenvolvimento da “estória científica” (I / D); 

Trabalhar estas ideias com atividades experimentais, selecionando aquelas que dão 

seguimento ao desenvolvimento da “estória científica” (I / A); 

Rever o progresso no desenvolvimento da “estória científica”, sintetizando os pontos chaves 

e antecipando os próximos passos (N / A). 
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Para entendimento da aplicação deste projeto, contaremos ao final das descrições dos 

episódios 4 e 5 as nossas experiências, demonstrações, interações e perceções dos estudantes. 

Esperamos, desta forma, ajudar os professores a seguir um padrão de experimento-questionamento-

respostas dos alunos. 
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Descrição dos Episódios 

 

 

Nesta seção, fizemos o planejamento de cada um dos episódios de ensino, organizando os materiais 

que seriam utilizados, os temas e conceitos chave que seriam trabalhados. Também fizemos previsões do que 

aconteceria em cada um dos encontros. 

Para a realização das práticas, serão necessários os seguintes materiais: computador (com o 

software Spectrogram
2
 - software gratuito, porém não é livre), cabo de guitarra, microfone, 

amplificador, espiral de caderno, diapasão, guitarra, cavaquinho, apito, flauta doce, afinador digital 

(pode ser instalado no celular), flauta transversal artesanal, feita de PVC, flauta pan artesanal, feita 

de PVC, garrafas de vidro de diferentes tamanhos, e garrafas de vidro preenchidas com água, em 

diferentes alturas. 

 

Descrição dos episódios 1 e 2 

 

Elucidar, a partir de alguns slides (Apêndice A) e com um espiral de caderno, os conceitos 

básicos de ondas: definição de onda, classificação quanto ao número de dimensões (ondas 

unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais) classificação das ondas quanto a direção de 

propagação em relação à direção da vibração (ondas transversais e longitudinais) e quanto a 

natureza (ondas mecânicas e eletromagnéticas). Trabalhar as definições de período, frequência, 

elongação, amplitude, velocidade de propagação da onda, comprimento de onda. Também rão 

tratados, superficialmente, os conceitos de reflexão e refração das ondas. 

 

Quadro 6 - Materiais utilizados em Episódios 1 e 2 

MATERIAIS UTILIZADOS PELOS ALUNOS 

 espiral de caderno; 

 power point com a parte teórica e questões para trabalhar em aula. 

 

 

Quadro 7 - Proposta Episódios 1 e 2 

PROPOSTA 

Intenções do professor 
Criando um problema; 

Introduzindo e desenvolvendo a “estória científica”. 

                                                           
2
 Software disponível em: < https://depositfiles.org/files/zx28gbd3s>. Acesso em 04 out. 2017 

https://depositfiles.org/files/zx28gbd3s
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Conteúdo 

Descrição (teórica). 

 Classificação das ondas; 

 Conceitos de período, frequência, comprimento de onda, 

concordância e oposição de fase, cristas e vales; 

 Discutir a importância das ondas no cotidiano. 

Abordagem comunicativa 

Previsão 

Parte 1: Encontro baseado em uma abordagem essencialmente não-

interativa / de autoridade, expondo conceitos em alguns slides e 

fazendo demonstrações com um espiral de caderno; 

Parte 2: Interativa / de autoridade, por meio de perguntas aos alunos 

referente as situações e conceitos apresentados. 

Padrões de interação Previsão I-R-A 

Intervenções do professor 

 Dando forma aos significados; 

 Selecionando significados (trabalhar os significados no 

desenvolvimento da estória científica); 

 Marcando significados chaves. 

Fonte: adaptado de Mortimer & Scott, 2002. 
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Descrição do episódio 3 

 

Neste encontro, os alunos receberão um documento que consta a apresentação do projeto e 

o questionário referente aos episódios 3 e 4. O objetivo era discutir sobre as características que 

diferem as vozes em um coral e sons produzidos por um instrumento de cordas, tratando da altura e 

intensidade do som. 

 

Quadro 8 - Materiais utilizados em Episódio 3 

MATERIAIS UTILIZADOS PELOS ALUNOS 

 espiral de caderno. 

 guitarra; 

 apito; 

 flauta doce; 

 flauta doce (artesanal) feita de PVC, 

 flauta pan (artesanal) feita de PVC; 

 garrafas de vidro de tamanhos diferentes; 

 garrafas de vidro preenchidas com água, em diferentes alturas. 

 

Abaixo, uma parte do texto extraído deste material, informando a situação problema e a 

questão central escolhida: 

 

NOTAS MUSICAIS E TIMBRE EM INSTRUMENTOS MUSICAIS 

(Material extraído de Morini, 2009. P. 98 – 105) 

 

Quando se escuta uma música, consegue-se identificar os diferentes instrumentos 

utilizados na execução da música, mesmo quando a nota tocada pelos diferentes intrumentos 

é a mesma. O que faz com que o som de cada instrumento seja diferente? 

 

Para chegar à resposta desta questão, você vai inicialmente responder questões mais 

simples e realizar as atividades propostas para então ao final retornar a esta. 

 

A primeira parte do encontro baseia-se na apresentação de dois vídeos: no primeiro, a 

apresentação de um grupo de cantores (coral); no segundo, um guitarrista tangindo as cordas do seu 

instrumento musical. A partir dai, os estudantes devem inicialmente responder sozinhos as perguntas 

preparatórias e, posteriormente, socializar e discutir as respostas em pequenos grupos. Eles podem 

interagir com os materiais da bancada, mas com participação mínima do professor.  
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Destacamos, desde já, que para os questionários empregados nos episódios 3, 4, 5 e 6, 

adotamos a seguinte legenda: P são as perguntas que exigem respostas pessoais (individuais), G 

são momentos de socialização destas respostas com o grupo, buscando um consenso e E são 

questões a serem respondidas após as práticas experimentais. 

 

QUESTIONÁRIO / GUIA EPISÓDIO 3: Responda individualmente as cinco primeiras questões. 

 

Responda individualmente as cinco primeiras questões. 

 

P.1) Quando se escuta um coral cantando, percebe-se que há pessoas que tem uma voz mais grave 

e outras com voz mais aguda. Qual a diferença entre um som grave e um agudo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

P.2) Por que motivo o músico quando toca um violão altera a posição do dedo que pressiona uma 

das cordas no braço do violão? O que ocorre com o som emitido pela corda à medida que há um 

encurtamento na parte da corda vibrante? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

P.3) Quais são as notas musicais conhecidas? O que faz com que as notas musicais sejam 

diferentes? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

P.4) Quando o volume sonoro de um aparelho de som é intensificado, o que ocorre com a altura do 

som? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

P.5) Em garrafas de diferentes comprimentos, quando se sopra paralelamente à boca da garrafa se 

percebe que há sons emitidos. O que acontece com os sons produzidos com garrafas de diferentes 

comprimentos? 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

As questões G1 e G2 devem ser discutidas em grupos. 

 

G.1) As respostas das questões anteriores que você considera como corretas devem ser expostas 

aos membros do grupo. Discuta com seu grupo sobre suas predições. As suas respostas estão de 

acordo com a de seus colegas? 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Vocês devem discutir as predições de cada componente e confrontar umas com as outras. 

 

G.2) O grupo pode chegar a uma ideia final para cada questão anterior. Qual seria esta ideia em 

relação às cinco questões anteriores? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Quadro 9 - Proposta Episódio 3 

PROPOSTA 

Intenções do professor 

Explorando a visão dos estudantes. 

 Explorar as ideias dos alunos sobre sons e notas musicais; 

Guiando os estudantes no trabalho com as ideias científicas, e 

dando suporte ao processo de internalização. 

 Compreender a diferença entre os conceitos de grave e 

agudo (altura do som) e forte e fraco (intensidade do som) 

Conteúdo 

Explicação (empírica). 

 Descrever, por meio da experimentação, aquilo que está 

“sentindo” a respeito dos sons. 

Abordagem comunicativa Previsão para as variações do discurso: 
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1° Interativo / dialógico com um vídeo de um coral, discutindo porque 

geralmente, um homem tem voz mais “grossa” que a da mulher. 

Depois, com o vídeo de um guitarrista fazendo um solo, discutindo 

porque os sons são diferentes a cada tangida nas cordas do 

instrumento. Posteriormente, os alunos respondem o questionário a 

partir de seu ponto de vista (de P.1 a P.5.), confrontando as suas 

respostas com os colegas (G.1 e G.2). 

2° - Interativo / de autoridade, professor entra no debate, buscando 

um consenso entre as respostas (aluno debate com o grupo as 

questões G.1 e G.2); 

3° - Não-interativo / de autoridade, apresentando uma evolução da 

“estória científica” nas respostas, associando os conceitos de 

frequência, comprimento de onda e amplitude às ondas sonoras às 

qualidades fisiológicas do som: altura e intensidade. 

Padrões de interação Previsão I – R – P (ou F) – R – P (ou F)... 

Intervenções do professor 

 Explorando a visão dos estudantes; 

 Selecionando significados (trabalhar os significados no 

desenvolvimento da “estória científica”); 

 Marcando significados chaves; 

 Compartilhando significados. 

