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RESUMO  

 

 

Este trabalho de pesquisa de pós-graduação stricto sensu buscou experimentar o uso de 

estratégias alternativas para ensinar ciências para alunos de 7 a 8 anos do primeiro 

segmento do ensino fundamental. Foram trabalhados conhecimentos de acústica por 

meio da música através da construção de instrumentos musicais feitos de sucata e da 

utilização dos calçados dos alunos para produzir sons. O trabalho teve como principal 

objetivo o letramento científico dos alunos desde os anos iniciais. Foram utilizados 

referenciais teóricos do ensino de ciências, de educação musical, dentre outros. O 

trabalho com os alunos repercutiu na escola e suscitou a elaboração de uma oficina de 

formação para os professores com o mesmo tema trabalhado com os alunos. A oficina 

levou os professores à reflexão e ao debate e surtiu resultados bem satisfatórios. Porém, 

o foco deste trabalho é o ensino de ciências por meio da música para os alunos dos anos 

iniciais. No início das atividades, os alunos levaram material de sucata para a escola, 

trabalharam, construíram os instrumentos e estudaram sobre a produção e propagação 

do som e os seus parâmetros de forma prazerosa e divertida durante um tempo. Depois 

de um intervalo, o trabalho foi retomado utilizando os calçados dos alunos para se 

produzir os sons e então eles puderam reforçar o seu aprendizado e demonstrar o que 

aprenderam em todo o decorrer do processo de pesquisa em que foram trabalhadas 

noções de acústica. Durante todas as etapas do trabalho, os alunos fizeram relatos 

gravados e escritos sobre a participação nessas atividades. Os resultados foram 

satisfatórios, os alunos conseguiram perceber como se dão a produção e a propagação 

do som, bem como identificar as propriedades do som quando eram questionados 

mediante exercícios ou fazendo associações no cotidiano escolar, quando identificavam 

os parâmetros dos sons que ouviam no ambiente da escola. Este trabalho inspirou um 

produto que é um vídeo de 17 minutos onde são mostradas as etapas do trabalho 

realizado com fotos e vídeos, relatos dos alunos, mães de alunos e professores. Este 

produto educacional visa estimular os professores dos anos iniciais a trabalharem com 

estratégias alternativas no ensino de ciências e divulgar essa experiência. 
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ABSTRACT 

 

 

This stricto sensu postgraduate research work sought to try out the use of alternative 

strategies to teach science to 7- to 8-year-olds from the first elementary school segment. 

Knowledge of acoustics was worked using the music through the construction of 

musical instruments made of scrap and the use of students' shoes to produce sounds. 

The main objective of the work was the scientific literacy of students from the early 

years. Theoretical references were used in the teaching of science, music education, 

among others. The work with the students reverberated in the school and led to the 

elaboration of a training workshop for the teachers with the same theme worked with 

the students. The workshop led the teachers to reflection and debate and delivered very 

satisfactory results. However, the focus of this work is the teaching of science through 

music to the students of the early years. At the beginning of the activity, the students 

took scrap material to school, worked, built the instruments and studied the production 

and propagation of the sound and its parameters pleasantly and fun for a while. After a 

break, work was resumed using students' shoes to produce the sounds and then they 

were able to reinforce their learning and demonstrate what they learned throughout the 

research process in which acoustic notions were worked out. During all stages of the 

work, the students made written and written reports about participation in these 

activities. The results were satisfactory, the students were able to perceive how the 

sound production and propagation are produced, as well as to identify the properties of 

the sound when they were questioned through exercises or associations in the school 

routine, when they identified the parameters of the sounds they heard in the school. This 

work inspired a product that is a 17-minute video that shows the steps of work done 

with photos and videos, student reports, mothers and teachers. This educational product 

aims to encourage teachers from the early years to work with alternative strategies in 

science teaching and to disseminate this experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa se deve ao meu 

envolvimento com a ciência e com a música desde criança. Quando era aluno do ensino 

fundamental sempre fui curioso e interessado pelo universo científico, tendo participado de 

algumas feiras de ciências, construindo e apresentando trabalhos na escola. Dois desses 

trabalhos marcaram muito a minha vida escolar: um elevador hidráulico construído com 

madeira, seringas de plástico, mangueira de soro e arame, e um destilador construído com 

uma chaleira, garrafa de vidro, mangueira de filtro, rolhas de cortiça e fogareiro. Estes dois 

trabalhos foram cruciais como experiência de um fazer científico aos meus 11 anos de idade, 

criando em mim um fascínio pelos horizontes da ciência. Em paralelo, mas ainda de forma 

precoce, me despertei também para a música, e aos oito anos de idade aprendi a tocar flauta 

doce descobrindo sozinho a técnica do instrumento a partir do manual de instrução que o 

acompanhava. Aos doze anos comecei aprender a tocar acordeom e aos catorze estudei 

música e toquei saxofone tenor na Banda 22 de Outubro de São Fidélis-RJ, minha terra natal. 

No decorrer de todo o ensino fundamental, estive sempre envolvido em atividades 

científicas, artísticas e políticas da escola. Além de feiras de ciências, participei de peças 

teatrais, apresentações musicais e fui presidente do grêmio estudantil por algum tempo, 

organizando eventos culturais e outros trabalhos como o cultivo e manutenção da horta 

escolar. 

Ao terminar a 8ª série (atual 9º ano), não tive muitas opções de escolha do que cursar 

no 2º grau (atual ensino médio), no meu município só tinham duas opções: formação de 

professores e contabilidade. Eu optei por formação de professores, cursei, concluí o curso, 

embora não tivesse o intuito de atuar no magistério.  

Quando eu ingressei na graduação de zootecnia, foi que comecei a aspirar a docência 

porque me identifiquei com o meio acadêmico e tive muitos bons exemplos de professores 

durante o curso de graduação. Portanto, me tornei professor do ensino fundamental no 

município de Teresópolis, continuei me especializando, buscando dar continuidade a minha 

formação e me aprofundar nos estudos. 

Fiz as licenciaturas em ciências biológicas e em química (Universidade Salgado de 

Oliveira) e cursei especializações (Lato Sensu) em arte-educação e ensino de biologia. Em 
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2005, ingressei no curso de mestrado acadêmico em tecnologia de processos químicos e 

bioquímicos na Escola de Química da UFRJ, mas não concluí o curso. 

Depois desses trajetos, busquei um curso que eu me identificasse e ingressei no 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências do IFRJ onde tinha a 

intenção de fazer um trabalho de pesquisa na área de ensino de biologia devido à minha 

formação na área, porém quando cursei, no mestrado, as disciplinas, comecei a me interessar 

por formas de incrementar as aulas de ciências. Em uma dessas disciplinas, Debates 

Conceituais em Ensino de Física, tive a oportunidade de realizar um trabalho onde tratei das 

confluências entre a física e a música, apresentando uma estratégia para ensinar alguns 

aspectos de acústica por meio da música, propondo a construção de um instrumento musical 

feito de caixa de MDF
1
 e elásticos. Esta experiência me auxiliou na escolha do caminho a ser 

seguido dentro do ensino de ciências. 

Sempre estive envolvido com ciência, a música e a educação. Quando me tornei 

professor de crianças, logo me veio a inspiração de compor algumas músicas que pudessem 

auxiliar no processo de alfabetização dos alunos. Este desejo se concretizou em 2001 quando 

gravei um CD educativo infantil intitulado Criança Feliz. Neste CD tinham canções para 

alfabetização de crianças (Alfabeto do Tio Cândido), Higiene pessoal (Dança da Higiene), 

Matemática (Dança dos Números), meio ambiente (Canção pela Natureza), dentre outras, 

tendo o mesmo sido adotado pela rede municipal de ensino de Teresópolis. Isto me motivou 

mais ainda a desenvolver práticas que pudessem relacionar a música com outros 

conhecimentos de modo a tornar a aprendizagem mais prazerosa e interessante.  

 

1.1 Justificando o caminho percorrido 

 

Após alguns anos atuando como professor de ciências, verifiquei que assuntos 

relacionados a ciências poderiam ser abordados nos anos iniciais do ensino fundamental de 

forma mais atrativa, fazendo-se uso de estratégias alternativas como as diversas vertentes da 

arte.  

Neste trabalho de mestrado especificamente, tomamos como justificativa a matriz 

curricular do 2º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Teresópolis, que 

                                                           
1
Medium density fiberboard / placa de fibra de média densidade. 
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prevê o estudo dos cinco sentidos, o que inclui o sentido da audição. Sendo a audição um 

sentido importante e tendo que ser trabalhado, bem como as constatações de que o seu mau 

uso pode provocar danos à capacidade auditiva, torna-se pertinente o desenvolvimento de 

propostas alternativas a fim de explorar melhor as potencialidades deste sentido.  

 

A relação som/corpo, como vemos, não é neutra, de modo algum: nossa pele está 

longe de ser a armadura que protege e isola o corpo, ao contrário, somos 

continuamente banhados pelas vibrações audíveis e inaudíveis. Além disso, o 

ouvido, órgão que é capaz de captar aquelas vibrações entre 20 e 20.000 Hz, é 

exposto por natureza. Não sendo dotado de qualquer espécie de tampa, é vulnerável: 

somente um refinado mecanismo psicológico de abstração pode impedir a escuta. 

(VALENTE, 1999,  p. 39) 

 

 

Convivemos com uma diversidade de sons em nosso dia-a-dia e ao que parece estas 

sonoridades de cada ambiente que podem variar de uma época para a outra influenciam na 

vida das pessoas. O advento das máquinas pode exemplificar bem isso. Antes da máquina, 

provavelmente, o comportamento do homem era diferente se considerarmos o período pós-

máquina, sua produção era mais lenta e em menor escala, bem como a paisagem sonora 

menos ruidosa o que talvez ainda não provocasse a poluição sonora. 

A interferência que a paisagem sonora exerce no comportamento humano é ainda 

mais ampla do que possa parecer a princípio. Observando um pouco mais de perto 

as relações entre a industrialização do início do século e a dominação do ambiente 

acústico pelo ruído, percebemos, numa análise mais cuidadosa, que a implantação da 

máquina não criou apenas uma nova paisagem sonora, mas também uma nova 

dimensão do espaço corporal. (VALENTE, 1999,  p.38). 

 

 Essas reflexões nos levam a perceber o quanto é relevante o estudo dos sons e o 

quanto esse tema tem relação com a tecnologia, a ciência, o comportamento humano, a saúde, 

e a cultura do homem como um todo. É devido à importância deste tema que pensamos ser 

oportuno o estudo do mesmo e uma exploração maior do assunto com exercícios sonoros nos 

primeiros anos de escolaridade. As atividades propostas, voltadas para o público infantil, 

abordando o tema acústica podem levar a resultados satisfatórios que condizem com os nossos 

objetivos que são, por sua vez, experimentar novas estratégias de aprendizagem no ensino de 

ciências nos anos iniciais, a fim de tornar o aprendizado de ciências mais interessante e 

prazeroso e promover o letramento científico dos alunos desde cedo. 

O letramento científico nos anos iniciais do ensino fundamental é uma tarefa difícil 

devido a alguns fatores, entre eles o fato do professor regente ter que se preocupar com 
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diversas áreas do conhecimento simultaneamente, sendo conhecido como professor 

polivalente ou generalista e, na maioria das vezes, não possuir uma formação sólida no campo 

da ciência. Além disso, o tema ensino de ciências nos anos iniciais era até bem pouco tempo 

relegado a segundo plano (LORENZETTI e DELIZOICOV, 2001). 

Buscando contribuir com o incremento de estudos nessa área, este trabalho pretendeu 

desenvolver e analisar os efeitos de práticas com alunos do 2º ano do ensino fundamental, na 

faixa etária entre 7 e 8 anos, de uma escola pública municipal  situada no município de 

Teresópolis-RJ, onde propusemos atividades de ciências relacionadas à acústica, abordando 

assuntos como produção e propagação do som, frequência, timbre, intensidade e duração. A 

finalidade dessas atividades foi fazer com que as crianças experimentassem a ciência de modo 

prazeroso por meio da música e do lúdico, visando, deste modo, promover seu letramento 

científico, motivando-as ao interesse pelas questões científicas desde cedo, bem como serem 

capazes de perceber o quanto a ciência se encontra presente em seu cotidiano. Para tanto, 

propusemos a utilização da música para buscar atingir nossos objetivos, por meio da 

confecção de instrumentos musicais com as crianças, utilizando sucata tais como caixas de 

sapato, garrafas de plástico, latas de refrigerante, elásticos, chaves, canos de plástico, dentre 

outros.  

Como já dito, a intenção na confecção dos instrumentos musicais com material de 

sucata com as crianças foi trabalhar os assuntos relacionados à acústica, além de estimular a 

coleta seletiva de materiais e lixo. Nossa intenção foi que por meio dessas atividades os 

alunos passassem a compreender melhor a produção e a propagação do som, os conceitos de 

timbre e duração, e a entender a diferença entre altura e intensidade, através da confluência 

entre a música e a ciência. Além disso, os alunos puderam se sentir importantes e valorizados 

com a possibilidade de confeccionar e tocar instrumentos musicais como chocalho, ganzá
2
, 

cuíca
3
, violão, tambor, cítara

4
, dentre outros. A construção de instrumentos musicais 

despertou a curiosidade e o interesse das crianças (BRITO, 2003) 

                                                           
2
Ganzá é um instrumento de percussão feito de cilindro de metal com sementes, muito utilizado no samba e 

outros ritmos brasileiros. 