Fonte: adaptado de Mortimer & Scott, 2002 
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Descrição do episódio 4 

 

Este episódio é baseado em uma série de experimentos, utilizando um diapasão, um apito, 

garrafas de vidro de diferentes tamanhos, garrafas preenchidas com água em diferentes alturas, 

flauta de pan e flauta transversal. O objetivo é produzir sons em tubos abertos e fechados, avaliando 

as características desses sons no que diz respeito às frequências de vibração na coluna de ar. 

Utilizando o software Spectrogram, o microfone do próprio computador e um afinador eletrônico 

instalado no celular, captamos essas ondas para compreendermos o conceito de harmônico 

fundamental (ou frequência fundamental) e demais harmônicos. 

 

 

Quadro 10 - Materiais utilizados em Episódio 4 

MATERIAL UTILIZADO PELOS ALUNOS 

 microfone; 

 computador; 

 Spectrogram; 

 diapasão; 

 afinador digital; 

 apito; 

 garrafas de vidro de tamanhos diferentes; 

 garrafas de vidro preenchidas com água, em diferentes alturas; 

 flauta doce; 

 flauta transversal (artesanal) feita de PVC; 

 flauta pan (artesanal) feita de PVC. 

 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL 

 

Pegue garrafas de vidro de diferentes tamanhos e sopre pronunciando a palavra “tu” de tal forma que 

a corrente de ar que sai de sua boca esteja aproximadamente perpendicular à boca das garrafas. 

Utilize o microfone e o software Spectrogram para anotar a frequência fundamental produzida em 

cada garrafa. 

 

Apresentar-lhes um diapasão e um afinador digital e, posteriormente, realizar as seguintes 

atividades práticas: 

 produzir som com um apito e o diapasão e determinar a frequência fundamental – empregar o 

software Spectrogram e um afinador instalado no celular; 
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 produzir sons em garrafas de diferentes tamanhos para determinar as frequências 

fundamentais – empregar o software Spectrogram e um afinador instalado no celular. 

 

 

QUESTIONÁRIO / GUIA EPISÓDIO 4: Questões devem ser discutidas em grupo. 

 

E.1) Qual a diferença do som obtido com maior garrafa em relação à menor? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

E.2) Observando no software Spectrogram, o que diferencia os sons obtidos de diferentes garrafas 

quanto às suas frequências? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

E.3) Qual é a relação entre o comprimento das garrafas e a distância entre os orifícios os quais vão 

sendo abertos em direção ao bocal da flauta? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

E.4) Dentro de qualquer tubo (seja em garrafas de diferentes comprimentos, em uma flauta ou tubos 

de ensaio) o que ocorre com a frequência do som emitido à medida que o comprimento da coluna de 

ar é reduzida? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Quadro 11 - Proposta Episódio 4 

PROPOSTA 

Intenções do professor 
 Guiando os estudantes no trabalho com as ideias científicas, 

e dando suporte ao processo de internalização. 

Conteúdo Explicação teórica. 

 Identificar, por meio do software Spectrogram, as 
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frequências fundamentais do apito e das garrafas. 

 Verificar a diferença entre os sons produzidos por uma flauta 

transversal artesanal e uma flauta de pan artesanal. 

Abordagem comunicativa 

Previsão das variações do discurso: 

1° - Interativo / dialógico (enquanto os alunos interagem com o apito, 

as garrafas e as flautas, respondendo de E.1 à E.4); 

2° - Interativo / de autoridade (usando o software Spectrogram para 

elucidar os conceitos de tubos sonoros, frequência fundamental, 

harmônicos...) 

3° Não-interativo / de autoridade, reforçando os conceitos de altura, 

frequência fundamental e harmônicos. 

Padrões de interação Previsão I – R – P ou F – R – P ou F... 

Intervenções do professor 

 Explorar as ideias dos estudantes e dando forma aos 

significados; 

 Selecionando significados (trabalhar os significados no 

desenvolvimento da “estória científica"); 

 Marcando significados chaves (notas musicais, frequência 

fundamental, harmônicos); 

 Compartilhando significados, discutindo o significado das 

imagens na tela do Spectrogram; 

 Checando o entendimento dos estudantes, analisando as 

respostas no questionário. 

Fonte: adaptado de Mortimer & Scott, 2002. 

 

Nosso relato da aplicação do episódio 4 

 

Neste episódio, para construir significados, recorremos a alguns experimentos simples 

dispostos sobre a bancada. Utilizando dois conjuntos de garrafas (um deles com garrafas de 

diferentes formatos e tamanhos e o outro com garrafas iguais, porém preenchidas com água até 

diferentes alturas), uma flauta transversal artesanal, uma flauta de pan artesanal, um afinador de 

guitarra e o computador com o software Spectrogram, medimos as frequências fundamentais obtidas 

em tubos sonoros. Num primeiro momento, os alunos estavam livres para interagir com os 

equipamentos, experimentando os sons produzidos por cada um deles e debatendo. 

A partir dai, os alunos deveriam responder o questionário referente ao episódio 4. Neste 

episódio, o professor interagiu com os alunos, mostrando o funcionamento dos intrumentos musicais. 
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O professor lê o enunciado da parte experimental: “Pegue garrafas de vidro de diferentes 

tamanhos e sopre pronunciando a palavra “tu” de tal forma que a corrente de ar que sai de sua boca 

esteja aproximadamente perpendicular à boca das garrafas. Utilize o microfone e o software 

Spectrogram para anotar a frequência fundamental produzida em cada garrafa. 

Professor: Eu queria que vocês viessem aqui atrás de mim para conseguir enxergar as 

coisas. Aqui eu tenho um afinador de violão que marca a frequência das cordas. E se eu falar aqui na 

frente do computador, com esse software também consigo registrar as frequências dos sons que eu 

emito. Percebam que enquanto eu falo, tem várias frequências que aparecem. Só que tem um 

numerozinho ali que o computador informa que é o que chamamos de frequência fundamental.”. 

 

 

Figura 2 - Interpretando o som produzido por uma garrafa, usando o software Spectrogram 

 

Fonte: foto capturada pelo próprio autor. 

 

Professor: Observem que quando eu sopro essa garrafa, aparece ali na tela várias 

frequências, só que tem uma que predomina. Era o cento e trinta e dois (hertz). Se eu pegar essa 

outra garrafa aqui, menor que a anterior, eu verifico que... antes marcou quanto? 

Aluno 1: Cento e trinta e poucos. 

Professor: Agora marcou duzentos e pouco. 

Professor: Essa outra garrafa aqui, menor que a anterior, registra duzentos e vinte e poucos. 

Uma frequência maior ainda. 

Aluno 5: Duzentos e vinte e seis! 

Professor: E ai... o que percebemos então... que quanto mais curtinha a garrafinha... 

Aluno 7: Mais agudo é o som! 

Professor: Então, vocês devem discutir lá qual é a diferença entre o som produzido pela maior 

garrafa em relação a menor. Preencham a folhinha. Vocês já sabem a resposta, né? 

Professor: Então, quando eu sopro no interior da garrafa, o ar ali dentro vibra em várias 

frequências, mas tem uma que predomina que chamamos de frequência fundamental. 

Professor: Aqui vocês me perguntaram por que eu enchi as garrafinhas com água. Tentem 

tirar som ali depois. 

Aluno 4: Ali? 
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Professor: É. 

Aluno 5 interage com os colegas: Eu botei quanto menor a garrafa, mais aguda. 

Aluna 4: Sor, eu posso tentar ali (fig. 14)? 

Professor: Quando eu coloquei água nas garrafas, eu diminui a quantidade de ar que tem ali 

dentro, eu diminui a parte que vibra.” 

 

Figura 3 - Aluno 4 interagindo com as garrafas com água, produzindo som 

 

Fonte: foto capturada pelo próprio autor. 

 

“Professor: O que que a gente percebeu? O que que a Aluna 4 mostrou para a gente? 

Quanto mais água, menos ar dentro da garrafa, né?  

Aluno 7: Quanto mais água, mais agudo. 

Aluno 5: Tá certo? Quanto menor a garrafa, mais aguda ela é? 

Professor: Isso! Mais agudo é o som. Maior frequência. 

Professor: Neste experimento, não são garrafas de tamanhos diferentes, mas eu fiz a parte 

que vibra ficar de tamanho diferente. 

Professor: Aqui também. Vocês já viram os peruanos tocando esse instrumento na praia 

(professor mostra a eles uma flauta de pan)? Isso aqui é uma produção dos alunos do ano passado, 

quando o meu trabalho era um pouquinho diferente. Os alunos deveriam construir instrumentos 

musicais. Eles produziram flautas transversais, flautas de pan... várias coisas. Alguns não ficaram tão 

bons. Se a gente soprar isso daqui (o professor pega uma flauta transversal artesanal da mesa), é 

claro que vai sair som.” 

“Professor: A medida que eu vou tapando mais furinhos da flauta, o som vai ficando mais.... 

Aluno 1: Mais grave. 

Professor: A parte de ar que vibra é maior. 

Professor: Então, a minha ideia era que os alunos contruíssem a flauta do tamanho certo, 

com os buraquinhos do tamanho certo, para que saisse a nota musical correspondente. O trabalho 

não deu muito certo porque alguns acharam que para fazer uma flauta bastava pegar um cano de 

qualquer tamanho, fazer uns buracos e me entregar. Esse grupo até que tentou aproximar de uma 

flauta de verdade. 

Professor: E esse daqui também (professor pega a flauta de pan). O que vocês acham que 

acontece com o som se eu assoprar daqui pra cá (do menor tubo para o maior)? 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF-UFRGS – D. K. da SILVA, e A. P. de PEREIRA v.29 n.1  2018 

 

 
26 

 

Turma: Fica mais grave. 

Professor: “Viu. É a mesma ideia das garrafas vazias, das garrafas com água, é a mesma 

ideia da flauta transversal.” 

 

Já fazendo um link para o próximo episódio, o professor mostrou ao grupo uma lira que foi 

construida pelos alunos em 2016. Perguntou-lhes o porquê das cordas produzirem sons diferentes, 

sendo elas de mesmo tamanho. 

“Aluno 1: A tensão.  

Professor: Também! Assim que afino minha guitarra, tensionando mais ou menos as cordas. 

E o que mais? 

Aluno 4: A grossura da corda? 

Professor: Isso ai! A grossura da corda. 

Professor: Beleza então essa parte? Entendemos já qual é a diferença da garrafa de tamanho 

maior em relação a menor. 

Professor: Tá. Observando no software Spectrogram, o que diferencia os sons obtidos de 

diferentes garrafas quanto às suas frequências? 

 

Professor e turma constroem juntos a resposta: Quanto maior era o tamanho da garrafa, a 

gente percebeu que menor era a frequência fundamental do som. 

Professor: Então, só para terminar aqui. Qual é a relação entre o comprimento das garrafas e 

a distância entre os orifícios os quais vão sendo abertos em direção ao bocal da flauta? Aqui eu 

mostrei para vocês uma flauta, né? (Professor novamente interage com a flauta). E a gente 

comparou... quanto mais eu tiver furinhos abertos, o que acontece com o som? 

Aluno 4: Mais fino. 

Professor: Mais agudo. Mais fino. 

Aluno 7: Então quando ele é menorzinho, é mais agudo. 

Professor: Quando é menorzinha a parte que vibra, ó... quando eu seguro até aqui (tampando 

alguns furos), o ar vai vibrar só até aqui. Vai ser mais agudo. 

Aluno 3: Quanto mais furos abertos, mais agudo. 

Professor: Última de hoje! Daí na próxima aula faremos os episódios 5 e 6. Dentro de 

qualquer tubo (seja em garrafas de diferentes comprimentos, em uma flauta ou tubos de ensaio) o 

que ocorre com a frequência do som emitido à medida que o comprimento da coluna de ar é 

reduzida? (Professor aponta para as garrafas com água, retomando sobre a altura das colunas de 

líquido no interior). 

Professor: Se a gente diminui o tamanho da coluna de ar ali dentro, conforme vai 

preenchendo com água, o som vai ficando cada vez... 

Aluno 7: Mais agudo. 

Professor: Mais agudo! 

Aluno 7: E maior frequência! 

Professor: Conclusão de hoje: O que é um som agudo? 
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Aluno 7: De maior frequência. 

Professor: Isso. Também posso chamá-lo de alto. Agudo é a mesma coisa que alto. 

Aluno 5: Então quanto mais água, maior a frequência? 

Aluno 7: Sim. Quanto mais água, menos ar. Maior a frequência. 

Aluno 3: Sor, então quanto menos água, menor a frequência, mais grave: 

Professor: Isso ai. Um som mais grave é um som mais... 

Aluno 3: Baixo. 

 

Embora este discurso seja de natureza interativa, é bastante controlado pelo professor, 

caracterizando-o como de autoridade. Desde o início do discurso, percebemos a intenção do 

professor em guiar os estudantes na aplicação das ideias científicas, expandindo seu uso para os 

tubos sonoros. O conteúdo do discurso utilizado é de explicação teórica, relacionando o conceito de 

frequência na descrição dos harmônicos. O padrão de interação é do tipo I – R – A, após o professor 

apontar o que era para ser feito. A intervenção foi dar forma ao significado de harmônico 

fundamental. 

Nesse momento, o professor esclarece a diferença entre altura e intensidade. Diferencia um 

som alto de um som forte, um som baixo de um som fraco. 

 

Professor: O baixo e o alto é assim ó: Isso é baixo (fala “grosso”) e isso é alto (fala “fino”). O 

alto não é isso aqui (professor dá um grito). Isso se chama forte, e isso (sussurra) é fraco.” 

 

Então, finalizando o episódio o professor usa de uma abordagem não-interativa / de 

autoridade, com a intenção de manter a narrativa, revendo o progresso feito até o momento. O 

conteúdo do discurso é de explicação teórica, na consolidação dos conceitos de altura, intensidade e 

harmônicos. Durante o discurso, não houve interação e a intervenção do professor foi marcar os 

significados de altura, frequência fundamental e harmônicos, bem como checar o entendimento dos 

alunos. 

 

Transcrevemos abaixo, as respostas (escritas no questinário) de cada aluno, para cada 

questão do episódio 4.  

 

 

E.1) Qual a diferença do som obtido com maior garrafa em relação à menor? 

Aluno 1: O da maior garrafa é mais grave, enquanto o da menor garrafa é mais agudo. + agudo + 

frequência, + grave, - frequência. 

Aluno 2: A maior garrafa possui uma frequência menor, pois o som é mais grave. A garrafa menor 

possui a maior frequência, mais agudo é o som. 

Aluno 3: Quanto menor a garrafa maior a frequência (grave). Quanto maior a garrafa menor a 

frequência (agudo).(Aqui percebemos que o aluno 3 se confundiu na resposta). 

Aluno 4: O da garrafa maior foi mais grave, e na menor foi mais agudo. 
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Aluno 5: Quanto menor a garrafa mais aguda e maior a frequência. 

Aluno 6: Quanto menor a garrafa, maior a frequência (mais agudo). 

Aluno 7: Quanto menor a garrafa, maior a frequência (agudo). Quanto maior a garrafa, menor a 

frequência (grave). 

Aluno 8: Precisou ir embora mais cedo, não respondeu na folha. 

Aluno 9: A menor garrafa tem uma frequência maior. 

 

E.2) Observando no software Spectrogram, o que diferencia os sons obtidos de diferentes garrafas 

quanto às suas frequências? 

Aluno 1: + agudo + frequência, + grave.- frequência. Quanto maior a garrafa, menor a frequência e 

maior a frequência quando a garrafa é menor. 

Aluno 2: Maior a garrafa, menor a frequência. Menor a garrafa, maior a frequência.. 

Aluno 3: Quanto maior a garrafa, menor frequência. O tamanho da garrafa diferencia a frequência. 

Aluno 4: Quanto maior o tamanho da garrafa, menor a frequência. 

Aluno 5: Quanto maior tamanho da garrafa, menor a frequência. 

Aluno 6: O tamanho da garrafa que diferencia a frequência. Garrafa menor = maior frequência. 

Garrafa maior = menor frequência. 

Aluno 7: O tamanho da garrafa que diferencia a frequência. Garrafa menor = maior f. Garrafa maior = 

menor f. 

Aluno 8: Precisou ir embora mais cedo, não respondeu na folha. 

Aluno 9: Algumas frequências fundamentais eram menores (garrafas grandes) e algumas eram 

maiores (garrafas menores). 

 

E.3) Qual é a relação entre o comprimento das garrafas e a distância entre os orifícios os quais vão 

sendo abertos em direção ao bocal da flauta? 

Aluno 1: Quanto menor a parte pela qual o ar passa, mais agudo é o som. 

Aluno 2: Quanto mais furos abertos, mais agudo é o som. 

Aluno 3: Quanto mais furos abertos, mais agudo o som. Quanto menos furos abertos, mais graves. 

Aluno 4: Quanto mais furos abertos, mais agudo é o som e quanto menos furos abertos, mais grave é 

o som. 

Aluno 5: Quanto mais buracos abertos, mais agudo é o som. 

Aluno 6: Quanto mais furos abertos, mais agudo é o som. 

Aluno 7: + furos abertos = mais agudo. – furos abertos = menor o agudo. 

Aluno 8: Precisou ir embora mais cedo, não respondeu na folha. 

Aluno 9: Quanto mais furos abertos, mais agudo é o som. 

 

E.4) Dentro de qualquer tubo (seja em garrafas de diferentes comprimentos, em uma flauta ou tubos 

de ensaio) o que ocorre com a frequência do som emitido à medida que o comprimento da coluna de 

ar é reduzida? 
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Aluno 1: Quanto maior o comprimento da coluna de ar, mais grave e de menor frequência será o som. 

E mais baixo. 

Aluno 2: Vai quando mais agudo quanto mais água, maior a frequência. 

Aluno 3: Quanto mais água, mais agudo e mais frequência. E vice-versa. 

Aluno 4: Cada vez fica mais agudo e fica com mais frequência com mais água. 

Aluno 5: Quanto mais água na garrafa é maior a frequência. 

Aluno 6: Quanto mais água na garrafa, mais agudo e mais frequência = + alto. Menos água = + baixo 

= + grave = - frequência. 

Aluno 7: + água + frequência + agudo (alto). – água – frequência + grave (baixo). 

Aluno 8: Precisou ir embora mais cedo, não respondeu na folha. 

Aluno 9: Quanto mais água e menos ar na garrafa, maior a frequência: mais agudo.  