3
Encontramos no dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a seguinte definição de Cuíca: “instrumento 

membranofone que se assemelha a um tambor pequeno, sobre cujo couro, por dentro, se prende uma varinha, a 

qual, friccionada com a mão ou um pano úmido, produz som rouco.” A cuíca também é um instrumento de 

percussão muito utilizado no samba. 

4
Segundo o Houaiss, cítara é um instrumento de cordas indiano, com longo braço e corpo em forma de cebola, 

que se toca apoiado, com as cordas para cima, sobre as pernas cruzadas. 
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Com esta dinâmica de trabalho, buscamos agregar valores da educação ambiental 

como reutilização, reciclagem e conservação de recursos naturais ao nosso trabalho por 

entendermos a relevância do tema na atualidade. Ademais, muitos trabalhos interdisciplinares 

estão sendo desenvolvidos atualmente fazendo associações do ensino de ciências com a arte e 

também associando o ensino da arte a algum conhecimento científico como veremos na 

citação abaixo.  

 
Ao aliar educação musical e educação ambiental em uma interdisciplinaridade, se 

promove uma conexão filosófica entre diferentes áreas do conhecimento que se 

relacionam e permitem o desenvolvimento da aprendizagem, da conscientização e da 

responsabilidade ambiental. Esse processo de educação não se trata somente em 

preservar a natureza, mas em trabalhar a consciência crítica do indivíduo, assim 

como melhorar a qualidade de vida da humanidade. (AFONSO e COLARES, 2015, 

p.1). 

 

 

Quando trabalhamos propostas que visam associar temas de áreas diferentes, estamos 

proporcionando aos nossos alunos a chance de perceber a ligação e os vínculos que 

determinados conhecimentos possuem. Dessa forma, eles poderão perceber também que 

vivemos em uma realidade ou num ambiente em que as coisas não estão fragmentadas, tudo 

está interligado. 

Nossa escola está localizada em uma grande periferia da cidade e a maioria dos nossos 

alunos vem de comunidades adjacentes, onde as condições socioeconômicas são precárias. 

Partindo deste fato buscamos novas estratégias que, além de promover o letramento científico, 

pudessem desenvolver valores sobre o meio ambiente a fim de formarmos cidadãos capazes 

de pensar e participar de decisões acerca dos diversos aspectos da vida social, entre eles a 

ciência e a tecnologia. Neste sentido, a abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), 

bem como a relação ciência e arte, se apresentaram de imediato na nossa proposta como 

aspectos facilitadores do processo educativo visando à cidadania (SANTOS e MORTIMER, 

2002). Importante destacar que na região serrana do Rio de Janeiro onde fica localizada a 

nossa cidade há um importante parque florestal considerado uma Unidade de Conservação 

Federal de Proteção Integral sendo, portanto, um patrimônio ecológico nacional. Trata-se do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos no município de Teresópolis – RJ. 

Por serem poucas as iniciativas acerca da utilização de novas estratégias no ensino de 

ciências para os anos iniciais do ensino fundamental, principalmente pela insegurança dos 
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professores na sua abordagem devido à formação insuficiente dos mesmos no que concerne 

aos conteúdos científicos e às estratégias didáticas, surgiu a ideia de difundir a experiência 

vivida para os demais professores da escola. Segundo Delizoicov e Slongo (2011, p. 207), 

pesquisas mostraram que “é consensual o reconhecimento do precário conhecimento dos 

docentes dos anos iniciais do ensino fundamental sobre os conteúdos relativos às Ciências 

Naturais”.  

Assim procedendo, novos meios como a utilização do lúdico e da música em 

atividades de ciências objetivaram promover inovação e a consequente melhoria do ensino, 

sobretudo nos anos iniciais. A perspectiva CTS vem ao encontro da nossa proposta por 

compreendermos que todo o processo pretendido visa o letramento científico e, 

consequentemente, a formação para a cidadania dos nossos alunos e essa perspectiva é 

propícia para isso (SANTOS, 2012). 

O trabalho com os alunos teve os seus resultados como será abordado no decorrer 

desta dissertação e suscitou uma oficina com o mesmo tema para os professores da escola. 

Esta oficina foi idealizada para que os professores pudessem conhecer na prática o trabalho 

que estava sendo realizado com os alunos. 

A oficina realizada com os professores serviu também como motivação para a 

concepção e desenvolvimento do nosso produto educacional que é uma mídia digital 

constando um vídeo de nossa experiência com o trabalho que realizamos de ensino de 

ciências com alunos dos anos iniciais fazendo uso da música como estratégia para ensinar. 

Esta mídia é direcionada aos professores dos anos iniciais, a fim de estimulá-los a trabalhar 

ciências utilizando a música, bem como para outros interessados por este tema. O vídeo 

produzido, além de ser um veículo de motivação e estímulo para os professores, é também um 

histórico das etapas deste trabalho de pesquisa, narrando um pouco do que foi realizado na 

escola, isto é, o ensino de conceitos relacionados à acústica por meio da confecção de 

instrumentos musicais com materiais de sucata e outras atividades como o passeio sonoro e a 

exploração de sons dos calçados, com alunos dos anos iniciais. 

 

1.2 A escola e o pesquisador 

 

Além desta escola onde foi realizada esta pesquisa, eu também atuei em outras como 

professor dos anos iniciais, desde o ano 2000, na rede municipal e como professor das 
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disciplinas de biologia e química na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro em 2005 e 

2006.  Também fui professor de musicalização infantil do Colégio São Paulo de Teresópolis 

por mais de 9 anos e atuo como professor de ciências da rede municipal de ensino do Rio de 

Janeiro desde o ano de 2010. Além das atividades docentes, desenvolvo projetos voltados para 

a cultura brasileira junto ao Sesc Rio de Janeiro e à Secretaria Municipal de Cultura de 

Teresópolis-RJ. 

A escola onde realizamos esta pesquisa é uma escola pública municipal de tempo 

integral, situada no bairro de São Pedro que é o bairro mais populoso da cidade de 

Teresópolis-RJ e está em funcionamento desde o início do ano de 2009. Estive integrado ao 

corpo docente desta escola desde a sua inauguração até o final do ano de 2016, como 

professor da oficina de musicalização infantil, ministrando aulas para todas as turmas da 

escola.  

Os professores regentes de turma também ministram oficinas e algumas vezes no ano 

todos nós professores da escola ministramos oficinas em outras áreas com a finalidade de 

pesquisarmos e conhecermos outras áreas do conhecimento. Isso incentiva todo o corpo 

docente da escola a conhecer, além da sua especialidade, outras vertentes trabalhadas com os 

alunos.  