 

Convém lembrar que a maior parte desse episódio seguiu um discurso interativo / dialógico, 

por isso que as respostas dos alunos são muito parecidas. Percebemos que, interagindo com a 

ferramenta cultural Spectrogram, a compreensão dos conceitos científicos pelos estudantes foi 

favorecida. Desta maneira, puderam “enxergar” os modos de vibração das ondas sonoras produzidas 

pelas garrafas (E.1 e E.2), transpondo esse conhecimento para a flauta (E.3) e generalizando para 

quaisquer tubos sonoros (E.4). 

 

 

Descrição do episódio 5 

 

Os alunos devem realizar a seguinte prática: conectar a guitarra na placa de som do 

computador e identificar a frequência fundamental de cada uma das cordas do instrumento. Depois, 

devem eleger uma das cordas e medir a frequência do som produzido, pressionando cada espaço 

entre os trastes (casas) do braço da guitarra. Ainda, devem verificar que uma corda não vibra em um 

único modo e que alguns modos perduram mais que outros (para isso, empregar o software 

Spectrogram e um afinador instalado no celular). No final do episódio, comparar os sons de uma nota 

musical (uma corda vibrando) e o respectivo acorde (várias cordas vibrando). 

 

Quadro 12 - Materiais utilizados no Episódio 5 

MATERIAIS UTILIZADOS PELOS ALUNOS 

 microfone; 

 computador; 

 Spectrogram; 

 guitarra; 

 cavaquinho; 
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 diapasão; 

 afinador eletrônico. 

 

 

 

QUESTIONÁRIO / GUIA EPISÓDIO 5: 

 

E.5) Os violões possuem seis cordas. Quais os valores das frequências fundamentais obtidas em 

cada corda (inicie da mais fina para a mais grossa)? Anote no quadro 13 os resultados obtidos. 

 

Quadro 13 - Frequências fundamentais das cordas de uma guitarra 

CORDAS 1ª corda 2ª corda 3ª corda 4ª corda 5ª corda 6ª corda 

FREQUÊNCIAS 

(Hz) 
      

Fonte: Morini, 2009. 

 

E.6) Qual a dependência entre a espessura da corda e a frequência obtida? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Utilize o software Spectrogram para observar o que ocorre com a frequência quando, em uma 

mesma corda, for alterada a posição do dedo que a pressiona, encurtando o segmento vibrante. 

 

E.7) O que ocorre com o valor da frequência a medida que o segmento vibrante vai sendo reduzido? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Escolha uma corda do violão entre a primeira (mais fina) e a sexta (mais grossa). No braço do 

violão existem traços transversais ai braço, que são chamados de trastes. Para a corda escolhida, 
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posicione o dedo indicador em cada espaço entre um traste e outro em doze intervalos seguidos. 

Anote os valores no quadro 14. 

 

Quadro 14 - medindo as frequências em cada traste de uma das cordas da guitarra 
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LO 

ENTRE 
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o
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a
 c
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4
° 
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° 

5
° 

e
 6
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6
° 
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 7

° 

7
° 
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 8
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8
° 

e
 9

° 

9
° 

e
 1

0
° 

1
0
° 

e
 1

1
° 

1
1
° 

e
 1

2
° 

1
2
° 

e
 1

3
° 

FREQUÊN

CIAS 

(Hz) 

1f  

 

 

2f  

 

 

3f  

 

 

4f  

 

 

5f  

 

 

6f  

 

 

7f  

 

 

8f  

 

 

9f  

 

 

10f
 

 

 

11f
 

 

 

12f
 

 

 

13f
 

 

 

Fonte: Morini, 2009. 

 

 

E.8) Qual é a corda escolhida? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

A escala musical é uma sucessão de tons e semitons até completar uma oitava, iniciando-se 

e finalizando-se na mesma nota. 

 

 

 

 

Observe uma das sequências possíveis completando uma oitava na figura 4. 

 

Figura 4 - Notas musicais que compreendem uma oitava 

 
Fonte: adaptado de Morini, 2009. 

 

Resolva a razão entre as frequências de trastes seguidos e preencha o quadro 15. 
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Quadro 15 - Razão entre as frequências ( n

n

f
f 1

) para uma corda da guitarra 

Razão 

entre as 

frequências 
1

2

f
f  

2

3

f
f  

3

4

f
f  

4

5

f
f  

5

6

f
f  

6

7

f
f  

7

8

f
f  

8

9

f
f  

9

10

f
f  

10

11

f
f  

11

12

f
f  

12

13

f
f  

Resultado 

obtido 
            

Fonte: Morini, 2009. 

 

E.9) Há alguma relação entre cada uma das razões de frequências dos intervalos entre trastes 

calculada na tabela anterior? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

E.10) As frequências fundamentais obtidas em cada corda solta da mais fina para a mais grossa ou 

seja de maior para menor frequência são respectivamente o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi (sendo que esta 

está a duas oitavas abaixo do 1° Mi). Qual foi a nota obtida na corda solta que o grupo escolheu? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Discuta com todos os componentes da turma as próximas questões (E.11 e E.12). 

 

E.11) Questionar o que segue aos grupos que escolheram a primeira corda (corda mais fina) e os que 

escolheram a última corda (corda mais grossa). Quais as frequências fundamentais obtidas para 

estes grupos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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E.12) Qual é a relação matemática do Mi da corda mais fina para o Mi duas oitavas abaixo na corda 

mais grossa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Quadro 16 - Proposta Episódio 5 

PROPOSTA 

Intenções do professor 

Guiando os estudantes na aplicação das ideias científicas e na 

expansão de seu uso, transferindo progressivamente para eles o 

controle e responsabilidade por esse uso. 

 Relacionar o que foi aprendido com os tubos sonoros com as 

cordas da gruitarra.  

Conteúdo 

Explicação / Generalização 

 Identificar, por meio do software Spectrogram, as 

frequências fundamentais das cordas de uma guitarra. 

 Determinar a frequência entre os trastes para uma das 

cordas e calcular o intervalo entre os semitons. 

Abordagem comunicativa 

Previsão das variações do discurso: 

1° - Interativo / dialógico (enquanto os alunos interagem com a 

guitarra e com o software Spectrogram, respondendo de E.5 à E.7); 

2° - Interativo / de autoridade (uso do software Spectrogram para 

elucidar os conceitos de cordas vibrantes, frequência fundamental, 

harmônicos, intervalo dois sons, respondendo de E.8 à E.12); 

3° Não-interativo / de autoridade, compreendendo que existe uma 

relação entre a frequência fundamental e a nota musical. 

Padrões de interação Previsão I – R – P ou F – R – P ou F 

Intervenções do professor 

 Explorar as ideias dos estudantes, dando forma aos 

significados; 

 Selecionando significados (trabalhar os significados no 

desenvolvimento da “estória científica”); 

 Marcando significados chaves (notas musicais, frequência 
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fundamental, harmônicos, tons e semitons); 

 Compartilhando significados, discutindo o significado das 

imagens na tela do Spectrogram; 

 Checando o entendimento dos estudantes, analisando as 

respostas no questionário. 

Fonte: adaptado de Mortimer & Scott, 2002. 
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Nosso relato da aplicação do episódio 5 

 

Os episódios 5 e 6 foram realizados com um grupo um pouco menor do que o anterior, pois 

um aluno (Aluno 8) esqueceu do compromisso à tarde e não compareceu, e o Aluno 9 estava doente. 

Neste encontro, participaram sete voluntários. A câmera utilizada tinha uma resolução mais baixa, 

diferente da utilizada nos episódios anteriores. Dessa forma, as imagens ficaram ruins, mas os áudios 

puderam ser aproveitados. A intenção destes dois últimos episódios era, a partir da guitarra elétrica e 

usando o software Spectrogram, estimar as frequências fundamentais de cada corda do instrumento. 

Posteriormente, escolhemos uma dessas cordas para medir a frequência em cada “casa” (espaço 

entre trastes), criando uma tabela com esses valores. 

Como nenhum aluno do grupo sabia tocar guitarra (nem o mínimo), o professor conduziu o 

episódio interagindo com o instrumento musical. Ainda, como deveriam ser estimadas as frequências 

em várias situações, um deveria operar o computador e os outros anotavam os valores. Então, as 

respostas numéricas desses episódios foram iguais para todos os alunos. A discussão aconteceu na 

interpretação desses resultados. 

 

“Professor: Tá. Então nos episódios anteriores falamos mais sobre os tubos sonoros. Daí hoje 

a gente vai falar mais sobre cordas vibrantes, como as cordas da guitarra ou do cavaquinho. A gente 

também vai retomar os tubos (professor coloca sobre a mesa as flautas de pan e transversal 

artesanais). 

Professor: Para hoje, eu montei um novo questionário para vocês. Esse, a gente mais vai 

fazer juntos do que separados (a aula seria mais interativa).” 

 

A ideia do trabalho em grupo alegrou-os. Responder individualmente sobre o desconhecido 

deixava-os desconfortáveis. Com a guitarra previamente afinada conectada ao computador e o 

Spectrogram em funcionamento, o professor tocou em algumas cordas e pediu que olhassem a 

imagem na tela. Relembrou as imagens obtidas com os tubos sonoros, onde foram registradas várias 

frequências de vibração ao mesmo tempo, mas havia uma frequência que prevalecia sobre as 

demais, chamada frequência fundamental.  

“Aluno 4: Sor, como assim: Quais os valores das frequências fundamentais obtidas em cada 

corda (E.5)? 

Professor: Sim, a gente vai fazer juntos isso. 

Professor: No outro episódio, como fizemos para aparecer o valor da frequência no gráfico? 

Aluno 4: O senhor colocou o mouse em cima da “mancha” e aparecia ali embaixo. 

Professor: Assim... não vai ficar exatamente o mesmo valor medido no afinador. O que que a 

gente vai fazer... a gente vai medir as frequências dessas cordas e vai anotar no primeiro quadro. 

Naquele dia, nós sopramos as garrafas e arrastamos o mouse sobre a menor frequência produzida 

para registrar o valor, isso? 

Turma: Isso. 
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Neste momento, o professor faz uma retomada com os alunos, relembrando os 

procedimentos adotados para a medição das frequências fundamentais dos tubos sonoros por meio 

do software Spectrogram.  

 

“Professor: Vamos fazer assim: Eu vou bater em uma corda aqui e a gente vê na tela que 

acendem várias frequências, pois a corda vibra ao mesmo tempo de várias maneiras. Vamos estimar 

a frequência que mais perdura... olhem na tela. Conseguem ver que a que mais perdura é a mais de 

baixo (menor frequência)? 

Professor: Vamos pegar a frequência disso. Mais ou menos, para que possamos fazer uma 

estimativa. Quanto que está marcando ali (professor aponta para a tela, indicando onde está esse 

registro)? 

Turma: 81 (Hz). 

Professor: As cordas de um violão são numeradas de baixo para cima.” 

 

Tocando as cordas, o professor indica a sequência: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª cordas. 

 

“Professor: Então, essa leitura que fizemos é a frequência fundamental de qual corda? 

Turma: Sexta. 

Professor: Isso. Então registrem lá na tabela, para a sexta corda, a frequência de 81 Hz. 

Lembrando que esse é um valor aproximado. 

Professor: Vamos agora para a quinta corda. Vamos estimar a frequência. É mais ou menos 

por aqui. Qual o registro? 

Turma: 112 (Hz). 

Professor: Isso, por aí. Mas percebam essas outras várias frequências que aparecem! 

Estamos apenas registrando o valor da frequência... 

Aluno 1: Fundamental! 

Professor: Excelente! Na aula passada tínhamos falado nisso. 

Professor: Vamos para a quarta corda. 

Turma: 145 (Hz). 

Professor: Terceira corda. 

Turma: 192 (Hz). 

Professor: Agora a segunda corda. 

Turma: 248 (Hz). 

Professor: E a primeira, que é a mais fininha? 

Turma: 331 (Hz). 

Aluno 5: Antes tinha marcado 329 (Hz). 

Professor: Não importa muito, pois estamos fazendo uma estimativa. “ 

 

O quadro 17 contém o registro dos alunos, auxiliados pelo professor e pelo Spectrogram, 

para essas frequências fundamentais: 
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Quadro 17 - Frequências fundamentais das cordas de uma guitarra 

CORDAS 1ª corda 2ª corda 3ª corda 4ª corda 5ª corda 6ª corda 

FREQUÊNCIAS 

(Hz) 
331 248 192 145 112 81 

Fonte: inspirado de Morini, 2009. 

 

Com os valores registrados no quadro 17, demos sequência as perguntas. 

 

“Professor: O que temos que responder agora? 

Aluno 5: (E.6) Qual a dependência entre a espessura da corda e a frequência obtida? 

Alunos 4 e 7: Quanto mais grossa a corda, menor a frequência! 

Professor: Portanto, o som é mais... 

Alunos 4 e 7: Grave! 

Professor: Isso mesmo! Anotem lá então. 

Aluno 5: Como é que é mesmo? Quanto mais grossa... 

Aluno 4: Menor a frequência. O som é mais grave.” 

 

Concluída esta etapa de discussão, os alunos deveriam registrar no questionário a resposta 

obtida. 

 

“Professor: Vamos para a próxima etapa agora. (E.7) O que ocorre com o valor da frequência 

à medida que o segmento vibrante vai sendo reduzido? 

Professor (explica aos alunos, com a guitarra na mão): Agora a gente vai pegar a mesma corda e vai 

fazer assim. A gente vai tocar em cada casinha dessas, encurtando o tamanho da corda.” 

 

O grupo pareceu entender que quanto menor o tamanho da parte vibrante da corda, maior é 

a frequência emitida. Ou seja, mais agudo é o som. Assim, já registram a resposta no questionário. 

Professor: Venham aqui atrás que eu quero mostrar uma coisa!” 

 

Usando o Spectrogram, o professor mostrou como se comportam as frequências de vibração 

de uma das cordas (o eixo vertical da Fig.5 representa as frequências de vibração das cordas, em 

hertz, enquanto que o eixo horizontal representa o tempo que cada frequência perdura, em 

segundos). Arrastou o dedo sobre o braço da guitarra, do intervalo entre o primeiro e segundo trastes 

(primeira casa) até o intervalo entre o décimo segundo e décimo terceiro trastes (décima segunda 

casa). Abaixo, uma figura semelhante à explorada no laboratório. 
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Figura 5 - Print screen do Spectrogram: frequências registradas para a quarta corda da 

guitarra, deslocando o dedo da primeira até a décima segunda casa 

 

Fonte: próprio autor. 

 

“Professor: Conseguiu, Aluno 5? Dá pra ver que aquelas marcas vão mais pra cima na tela, 

indicando frequências maiores. 

Aluno 4: E como seria a imagem se deixássemos a corda mais comprida? 

Professor: Vamos fazer aqui. Começamos com a corda mais curta.” 
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Figura 6 - Print screen do Spectrogram: frequências registradas para a quarta corda da 

guitarra, deslocando o dedo da a décima segunda casa até a primeira casa 

 

Fonte: próprio autor. 

 

“Aluno 4: Vai ficando mais grave. Dá pra ver na imagem!” 

 

O professor retomou a leitura do questionário, indo para o próximo passo, para poder 

responder E.8. 

 

“Professor: Escolha uma corda do violão entre a primeira (mais fina) e a sexta (mais grossa). 

No braço do violão existem traços transversais ao braço, que são chamados de trastes (professor 

aponta para a guitarra, explicando o que são os trastes e as casas do violão). Para a corda escolhida, 

posicione o dedo indicador em cada espaço entre um traste e outro em doze intervalos seguidos. 

Anote os valores na tabela. A gente vai anotar os valores que aparecem aqui (Spectrogram), certo? 

Professor: Vocês escolhem qual corda? 

Aluno 4: Quarta corda! 

Professor: Ok! Então agora vamos proceder da seguinte maneira. Eu toco a quarta corda em 

cada casa, e a gente arrasta o mouse para ver a frequência fundamental. Vamos registrar esses 

valores no quadro.” 

 

O quadro 18 foi construido coletivamente, com o professor tocando a guitarra e os alunos 

buscando o valor estimado da frequência, portanto, todos têm os mesmos dados numéricos no 

questionário. Começamos tocando com a primeira casa pressionada (intervalo entre o primeiro e o 

segundo trastes) e fomos até a décima segunda casa (intervalo entre o décimo segundo e décimo 

terceiro trastes). Por último, tocamos a “corda solta”. 
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Quadro 18 - Medindo as frequências em cada casa da quarta corda da guitarra 
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Fonte: inspirado de Morini, 2009. 

 

Dando continuidade ao questionário, conversamos sobre as notas musicais. 

 

“Professor: Qual foi a corda que a gente escolheu? 

Turma: Quarta corda. 

Professor: Vocês me falaram na aula passada sobre as notas musicais e me disseram sete 

notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Com o violão, temos divisões entre essas notas na escala, 

chamando essa escala de escala temperada. Por exemplo (professor toca a sexta corda solta): Aqui 

é um Mi.” 

 

A partir daí o professor vai pressionando a sexta corda, da primeira até a décima segunda 

casa. 

“Professor: Na primeira casa temos o Fá. Pulando uma casa, temos o Sol. Esse espaço entre 

essas duas notas chamamos de Fá # (# é o símbolo que representa sustenido). Pulando mais uma 

casa, temos o Lá. Esse espaço entre o Sol e o Lá chamamos de Sol #. Pulando mais uma casa, 

temos o Si. O espaço entre o La e o Si notas chamamos de Lá #. Colado no Si temos o Dó, ou seja, o 

sustenido do Si é o Dó! Pulando mais uma casa temos o Ré. O intervalo entre o Dó e o Ré 

chamamos de Dó sustenido. Pulando mais uma, temos o Mi novamente. O intervalo entre o Ré e o Mi 

chamamos de Ré #. A coda solta era o Mi, aqui (décima segunda casa) também é o Mi.  

Professor: A quinta corda solta é o Lá. Na mesma corda, a décima segunda casa também é 

um Lá. 

Aluno 4: Mas é mais fino: 

Professor: Sim, é um lá mais agudo!” 

 

O professor repete para as demais cordas, tocando solta e depois pressionada na décima 

segunda casa. 
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“Professor: Este intervalo, da corda solta até a décima segunda casa pressionada, chamamos 

de uma oitava. Uma oitava corresponde à doze semitons! Vamos pegar as medidas que fizemos 

anteriormente e calcular a razão entre as frequências do traste posterior e anterior, no intervalo de 

uma oitava, completando o quadro abaixo).” 