Embora estivesse atuando como professor de musicalização, não foi uma tarefa difícil 

convencer os alunos que passaríamos um período estudando ciências por meio da música. 

Parte da fácil aceitação se deu pelo fato da música ter suas confluências com a ciência e, 

partindo dessa premissa, trabalhamos de forma interdisciplinar mostrando as convergências 

entre os conceitos científicos estudados e os sons musicais.  

Uma proposta interdisciplinar de trabalho possibilita a capacidade de dialogarmos com 

diversas áreas do conhecimento, levando ao entendimento do saber como um todo e não como 

partes fragmentadas (FAZENDA, 1994). 

Eu, particularmente, sempre ministrei oficinas de musicalização infantil, oficina de 

contos algumas vezes e no ano de 2016 quando esta pesquisa foi desenvolvida, ministrei em 

minhas oficinas o estudo dos sons por meio da música, deixando claro para os alunos que 

naqueles encontros iríamos estudar ciências por meio da música e não a oficina de 

musicalização como sempre fizemos. Antes de começarmos este novo processo de trabalho, 

foi conversado com os alunos que a partir daquele momento as nossas oficinas abordariam a 

ciência do som (acústica) associada à música. Neste período de trabalho de pesquisa a escola 
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permitiu que eu ministrasse a maior parte do tempo de minhas oficinas para as duas turmas do 

2º ano do ensino fundamental devido à pesquisa estar direcionada para este ano da 

escolaridade. 

Esta escola é a primeira e única escola de tempo integral do município de Teresópolis-

RJ até o presente momento. Ela possui 11 turmas do 1º ao 5º anos do ensino fundamental, são 

280 alunos no total e funciona diariamente de 8 às 16 horas com alunos e das 16 às 17 horas 

só com os professores para a reunião pedagógica.  

Pela manhã os alunos estudam os conteúdos básicos com a professora regente e à tarde 

eles participam das oficinas oferecidas tais como musicalização, dança, teatro, ciências, 

educação física, informática, artes, reforço etc. 

 

Com uma proposta inovadora, a escola tem como base de trabalho uma metodologia 

diferenciada, baseada numa prática dialógica e discursiva, tendo o aluno como 

centro do processo de aprendizagem, considerando seus interesses, curiosidades e 

descobertas (PORTIFÓLIO DA ESCOLA ACLIMÉA, 2015). 

 

 

Trata-se de uma instituição que tem alcançado êxito desde a sua implantação, 

participando de prêmios, pesquisas e sendo considerada uma escola destaque por algumas 

instituições renomadas como veremos a seguir. A escola recebeu o título de Escola 

Transformadora pela Fundação ASHOKA e o Instituto Alana em 2014 e foi considerada uma 

escola destaque pelo Ministério da Educação (MEC) em 2016. 

Minha atuação na escola fez com que em 2014 eu participasse do prêmio “Fazer-se 

Professor”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis-RJ com o 

trabalho intitulado “Os ritmos brasileiros nas séries iniciais”, alcançando o terceiro lugar e 

sendo congratulado com certificado, troféu, prêmio em dinheiro e a publicação do trabalho no 

livro “Cardápio de Projetos”, onde são publicados todos os trabalhos vencedores. 

A seguir, teremos orientações sobre a estrutura do trabalho para facilitar a localização 

do leitor nos tópicos abordados. 

Este trabalho de pesquisa está estruturado da seguinte forma: no Capítulo 2 está a 

contextualização teórica, abrangendo também dois subitens: Ciência e arte e Sobre música e 

acústica. O Capítulo 3 apresenta a metodologia com as duas etapas do trabalho com os alunos 

e a oficina realizada com os professores. No Capítudo 4 encontram-se os resultados das duas 

etapas da pesquisa com os alunos e da oficina dos professores. O Capítulo 5 aborda sobre o 

produto educacional desenvolvido nessa pesquisa. E no Capítulo 6 estão as consirações finais. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

A escolha em desenvolver um trabalho unindo ciência e música se deu, não só pelos 

motivos já apontados na introdução, mas também por considerarmos a música um recurso que 

pode ajudar a criança no desenvolvimento emocional, social e cognitivo, auxiliando 

potencialmente nos processos de ensino e de aprendizagem. A criança expressa muito daquilo 

que sente através da música, pois a música é capaz de sensibilizá-la na sua afetividade e nos 

seus sentidos (JEANDOT, 1997). Também com base na teoria das Inteligências Múltiplas, 

este trabalho busca estimular a inteligência musical. Uma inteligência pode funcionar como 

conteúdo, isto é, aquilo que ela oferece primeiramente à pessoa enquanto conhecimento, mas 

também pode funcionar como meio (estratégia) para se assimilar ou aprender outros 

conhecimentos de diversas áreas como matemática, línguas, ciências, bem como auxiliar no 

processo de alfabetização das crianças (GARDNER, 1995). 

De antemão, faz-se necessário explicitar a nossa opção pelo uso do termo letramento 

científico ao invés de alfabetização científica. Partindo das reflexões realizadas por Santos 

(2007, p. 479), justificamos a nossa escolha, bem como explicitamos o nosso entendimento: 

 

O termo alfabetização tem sido empregado com sentido mais restritivo de ação de 

ensinar a ler e a escrever, o termo letramento refere-se ao “estado ou condição de 

quem não sabe apenas ler e escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais que usam 

a escrita”. (...) adota-se a diferenciação entre alfabetização e letramento, pois na 

tradição escolar a alfabetização científica tem sido considerada na acepção do 

domínio da linguagem científica, enquanto o letramento científico, no sentido do uso 

da prática social, parece ser um mito distante da prática da sala de aula. Ao empregar 

o termo letramento, busca-se enfatizar a função social da educação científica 

contrapondo-se ao restrito significado de alfabetização escolar. 

 

 

Sabemos que ensinar ciências nos anos iniciais não é uma tarefa fácil, mas poderia ser 

mais interessante e estimulante se fizéssemos uso de recursos alternativos como a inclusão da 

arte ou mais especificamente da música para além de ensinarmos alguns conceitos, permitir 

ao aluno experienciar a arte como expressão criativa. Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Arte destacam que: 

 
A manifestação artística tem em comum com o conhecimento científico, técnico ou 

filosófico seu caráter de criação e inovação. Essencialmente, o ato criador, em 

qualquer dessas formas de conhecimento, estrutura e organiza o mundo, 
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respondendo aos desafios que dele emanam, num constante processo de 

transformação do homem e da realidade circundante (BRASIL, 2001, p.21). 

 

 

Se a arte e a ciência têm na criação e na inovação um caráter comum, os professores 

de ciências podem se utilizar também destas confluências nas suas práticas e possibilitar uma 

aprendizagem mais significativa explorando a capacidade de criação dos alunos. A música 

enquanto arte pode ser um potente instrumento para se alcançar inovações no ensino de 

ciências, pois esta é capaz de sensibilizar as crianças e provocar diversos sentimentos e 

atitudes que colaboram com o aprendizado tornando-o interessante para os alunos.  