O aluno 1 ficou responsável pelas divisões dos valores, enquanto que os demais integrantes 

do grupo anotavam no quadro 19. 

 

Quadro 19 - Razão entre as frequências (
n

n

f
f 1 ) para a quarta corda da guitarra 

Razão 

entre as 

frequências 
1

2

f
f  

2

3

f
f  

3

4

f
f  

4

5

f
f  

5

6

f
f  

6

7

f
f  

7

8

f
f  

8

9

f
f  

9

10

f
f  

10

11

f
f  

11

12

f
f  

12

13

f
f  

Resultado 

obtido 
1,05 1,05 1,07 1,05 1,06 1,05 1,06 1,04 1,06 1,05 1,06 1,06 

Fonte: inspirado em Morini, 2009. 

 

 

“Professor: Vocês estão entendendo o que estão fazendo? Estão dividindo o valor da 

frequência da casinha de depois pela de antes. E encontraram praticamente o mesmo número. 

Praticamente 1,06. 

 

Professor: O que significa essa razão que encontramos? 

Aluno 1: O intervalo entre semitons? 

Professor: Isso ai. Esse é o valor do intervalo de um semitom na escala temperada. 

Aluno 4: Mas o que são semitons? 

Professor: É, por exemplo, o intervalo entre o Dó e o Dó #, entre o Ré e o Ré #. É essa 

divisão da escala musical.” 

 

 

A figura 7 ilustra os intervalos entre as notas musicais compreendidas de um Dó até o 

próximo Dó em uma escala temperada, completando uma oitava. 
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Figura 7 - Escala temperada: intervalo entre tons e semitons 

  

Fonte: http://www2.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/acustica/escalas/temperada.html. 

 

O grupo mostrou uma certa preocupação com o desenvolvimento da prática com toda a 

turma, quanto à responsabilidade dos colegas em manter tudo em ordem durante o encontro. 

“Aluno 7: Sor, tu vai dar essa aula prática para a turma toda? 

Professor: Estou vendo como organizar isso... 

Aluno 7: Imagina aquelas garrafas caindo da mesa!” 

Professor retoma a leitura do questionário: “Vamos continuar então. (E.10) As frequências 

fundamentais obtidas em cada corda solta da mais fina para a mais grossa, ou seja, de maior para 

menor frequência são respectivamente o Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi; sendo que esta, a última ali, está a 

duas oitavas abaixo do 1° Mi. Então, da primeira à sexta corda, vamos de Mi à Mi. Uma oitava vai de 

Mi a Mi, essa ai está de Mi à Mi, mais outro intervalo de Mi a Mi. Nós corremos duas vezes essa 

sequência de notas aqui. 

Professor: Qual foi a nota obtida na corda solta que o grupo escolheu? 

Aluno 5: Foi a quarta. 

Aluno 7: Ré? 

Professor: Isso. E qual a frequência dessa corda? Temos essa informação lá no começo do 

encontro. 

Aluno 4: 148. 

Professor: 148 o quê? 

Aluno 4: 148 Hz! 
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Professor: Como a gente está fazendo com um grupo só, vamos procurar nossos registros de 

frequências para a primeira e a última cordas. 

Aluno 4: 331 Hz e 81 Hz. 

Professor: Então anotem aí. E façam a divisão do maior valor pelo menor valor para ver o que 

vai dar. 

Aluno 7: Dá 4,08. 

Professor: Quase quanto então? 

Aluno 7: Quase 4! 

Professor: O que significa isso? Que o intervalo entre o Mi da corda mais grossa até o Mi da 

corda mais fina, verificamos que eram duas oitavas, né? Então para alcançarmos duas oitavas, 

multiplicamos por quatro. Então quer dizer que o intervalo de uma oitava multiplica por quanto? 

Aluno 1: Por dois. 

Professor: Olhem só! Qual foi o valor que encontraram para a quarta corda solta? 

Aluno 2: 145 (Hz). 

Professor: E para ela presa na décima segunda casa? 

Aluno 2: 297 (Hz). 

Professor: Então faz essa divisão. Lembrem que esse é o intervalo de uma oitava. 

Aluno 1: Aproximadamente 2. 

Professor: Exato. Então cada vez que eu vou de um Dó até o próximo Dó, por exemplo, a 

nova frequência será o dobro da anterior. 

Professor: Aí tem que dizer ali: (E.12) Qual é a relação matemática do Mi da corda mais fina 

para o Mi duas oitavas abaixo na corda mais grossa? 

Aluno 4: É quatro, né? 

Professor: Quatro vezes... 

Aluno 4: Maior. 

Professor: A frequência desta corda mais fina é quatro vezes maior que a da corda mais 

grossa.” 

 

Durante o experimento com a guitarra, percebe-se que os alunos interagem com o professor, 

sendo conduzidos a um ponto de vista específico embasados nas discussões dos episódios 

anteriores. A abordagem comunicativa é, portanto, do tipo interativa / de autoridade. A intenção do 

professor era guiar os estudantes na aplicação de ideias científicas e na expansão de seu uso, e o 

conteúdo dessa interação é uma explicação teórica. O padrão de interação foi essencialmente do tipo 

I – R – A, e a intervenção do professor foi no sentido de recapitular e antecipar resultados, revendo o 

progresso da estória científica. 

No final do encontro, capturamos algumas imagens na tela como os exemplos abaixo. 

Lembrando que o eixo vertical representa as frequências de vibração das cordas, enquanto que o 

eixo horizontal representa o tempo que cada frequência perdura. A linha vermelha representa a 

frequência do harmônico fundamental. 
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Figura 8 – Print screen do Spectrogram: Nota Sol (6ª corda do violão, 3ª casa)

 

Fonte: próprio autor. 

 

O professor ressalta que, quando uma corda é posta a vibrar, ela não o faz em uma única 

frequência. Analisando a figura de uma nota musical (uma única corda tangida, Fig.8), aparecem 

vários modos de vibração. Para a nota Sol (sexta corda do violão, presionando a quinta casa), a 

frequência fundamental é de 97 Hz. Na construção de um acorde
3
 simples de Sol (fig.9), vemos que a 

tela fica praticamente “toda pintada”, pois são as seis cordas vibrando ao mesmo tempo, com vários 

harmônicos cada uma. A superposição desses harmônicos descreve a imagem abaixo, e tem como 

frequência fundamental os mesmos 97 Hz.  

 

                                                           
3
 Um acorde corresponde a execução simultânea de três ou mais notas. Um acorde de três notas é 

chamado de tríade e é composto pela nota fundamental (mais grave), um intervalo de terça e um 
intervalo de quinta, ambos ascendentes. 
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Figura 9 – Print screen do Spectrogram: acorde Sol Maior

 

Fonte: próprio autor. 

 

Na figura 10, constam sequências ordenadas de notas componentes de uma escala. Essa 

sequência de distâncias é: tom, tom, semitom, tom, tom, tom, semitom, repetindo o ciclo. 

 

Figura 10 - Intervalos da escala

 

Fonte: http://www.descomplicandoamusica.com/escalas-musicais/ 

 

 

A figura 11 foi obtida construindo a escala de Sol maior na guitarra, e retornando para o início. 

(G – A – B – C – D – E – F# - G – F# - E - D - C - B - A – G). 
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Figura 11 - Print screen do Spectrogram: escala de Sol Maior

 

Fonte: próprio autor. 

 

Ao relacionar a física com a música, dando sentido às notas musicais, a intenção do 

professor é sustentar o desenvolvimento da “estória científica”. Manuseando a guitarra e discursando 

sobre notas musicais, escalas e acordes, utilizando-se de uma abordagem não-interativa / de 

autoridade, o conteúdo do discurso é de generalização teórica de frequência fundamental e 

harmônicos, aplicáveis a qualquer fonte sonora. A intervenção do professor foi a de compartilhar 

significados com o grupo e  rever o progresso da “estória científica”  
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Descrição do episódio 6 

 

 

Para finalizar a sequência de episódios, o grupo deve ser capaz de reconhecer as diferenças 

entre altura, intensidade e timbre, comparando os espectros de frequência produzidos por cada 

instrumento (garrafas, flauta de pan e guitarra) ao emitirem uma nota musical. Após responderem o 

questionário guia, os alunos deveriam deixar uma mansagem sinalizando sua percepção do projeto, 

bem como sugestões para melhorias. 

 

Quadro 20 - Materiais utilizados no Episódio 6 

MATERIAL UTILIZADO PELOS ALUNOS 

 microfone; 

 computador; 

 Spectrogram; 

 diapasão; 

 afinador digital; 

 guitarra; 

 cavaquinho; 

 apito; 

 garrafas de vidro de tamanhos diferentes; 

 garrafas de vidro preenchidas com água, em diferentes alturas; 

 flauta doce; 

 flauta transversal (artesanal) feita de PVC, 

 flauta pan (artesanal) feita de PVC; 

 

 

QUESTIONÁRIO / GUIA EPISÓDIO 6: 

 

Depois de responder à questão E.10 e conhecer a figura 4 referente às notas musicais que formam 

uma oitava, você já tem condições de relacionar as frequências estabelecidas em cada espaço entre 

um traste e outro com as notas musicais referentes a estes. Preencha o quadro 22 com as 

frequências já conhecidas em cada intervalo e na coluna abaixo preencha com as notas musicais 

referentes à cada frequência. 
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Quadro 21 - Intervalo entre os trastes 
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° 
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e
 1

0
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1
0
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e
 1

1
° 

1
1
° 

e
 1

2
° 

1
2
° 

e
 1

3
° 

FREQUÊN

CIAS 

(Hz) 

 

 

            

NOTA 

MUSICAL 

 

 

            

Fonte: Morini, 2009.  

 

Analise a mesma nota musical gerada por um violão e um diapasão que é um instrumento que serve 

para medir frequência. Observe os picos de intensidade de frequência no software Spectrogram do 

violão e o diapasão para a mesma nota musical. 

 

E.13) Um método tradicional de afinar um violão é utilizar um diapasão que emite a nota Lá na 

frequência de 440 Hz comparando com a nota emitida na 1ª corda ajustada na 5ª casa, pois quando 

afinada esta também deve emitir o som de freqência Lá igual a 440 Hz. Observando no software 

Spectrogram há alguma diferença entre os picos de frequência do violão para o diapasão? Pode-se 

dizer que o som emitido pelos dois é exatamente o mesmo? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Modifique a posição do toque mantendo a mesma corda pressionada no mesmo traste. Aproxime o 

toque da ponte onde a corda está presa. A mesma nota deve ser produzida. 

 

E.14) Quando se modifica a posição dp toque na mesma corda esta emite a mesma nota musical 

mas o som emitido não é exatamente o mesmo. O que gera esta diferença? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Comparando uma flauta doce com o violão: 

E.15) Observe o comportamento dos picos de frequência além da fundamental. Estes picos de 

frequências (na nota emitida pelo violão e da nota emitida pela flauta) tem os mesmos valores? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

E.16) O som que você escuta quando a mesma nota é emitida é exatamente o mesmo? Se a 

resposta for negativa, o que faz com que sejam diferentes?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Discutir o problema inicial com todos os integrantes da sala de aula. 

 

Com todas as análises e informações que obtiveram, vocês já tem condições de responder à 

problemática inicial: “Quando se escuta uma música consegue-se identificar os diferentes 

instrumentos utilizados na execução da música, mesmo quando a nota tocada pelos diferentes 

instrumentos seja a mesma. O que faz com que o som de cada instrumento seja diferente?” 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Deixe aqui um relato sobre sua participação nestes episódios de ensino. Você acha que foram 

encontros proveitosos? Você tem alguma sugestão para uma nova aplicação deste projeto? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Quadro 22 - Proposta Episódio 6 

PROPOSTA 

Intenções do professor 
 Mantendo a narrativa: sustentando o desenvolvimento da 

“estória científica”. 

Conteúdo 

Explicação / Generalização. 

 Identificar, por meio do software Spectrogram, as 

frequências nos intervalos entre os trastes de uma corda da guitarra; 

 Calcular o intervalo entre dois semitons consecutivos; 

 Comparar o Lá (440 Hz) produzido pelo diapasão com o Lá 

da 5ª casa, 1ª corda da guitarra; 

 Comparar notas iguais, de mesma intensidade, produzidas 

por fontes sonoras diferentes. 

Abordagem comunicativa 

Previsão: 

1° - Interativo / dialógico (fazendo a ligação entre as frequências 

entre os trastes e as notas musicais, respondendo E.13 e E.14). 

2° - Interativo / de autoridade (enquanto comparam os sons 

produzidos pelo diapasão, pela guitarra, pelo cavaquinho, pelo apito, 

pelas garrafas e pelas flautas, respondendo de E.15 e E.16); 

3° Não-interativo / dialógico, contrapondo as ideias iniciais às ideias 

científicas, e respondendo à questão central. 

Padrões de interação Previsão I – R – P ou F – R – P ou F 

Intervenções do professor 

 Selecionando significados (trabalhar os significados no 

desenvolvimento da “estória científica”); 

 Marcando significados chaves (notas musicais, frequência 

fundamental, harmônicos, tons e semitons); 

 Compartilhando significados, comparar as imagens na tela 

do Spectrogram para as garrafas, a flauta pan e a guitarra. Finalizar 

entendendo as qualidades fisiológicas do som: altura, intensidade e 

timbre. 

 Checando o entendimento dos estudantes, analisando as 

respostas no questionário. 

Fonte: adaptado de Mortimer & Scott, 2002. 
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Algumas Considerações 

 

Neste trabalho, procuramos compartilhar experiências com os professores, apresentando e 

discutindo algumas tarefas desenvolvidas em nossa pesquisa. Sugerimos ao leitor que, para maiores 

informações sobre o projeto, consulte nossa dissertação. 

A partir da aplicação dos conhecimentos prévios e da negociação de novos significados num 

espaço comunicativo, dialógico, trabalhamos em prol da “alfabetização científica” e do uso das 

ciências no desenvolvimento de tecnologias para solucionar os problemas da sociedade. Desta 

maneira, defendemos e fortalecemos o protagonismo estudantil. 

Esperamos que esta proposta de ensino possa inspirar professores a (re)pensar suas 

práticas quanto à responsabilidade do planejamento e à condução das aulas, fazendo mais perguntas 

e dando menos respostas. Além disso, que possa contribuir no desenvolvimento de habilidades e 

competências que tornam os estudantes capazes de agir diante de situações novas e contextos 

diferenciados, fazendo a conversão de saberes cotidianos em saberes científicos, aplicando dentro 

ou fora da escola. 
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APÊNDICE A – Power Points utilizados nos episódios 1 e 2 
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TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA 

Disponíveis em: http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/mostra_ta.php 

n°. 1 Um Programa de Atividades sobre de Física para a 8ª Série do 1º Grau 
Rolando Axt, Maria Helena Steffani e Vitor Hugo Guimarães, 1990. 

 
n°. 2 

 
Radioatividade 
Magale Elisa Brückmann e Susana Gomes Fries, 1991.  
  

n°. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira, 1992. 
 

n°. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio 
Rolando Axt e Magale Elisa Brückmann, 1993. 
 

n°. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos 
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1994. 
 

n°. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica 
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1995.  
    

n°. 7 Diagramas V no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira, 1996. 
 

n°. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio  
Fernanda Ostermann, Letície Mendonça Ferreira, Claudio de Holanda Cavalcanti, 1997. 
 

n°. 9 Energia, entropia e irreversibilidade 
Marco Antonio Moreira, 1998. 
 

n°. 10 Teorias construtivistas 
Marco Antonio Moreira e Fernanda Ostermann, 1999. 
 

n°. 11 Teoria da relatividade especial 
Trieste Freire Ricci, 2000. 
 

n°. 12 Partículas elementares e interações fundamentais 
Fernanda Ostermann,  2001. 
 

n°. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso 
Ileana Maria Greca e Victoria Elnecave Herscovitz, 2002. 
 

n°. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio  
Trieste Freire Ricci e Fernanda Ostermann, 2003. 
 

n°. 15 O quarto estado da matéria 
Luiz Fernando Ziebell, 2004. 
 

v. 16, n. 1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade 
Carlos Schroeder, 2005. 
 

v. 16, n. 2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física 
Lucia Forgiarini da Silva e Eliane Angela Veit, 2005. 

 
v. 16, n. 3 

 
Epistemologias do Século XX 
Neusa Teresinha Massoni, 2005. 
 

http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/mostra_ta.php
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v.16, n. 
4 

Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e cores 
Alberto Antonio Mees,  Cláudia Teresinha Jraige de Andrade  e Maria Helena Steffani, 
2005. 
 

v. 16, n. 5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein  
Jeferson Fernando Wolff e Paulo Machado Mors, 2005. 
 

v. 16, n. 6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física  
Luiz André Mützenberg, 2005. 
 

v. 17, n. 1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma aprendizagem 
significativa no nível médio  
Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2006. 
 

v. 17, n. 2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e adultos 
(EJA)  
Karen Espindola e Marco Antonio Moreira, 2006. 
 

v. 17, n. 3 Introdução ao conceito de energia  
Alessandro Bucussi, 2006. 
 

v. 17, n. 4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade  
Rita Margarete Grala, 2006. 
 

v. 17, n. 5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores  
 Márcia Cândida Montano Webber e Trieste Freire Ricci, 2006. 
 

v. 17, n. 6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino 
fundamental 
Marcelo Araújo Machado e Fernanda Ostermann, 2006. 
 

v. 18, n. 1 A Física na audição humana 
Laura Rita Rui, 2007. 
 

v. 18, n. 2 Concepções alternativas em Óptica   
Voltaire de Oliveira Almeida, Carolina Abs da Cruz e Paulo Azevedo Soave, 2007. 
 

v. 18, n. 3 A inserção de tópicos de Astronomia no estudo da Mecânica em uma abordagem 
epistemológica 
Érico Kemper, 2007. 
 

v. 18, n. 4  O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio 
Andréia Pessi Uhr, 2007. 
 

v. 18, n. 5 Material de apoio didático para o primeiro contato formal com Física; Fluidos 
Felipe Damasio e Maria Helena Steffani, 2007. 

 
v. 18, n. 6 

 
Utilizando um forno de microondas e um disco rígido de um computador como 
laboratório de Física 
Ivo Mai, Naira Maria Balzaretti e João Edgar Schmidt, 2007. 
 