Gainza (1988, p.22) enfatiza que: “A música e o som, enquanto energia, estimulam o 

movimento interno e externo no homem; impulsionam-no à ação e promovem nele uma 

multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e grau”. 

Segundo Granja (2006, p. 17): 

 

A música é um conhecimento em que a percepção exerce um papel central. Na 

escola, a inserção da música pode contribuir para proporcionar um maior 

desenvolvimento perceptivo dos alunos. Entendemos que a construção do 

conhecimento na escola será tão mais harmonioso quanto for a articulação entre suas 

dimensões perceptivas e conceituais. 
 

 

A utilização da música como recurso didático-pedagógico em aulas de ciências 

apresenta algumas vantagens tais como baixo custo, relação interdisciplinar, ludicidade, além 

de ser uma atividade que faz uso de uma expressão cultural (BARROS, ZANELLA e JORGE, 

2013). Quando trabalhamos os conteúdos científicos através da música temos a oportunidade 

de sensibilizar os nossos alunos para tais conhecimentos a partir de um elemento de sua 

própria cultura, principalmente em se tratando da cultura brasileira, e ainda promovermos nos 

mesmos uma visão mais contextualizada e interdisciplinar da ciência. 

O letramento científico nos anos iniciais é uma tarefa difícil devido a alguns fatores já 

mencionados, como o fato do professor regente ter que se preocupar com diversas áreas do 

conhecimento simultaneamente e na maioria das vezes não possuir uma formação inicial 

sólida no campo da ciência (DUCATTI-SILVA, 2005). Por tudo isso, geralmente os alunos 

não são levados a fazer conexões entre os conhecimentos teóricos e os assuntos do seu 

cotidiano, pois os professores deveriam propiciar a estes uma concepção de ciência como 
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parte de seu mundo e não um conteúdo estanque, fora de sua realidade (LORENZETTI e 

DELIZOICOV, 2001). 

Segundo Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987, p.46):  

 

As atividades pressupõem a participação ativa do aluno no processo de 

aprendizagem. Elas podem ser utilizadas para a exploração do ambiente, para a 

sistematização ou para a comunicação dos conhecimentos sobre um conteúdo 

específico do currículo escolar”. 

 

 

O estudo de assuntos relacionados à acústica está diretamente ligado ao ambiente, e 

quando trabalhamos com a música como estratégia, estamos nos utilizando de dois temas 

transversais: a música e o meio ambiente. 

Os sons são vibrações, todo som é proveniente de um movimento e pode provocar 

diversas sensações físicas nos seres vivos. Ouvimos porque captamos essas vibrações. Na 

maioria das pessoas, os sons podem causar alegria, tristeza, assustar, acalmar, dentre outras 

sensações. O som musical é responsável por diversas sensações de prazer, de angústia, de 

saudade, de viagem ao tempo etc. Sabemos também que hábitos sonoros exagerados podem 

causar surdez parcial ou total (FARIAS e TERÁN, 2011). 

A física pode nos ajudar a entender desde as vibrações que produzem o som até como 

captamos os diversos tipos de sons: 

 

Inúmeras coisas no mundo ao nosso redor balançam e se agitam – a superfície de um 

sino, a corda de uma guitarra, a palheta de um clarinete, os lábios quando alguém 

toca um trompete e as cordas vocais de sua laringe quando você fala ou canta. Todas 

essas coisas oscilam. Enquanto vibram no ar, elas fazem com que as moléculas do ar 

oscilem também, exatamente da mesma maneira, e estas vibrações se espalham em 

todas as direções, tornando-se mais fracas, perdendo energia em forma de calor até 

cessarem por completo. Mas se, em vez disso, essas vibrações atingissem o seu 

ouvido, elas seriam transmitidas até uma parte de seu cérebro, e com isso você 

escutaria um som (HEWITT, 2009, p.264). 

  

Escutamos diversos tipos de som, mas nem sempre imaginamos que todos esses sons 

são provenientes de vibrações que, na maioria das vezes, não conseguimos enxergar ou sentir, 

pois essas vibrações se dão de forma muito sutil e às vezes imperceptível. Essas vibrações que 

se espalham em todas as direções e podem atingir os nossos ouvidos têm peculiaridades, tais 

como a frequência que pode ser maior ou menor resultando em um som mais agudo ou mais 
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grave respectivamente. Essas peculiaridades ou parâmetros do som também compõem o nosso 

tema de estudo. 

Um parâmetro do som, como o timbre, nos permite identificar a voz de cada pessoa, o 

som peculiar de cada instrumento musical e, até mesmo, os sons da natureza, bem como o 

canto de cada pássaro e das diversas espécies animais existentes no planeta que emitem algum 

tipo de som.  

Poderia ser cogitada, num trabalho escolar, a ideia de se estudar o canto dos pássaros 

com as crianças, por exemplo. Seria curioso, instigante e levaria os alunos à observação 

através da escuta, à diferenciação e à coleta desses diferentes timbres, podendo assim ser mais 

um recurso didático a ser pesquisado para o aprendizado de ciências e atenção ao meio 

ambiente. Esta vertente pode levar-nos a ensinar ciências fazendo uso de diversos sons, de 

forma interdisciplinar, explorando ao máximo o cotidiano e a cultura dos alunos.  

Para Fazenda (2008), a linguagem científica está completamente imersa no cotidiano do 

aluno, sobretudo o cotidiano das crianças pequenas que, segundo a autora, são dotadas de uma 

curiosidade quase insaciável.  

 

O desejo de descoberta percorre suas vivências e permite que um novo mundo se 

abra à medida que seu olhar desperta para ele. Nesse sentido, a interdisciplinaridade 

propõe a efetivação de uma nova dinâmica nas aulas de ciências, desprendida das 

seqüências estabelecidas linearmente por grande parte dos livros didáticos 

(FAZENDA, 2008, p. 89). 

 
 

Reforçando a importância de se trabalhar de forma interdisciplinar e considerando as 

diversas habilidades do aluno, tomemos como base a teoria das inteligências múltiplas de 

Gardner (1995). Segundo esta teoria, todos os seres humanos possuem em algum grau todas 

as inteligências que são: lógico-matemática, linguística, corporal-cinestésica, interpessoal, 

intrapessoal, musical e espacial. Certos indivíduos são considerados “promissores”, isto é, são 

muito bem-dotados com capacidades e habilidades de uma dada inteligência. Geralmente, a 

inteligência lógico-matemática é a mais valorizada na nossa sociedade ocidental. Como visto, 

Gardner propõe sete inteligências, dentre elas está a inteligência musical que constitui um 

elemento para essa pesquisa. 

As inteligências múltiplas possuem uma independência entre si. O fato de uma pessoa 

ser dotada de capacidades numa determinada inteligência, como a lógico-matemática, não 

quer dizer que ela será dotada de capacidades, por exemplo, na linguística ou na musical. Esta 



21 

 

teoria teve enormes implicações para a educação. Até então todo o universo educacional só 

considerava as capacidades lógico-matemática e linguística como importantes para o 

desenvolvimento do homem. É importante lembrar que ainda hoje a escola, como instituição 

educacional, está edificada sobre essas duas bases apenas. 

Um ponto desta teoria que nos interessa é que uma inteligência pode funcionar como 

conteúdo da instrução ou funcionar como meio para se comunicar aquele ou outro conteúdo 

(GARDNER, 1995). 

É considerável a realização de trabalhos em sala de aula envolvendo áreas do 

conhecimento supostamente diferentes, pois estes trabalhos podem levar à descoberta das 

confluências dessas áreas, construir novos saberes e tornar o processo de ensino-

aprendizagem mais significativo (FAZENDA, 1994; POMBO, 2004). Além disso, trabalhar 

diferentes áreas do conhecimento permite aos alunos desenvolver potenciais que muitas vezes 

ficam adormecidos, pela falta de oportunidade que a não abordagem das mesmas cria. 

É estimulante para os alunos participarem do desenvolvimento de um trabalho numa 

perspectiva construtivista, isto é, que vise a elaboração mútua na construção do conhecimento. 

A partir da assunção do construtivismo como forma, rompe-se com as formas tradicionais de 

ensinar, uma vez que a ideia de transmissão e aquisição do conhecimento não se coadunam 

mais com a percepção do aluno como agente central de seu próprio conhecimento 

(REZENDE, 2002).  

Segundo Mortimer (1996) um processo de ensino-aprendizagem que se baseia numa 

visão construtivista deve levar em conta duas características principais: o aluno deve estar 

envolvido ativamente na construção do conhecimento, e as ideias prévias dos alunos devem 

ser levadas em consideração, pois desempenham um papel importante no processo de 

aprendizagem. 

O trabalho de investigação levando à construção do conhecimento é relevante por 

proporcionar ao aluno experimentar, perceber e, ao final, poder visualizar seu próprio 

produto, levando-o a fazê-lo com prazer e alegria, ao manusear e brincar com algo que ele 

mesmo compreendeu e construiu. Atualmente, esta perspectiva investigativa que trabalha com 

a construção a partir das concepções alternativas dos alunos levando-os a experimentar 

aspectos científicos de sua própria realidade é bem aceita no ensino de ciências.  

Nesta perspectiva, o aluno é estimulado a falar, a relatar suas experiências com os seus 

colegas e com o professor numa ação discursiva que o leva a ter contato com a linguagem 
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científica, a exercitar a sua habilidade como orador e de escrever desenvolvendo também sua 

capacidade de abordagem e a cultura científica na sala de aula (MORTIMER e SCOTT, 

2002). 

Vale ressaltar que o trabalho de ensinar na faixa etária aqui considerada deve valorizar 

o brincar, pois a maior aspiração da criança é a brincadeira, e se o ensino se utilizar de 

atividades brincantes a criança há de se interessar pelo que está sendo ensinado. 

 

A livre expressão cobre uma ampla variedade de atividades físicas e processos 

mentais. A brincadeira é a forma mais óbvia da livre expressão nas crianças, e há 

uma persistente tentativa, por parte dos antropólogos e psicólogos, de identificar 

todas as formas de livre expressão com a brincadeira. A teoria da brincadeira, na 

verdade, tem uma genealogia muito respeitável, que nos remete a Kant e Schiller, do 

lado filosófico, e a Froebel e Spencer, do lado psicológico. Froebel chegou a afirmar 

que “brincar é a mais elevada expressão do desenvolvimento humano na criança. É o 

produto mais puro e mais espiritual da criança, sendo, ao mesmo tempo, um tipo e 

uma cópia da vida humana em todos os seus estágios e em todas as suas relações”. 

(READ, 2013, p. 120). 

 

 

Read (2013) ainda afirma que as diversas brincadeiras infantis podem ser associadas 

às quatro funções mentais básicas e que, quando são desenvolvidas atividades lúdicas, estas 

abrangem assuntos que são próprios da educação primária. Ele considera que o lúdico pode 

desenvolver o drama a partir do sentimento por meio da personificação e da objetivação, a 

forma (visual ou plástica) a partir da sensação por meio da auto-expressão, a dança e a música 

a partir da intuição e o artesanato a partir do pensamento por meio de atividades construtivas. 

Para o autor, o sistema primário de educação recai sobre estas quatro divisões. (READ, 2013).  

A partir dessas reflexões, percebemos a importância de trabalharmos com o lúdico e 

com a arte nos anos iniciais. Dessa forma, podemos desenvolver diversas dimensões do ser 

humano e iniciarmos o processo de letramento científico desde cedo, de forma alternativa. 

Nesse sentido, a escola passa a ter uma grande responsabilidade por promover atividades 

interessantes para os alunos e um cotidiano cultural repleto de música, arte e ludicidade. 

Infelizmente, essa não é a realidade da maioria de nossas escolas. “O ensino com música, 

dentro do contexto escolar é muito limitado, sendo necessário criar subsídios para que a 

linguagem musical faça parte da vida escolar dos alunos, desde a educação infantil” (FARIAS 

e TERÁN, 2011, p.55). 

É bom lembrar que o letramento científico aqui perseguido deve começar nos 

primeiros anos da escolaridade. Existem autores que defendem que este poderá ser iniciado 
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antes mesmo da aquisição da leitura e da escrita e outros defendem, ainda, o pressuposto de 

que esta etapa da escolaridade, referente aos primeiros anos do ensino fundamental, pode ser 

decisiva na formação científica inicial dos alunos. É importante colocar os alunos em ação de 

modo que estes sejam ensinados acerca dos métodos de investigação próprios da Ciência e 

possam se aproximar do fazer científico nos primeiros anos da escolaridade (PIZARRO e 

LOPES JUNIOR, 2015).  

Nesta perspectiva, o aluno tem a chance de começar a praticar e vivenciar a ciência 

desde cedo, tomando gosto pela mesma e se tornando capaz de discutir sobre os processos 

científicos, levando-o a uma vida adulta em que possa tornar-se mais protagonista no que se 

refere às tomadas de decisão acerca de questões relativas à ciência e à tecnologia. 