v. 19, n. 1 Ensino de Física Térmica na escola de nível médio: aquisição automática de dados 
como elemento motivador de discussões conceituais 
Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2008. 
 

v. 19, n. 2 Uma introdução ao processo da medição no Ensino Médio 
César Augusto Steffens, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2008. 
 

v. 19, n. 3 Um curso  introdutório à Astronomia para a formação inicial de professores de Ensino  
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Fundamental, em nível  médio 
Sônia Elisa Marchi Gonzatti, Trieste Freire Ricci e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, 
2008. 

 
v. 19, n. 4 

 
Sugestões ao professor de Física para abordar tópicos de Mecânica Quântica no 
Ensino Médio 
Sabrina Soares, Iramaia Cabral de Paulo e Marco Antonio Moreira, 2008. 
 

v. 19, n. 5 Física Térmica: uma abordagem histórica e experimental 
Juleana Boeira Michelena e Paulo Machado Mors, 2008. 
 

v. 19, n. 6 Uma alternativa para o ensino da Dinâmica no Ensino Médio a partir da resolução 
qualitativa de problemas 
Carla Simone Facchinello e Marco Antonio Moreira, 2008. 
 

v. 20, n. 1 Uma visão histórica da Filosofia da Ciência com ênfase na Física 
Eduardo Alcides Peter e Paulo Machado Mors, 2009. 
 

v. 20, n. 2 Relatividade de Einstein em uma abordagem histórico-fenomenológica 
Felipe Damasio e Trieste Freire Ricci, 2009. 
 

v. 20, n. 3 Mecânica dos fluidos: uma abordagem histórica 
Luciano Dernadin de Oliveira e Paulo Machado Mors, 2009. 
 

v. 20, n. 4  Física no Ensino Fundamental: atividades lúdicas e jogos computadorizados 
Zilk M. Herzog e Maria Helena Steffani, 2009. 
 

v. 20, n. 5 Física Térmica 
Nelson R. L. Marques e Ives Solano Araujo, 2009. 

   
v. 20, n. 6  Breve introdução à Fisica e ao Eletromagnetismo  

Marco Antonio Moreira, 2009. 
 

v. 21, n. 1 Atividades experimentais de Física à luz da epistemologia de Laudan: ondas mecânicas 
no ensino médio   
Lizandra Botton Marion Morini,  Eliane Angela Veit, Fernando Lang da Silveira, 2010.   

  
v. 21, n. 2 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (1ª Parte) 
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

  
v. 21, n. 3 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea 

na Medicina (2ª Parte) 
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010. 

  
v. 21, n. 4 O movimento circular uniforme: uma proposta contextualizada para a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) 
Wilson Leandro Krummenauer, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Fernando Lang 
da Silveira, 2010. 
 

v. 21, n. 5 Energia: situações para a sala de aula 
Marcia Frank de Rodrigues, Flávia Maria Teixeira dos Santos e Fernando Lang da 
Silveira, 2010. 

  
v. 21, n. 6 Introdução à modelagem científica 

 Rafael Vasques Brandão, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2010. 
  

 
v. 22, n. 1 Breve introdução à Lei de Gauss para a eletricidade e à Lei de Àmpere-Maxwell 
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Ives Solano Araujo e Marco Antonio Moreira, 2011. 
  

v. 22, n. 2 O conceito de simetria na Física e no Ensino de Física 
Marco Antonio Moreira e Aires Vinícius Correia da Silveira 

  
v. 22, n. 4 Visões epistemológicas contemporâneas: uma introdução 

Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2011. 
 

v. 22, n. 5 
 
Introdução à Física das Radiações 
Rogério Fachel de Medeiros e Flávia Maria Teixeira dos Santos, 2011. 

 
v. 22, n. 6  

 
O átomo grego ao Modelo Padrão: os indivisíveis de hoje 
Lisiane Araujo Pinheiro, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Marco Antonio Moreira, 
2011. 
 

v. 23, n. 1 Situações-problema como motivação para o estudo de Física no 9o ano 
Terrimar I. Pasqualetto , Rejane M. Ribeiro-Teixeira e Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 2 Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS 
Marco Antonio Moreira, 2012. 
 

v. 23, n. 3 Universo, Terra e Vida: aprendizagem por investigação 
Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012. 

  
v. 23, n. 4 Ensinando Física através do radioamadorismo 

Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012. 
   

v. 23, n. 5 Física na cozinha 
Lairane Rekovvsky, 2012. 

  
v. 23, n. 6  Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade de 

ensino potencialmente significativa  
Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 1 Ensinando Física Térmica com um refrigerador 

Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013. 
  

v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória  
Melina Silva de Lima, 2013. 

  
v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia 

Alexandre Novicki, 2013. 
 

v. 24, n. 4 
 
O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula 
Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos 

Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecave Herscovitz, 2013. 
  

v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais 
Marco Antonio Moreira, 2013. 

  
v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a 

licenciandos de Física 
Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014. 

  
 
 

v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria 
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no Ensino Médio 
Luis Galileu G. Tonelli, 2014. 

  
v. 25, n. 3  Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades de 

Ensino Potencialmente Significativas 
Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014. 

  
v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos 

Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014. 
 

v. 25, n.5 Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia 
elétrica na escola 
Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano Araujo e Fernando Lang da Silveira, 2014. 
 

v. 25, n.6 Pequenos projetos de Física no ensino não formal 
Camilla Lima dos Reis e Maria Helena Steffani, 2014. 
 

v. 26, n.1 Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos 
Rodrigo Lapuente de Almeida e Sílvio Luiz de Souza Cunha, 2015. 
 

v. 26, n.2 Textos e atividades sobre oscilações e ondas, modelos atômicos, propriedades da luz, 
luz e cores, radiações ionizantes e suas aplicações médicas 
José Fernando Cánovas de Moura, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Fernando Lang da 
Silveira, 2015. 

  
v. 26, n.3 Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma Arduino como 

ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no 
laboratório didático 

 Elio Molisani Ferreira Santos, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Marisa Almeida 
Cavalcante, 2015. 
 

v. 26, n.4 Proposta didática para desenvolver o tema supercondutividade no Ensino Médio 
 Flavio Festa, Neusa Teresinha Massoni e Paulo Pureur Neto, 2015. 

 
v. 26, n.5 Oficina de Astronomia 

 Marina Paim Gonçalves e Maria Helena Steffani, 2015 
 

v. 26, n.6 Interfaces entre teorias de aprendizagem e ensino de Ciências/Física 
 Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2015. 

 
v. 27, n. 1 Proposta didática para apresentar conceitos do movimento de queda dos corpos no 

Ensino Fundamental através de um aporte histórico e epistemológico 
Jênifer Andrade de Matos e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

  
v. 27, n. 2 Proposta didática para o ensino de calorimetria com ênfase no desenvolvimento da 

habilidade de leitura e interpretação de gráficos 
Gabriel Schabbach Schneider, Fernando Lang da Silveira e Eliane Angela Veit, 2016. 

v. 27, n. 3 Uma proposta de trabalho orientada por projetos de pesquisa para introduzir temas de 
Física no 9º ano do Ensino Fundamental 
Jeferson Barp e Neusa Teresinha Massoni, 2016. 

v. 27, n. 4 Aplicação do Método Peer Instruction na abordagem das Leis de Newton no Ensino 
Médio 
 Jader Bernardes, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2016 

v. 27, n. 5 Uma sequência didática sobre ondas com os métodos Instrução pelos Colegas (Peer 
Instruction) e Ensino sob Medida (Just-in-time Teaching) 
Madge Bianchi dos Santos, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2016. 

http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/download_arquivo.php?area=textos&id=176
http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/download_arquivo.php?area=textos&id=176
http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/download_arquivo.php?area=textos&id=178
http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/download_arquivo.php?area=textos&id=178
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v. 27, n. 6 Uma proposta para introduzir a Teoria da Relatividade Restrita no ensino médio: 
abordagem histórico epistemológica e conceitual 
Eduardo Ismael, Fuchs, Dimiter Hadjimichef e Neusa Teresinha Massoni. 

v. 28, n. 1 Gravitação Universal em atividades práticas: uma abordagem histórica e cultural, das 
órbitas dos planetas à ficção científica 
Eliana Fernandes Borragini, Daniela Borges Pavani e Paulo Lima Junior, 2017. 

v. 28, n. 2 O Bóson de Higgs na mídia, na Física e no Ensino da Física 
Marco Antonio Moreira, 2017. 

v. 28, n. 3 Visões epistemológicas (ou sociológicas) recentes da ciência: uma introdução 
Neusa Teresinha Massoni e Marco Antonio Moreira, 2017. 

v. 28, n. 4 Um jogo de perguntas e respostas como forma de motivar alunos do Ensino Médio ao estudo da 
Física: o tópico de Mecânica. 
Fabrizio Belli Riatto, Neusa Teresinha Massoni e A. Alves, 2017. 

v. 28, n. 5 Proposta de projeto extracurricular: uma intervenção desescolarizada na escola 
Ismael de Lima, Paulo Lima Jr. e Rafael Pezzi, 2017. 

v. 28, n. 6 O experimento da borracha quântica: uso de analogias para o entendimento do quântico 
pelo clássico 
Luciano  Slovinscki e A.Alves-Brito, 2017. 
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