No Brasil, normalmente, o letramento científico não começa desde cedo e o ensino de 

ciências que é oferecido não valoriza o cotidiano dos alunos, prejudicando a sua construção 

como adultos que possam ter condições de participar conscientemente da tomada de decisões 

no tocante às questões pessoais, políticas, médicas ou tecnológicas. Ou seja, essa realidade 

acarreta no fato dos alunos chegarem à fase adulta sem serem letrados cientificamente. 

Significa que o aluno estuda conteúdos teóricos de ciências que esquecerá em seguida, não 

aprendendo e nem vivenciando aquilo que realmente é necessário para a sua vida. É premente 

pensar um currículo que possa privilegiar o fazer do aluno, colocar o aluno para atuar, realizar 

atividades, discutir e resolver problemas presentes no seu cotidiano. 

É preciso mudar definitivamente os rumos do ensino de ciências no Brasil. Precisamos 

romper com aquele ensino de ciências conteudista que muitas vezes fica limitado ao livro 

didático e partirmos para um ensino que privilegie a interação, o diálogo, instigando o aluno 

de modo que este tenha mais prazer no aprendizado (RAMOS e ROSA, 2008).  

Segundo Bayerl (2014, p. 7): 

 

Em complementação as razões quanto à necessidade e a importância de ensinar 

ciências desde os primeiros anos do Ensino Fundamental, os PCNs mostram que, ao 

se considerar ser o Ensino Fundamental o nível de escolarização obrigatório no 

Brasil, não se pode pensar no ensino de ciências como um ensino propedêutico, 

voltado para uma aprendizagem efetiva em momento futuro. A criança não é cidadã 

do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer ciências é ampliar suas 

possibilidades presentes na participação social e viabilizar sua capacidade plena de 

participação social no futuro. 
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Porém, as escolas continuam ensinando ciências de forma tradicional, com práticas 

pedagógicas ultrapassadas que não conseguem despertar no aluno a curiosidade e a motivação 

para o aprendizado de ciências. Isso ocasiona uma redução muito significativa nos 

rendimentos escolares dos alunos. O ensino investigativo é uma das formas de ensinar 

ciências, deixando para trás o ensino tradicional e priorizando a participação do aluno como 

um ser ativo no processo de ensino-aprendizagem e na construção do conhecimento, em que o 

professor atua como mediador de todo o processo. 

Com o progresso e o avanço da tecnologia, devido ao aumento da população e a outras 

demandas do mundo moderno, passamos a ter muitos problemas ambientais, bem como 

problemas de ordem socioeconômica, o que fez surgir, na década de 1970, a necessidade de se 

trabalhar no ensino de ciências e também em outras áreas ligadas à ciência e à tecnologia uma 

nova perspectiva que interligasse Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). As pesquisas nesse 

ramo se desenvolveram muito em países da Europa e da América do Norte, possibilitando 

mudanças curriculares e fazendo surgir escolas que ensinassem a partir dessa perspectiva. O 

Brasil, apesar de produzir muitas pesquisas sobre o tema, ainda está longe de um ensino que 

perpasse totalmente por esta perspectiva. No entanto, esta perspectiva é de suma importância 

para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, pois tem foco no letramento científico 

e na formação de cidadãos capazes de tomar decisões acerca de assuntos relacionados à 

ciência e à tecnologia, bem como aos temas correlatos. 

Segundo Aikenhead (2005 apud SANTOS e AULER, 2011, p. 79), “para futuros 

cidadãos, em uma sociedade democrática, compreender a inter-relação entre ciência, 

tecnologia e sociedade pode ser tão importante como entender os conceitos e os processos da 

ciência”. Até porque só o conhecimento dos conceitos e processos científicos, bem como o 

domínio das diversas tecnologias não são capazes de resolver os diversos problemas sociais 

da humanidade.  

Segundo Japiassu (1975 apud SANTOS e AULER, 2011, p. 81): 

 

O cientificismo, transformado em mito, em ideologia, em tecnocracia a serviço da 

lógica capitalista, não se sustenta porque, dentre outros aspectos: nem todos os 

problemas que se colocam para a humanidade serão resolvidos pelo progresso 

técnico-científico; o processo de desenvolvimento técnico-científico não é 

independente do sistema político, cultural e social e não existe a solução ótima, para 

todos os problemas, a ser desvendada pelos experts. 
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Por tudo isso, a proposta aqui apresentada visa ser um passo a mais na direção de um 

ensino de ciências a partir de uma prática que desenvolva nos alunos, além dos conceitos 

científicos e da experimentação, a preocupação com o ambiente em que vivem, a qualidade de 

vida das pessoas e consequentemente a associação das práticas contemporâneas por meio da 

perspectiva CTS. 

 

2.1 Ciência e Arte 

 

A articulação entre ciência e arte vem de longa data. Vejamos a citação a seguir: 

 

A música é uma das artes mais ligadas à matemática e à física. Até os albores do 

século XVI, ela era considerada um ramo da matemática. No período medieval 

constituía uma de suas disciplinas, integrando o quadrivium: aritmética, geometria, 

astronomia e música (MOREIRA e MASSARANI, 2006, p. 1). 

 

 

Percebemos que outrora, como lemos acima, a articulação entre as ciências e a música, 

um ramo da arte, era algo concreto e considerado como conhecimento pelos pensadores da 

época. Porém, no decorrer dos séculos a ciência e a música, bem como as artes de um modo 

geral, foram se distanciando de tal forma que o mundo passou a enxergar essas áreas de forma 

completamente distantes como se uma só abrangesse a racionalidade e a outra somente a 

subjetividade, respectivamente. Atualmente, começamos a ver esforços de professores e 

pesquisadores que tentam reaver essa aproximação entre as ciências e a arte, mas ainda 

precisaremos caminhar muito para obtermos um envolvimento sólido e respeitoso entre essas 

duas áreas do conhecimento. 

 

Apesar de testemunharmos um flerte maior entre ciência e arte na atualidade e de 

constatarmos que o local que mais busca fazer essa aproximação é o que realiza 

divulgação científica, ainda impera uma prática reducionista que enxerga que arte e 

ciência são duas instâncias que não têm a ver uma com a outra e que, portanto, cada 

uma deve permanecer em seus espaços. É frequente encontrarmos nos discursos do 

senso comum – e nos do não tão comum assim – uma ênfase na dicotomia arte e 

ciência, justificando que, respectivamente, uma é a expressão pura da subjetividade 

humana e a outra da racionalidade (DECCACHE-MAIA e GRAÇA, 2014 p. 11). 

 

 

Gabrielli (2012, p. 18), citando Edgar Morin em seu livro Ciência com Consciência, 

afirma que “é preciso estabelecer uma comunicação bem maior entre Ciência e Arte, é preciso 

acabar com esse desprezo mútuo. Existe uma dimensão artística na atividade científica”. 
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Por isso, torna-se relevante buscar cada vez mais trabalhar com estratégias e meios 

ligados à arte, no ensino de ciências, a fim de reduzir a distância que ainda existe entre a 

ciência e a arte e alcançar a parceria que ambas podem realizar no sentido de enriquecer o 

conhecimento humano. Devemos trazer para o cotidiano escolar práticas de ensino e de 

aprendizagem que vislumbrem atividades artísticas para o desenvolvimento e a aquisição de 

conhecimentos científicos. Só assim poderemos chegar a um patamar onde a ciência e a arte 

se encontrem caminhando lado a lado. 

Gabrielli (2012, p. 23), reitera acerca da importância da arte: 

 

Falar de Arte é falar do ser humano e desta gloriosa aventura que é viver; é falar do 

ser humano em toda a sua plenitude, de suas realizações, emoções, conquistas e 

fracassos. Nascemos com a necessidade de nos expressar e nos comunicar. Creio ser 

impossível separar a Arte de todo o contexto de nossa civilização. 

 

 

A ideia da importância da arte é tão antiga que Platão já propunha um casamento entre 

educação e arte e tratava destes assuntos com muita sensibilidade. Ele dizia que a ginástica 

estava para o corpo da mesma forma que a música estava para a alma.  Read (2013) defende a 

tese de que a arte deve ser a base da educação. No campo das ciências especificamente, este 

autor afirma que “a arte é representação, a ciência é explicação – da mesma realidade” 

(READ, 2013, p. 12). 

Partindo dessa premissa, podemos supor que a arte poderá ser um potente meio para se 

ensinar e aprender ciências e também outras áreas do conhecimento. A prática artística é 

sempre acompanhada de experiências e/ou experimentações. A partir daí Read (2013) se 

baseia em Koffka que propôs quatro maneiras pelas quais a mente se desenvolve. A primeira 

é a que envolve os fenômenos motores. São os primeiros movimentos que surgem, logo 

depois vão se aperfeiçoando até surgirem as habilidades; a segunda forma diz respeito à 

experiência sensorial e ocorre de imediato. Os sentidos levam a criança a perceber uma 

multiplicidade de fenômenos e a integração desses fenômenos podem estabelecer na criança 

uma concepção coerente do mundo; a terceira forma é uma articulação da primeira e a 

segunda. A criança aprende a realizar os seus movimentos de acordo com a sua vontade. Ela 

integra diversos fenômenos e se comporta no mundo de acordo com o seu padrão. Os 

processos sensoriais e motores estão ligados; a quarta forma é a habilidade de controlar nossas 

ações em relação aos ideais que formamos quanto ao mundo. Isto inclui as questões 



27 

 

intelectuais, a ética e o comportamento finalista, que estão ligadas ao objetivo da educação 

que é ensinar a criança a se disciplinar dentro de um modo finalista, isto é, o nosso conceito 

de mundo e o nosso comportamento no mundo. 

Segundo Read (2013, p. 67), Platão afirmou, assim como os modernos psicólogos, 

que: 

 

 
Toda a graça do movimento e a harmonia da vida – a própria disposição moral da 

alma – são determinadas pelo sentimento estético: pelo reconhecimento do ritmo e 

da harmonia. As mesmas qualidades, afirmou ele, “entram em grande parte na 

pintura e todas as manufaturas de utensílios em geral; e ainda na constituição de 

todos os corpos e plantas existentes; pois em todas essas coisas a graça e a ausência 

encontram lugar. E a ausência da graça, do ritmo e da harmonia está intimamente 

ligada a um mau estilo e um mau caráter: enquanto sua presença está aliada, ao 

mesmo tempo em que o expressa, ao caráter oposto, que é bravo e sóbrio”.  

 

 

 

Sobre a importância da atividade lúdica, Read (2013, p.175) cita a doutora Isaacs 

(1933, p.425) que aborda essa questão com muita propriedade: 

 

 
“Brincar não é apenas o meio pelo qual a criança descobre o mundo; é a suprema 

atividade que lhe traz equilíbrio psicológico nos primeiros anos. Em suas atividades 

lúdicas, a criança externaliza, trabalha e harmoniza, até certo ponto, todas as 

diferentes inclinações de sua vida psíquica interior... Os educadores há muito 

apreciam o vasto significado das atividades lúdicas, e muitos aspectos diferentes de 

seu valor têm sido trabalhados por diferentes pensadores. Restou aos psicanalistas, 

em particular aos que trabalham com crianças mais novas, mostrar em maior detalhe 

como as atividades lúdicas constituem o verdadeiro insuflar de vida na criança, pois 

é por meio dessas atividades que ela descobre o bem-estar mental, podendo trabalhar 

seus desenhos, medos e fantasias para integrá-los a uma personalidade viva”. 

 

 

A reflexão acima nos mostra a grandeza do brincar. Quando ensinamos ciências ou 

outro conteúdo por meio de brincadeiras estamos nos utilizando do meio mais propício à 

criança. É a sua linguagem própria, a maneira pela qual ela mais consegue se expressar e 

deixar fluir a sua imaginação e os seus sentimentos. Ademais, a criança se deixa levar de um 

modo geral pela brincadeira de forma que aprende naturalmente, sem perceber que está 

assimilando tais conceitos ou conteúdos, pois, brincar é prazeroso, é divertido e traz alegria. 

Quando somos motivados e estimulados por artifícios e estratégias lúdicas que nos 

despertam a alegria e o prazer ficamos mais suscetíveis ao aprendizado, pois não precisamos 

nos esforçar tanto para aprender. O aprendizado acontece de forma espontânea e natural. Isso 
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poderá possibilitar descobertas e nos despertar para a criação e a invenção de novas formas e 

ideias que ainda não tínhamos pensado ou conhecido. Podemos vivenciar tais descobertas em 

diversas áreas do conhecimento. “Criar é descobrir o novo. Isto se aplica à arte, à ciência, à 

filosofia, à tecnologia e ao nosso modo de construir o mundo que nos cerca. Nossa interação 

com o meio ambiente” (GABRIELLI, 2012, p. 24). 

 

Para mim, é interessante a interface entre a Arte e a Ciência, a relação do 

conhecimento científico, da filosofia e da Arte, como meio de expressão e 

comunicação desta civilização tecnológica, que caminha velozmente, 

desenvolvendo-se na direção do microcosmo e do hiperespaço. Ao mesmo tempo, a 

ficção científica, tão difundida no cinema, na literatura e nos meios de comunicação, 

atua em nosso inconsciente, gerando sonhos e fantasias, elementos utilizados 

fartamente pelos artistas (GABRIELLI, 2012, p. 18). 

 

 

Gabrielli (2012, p. 27) cita Einstein: “a coisa mais bela que o homem pode 

experimentar é o misterioso. É esta a emoção fundamental que está na raiz de toda Ciência e 

Arte”. Isto é fato. A descoberta de uma nova música ou uma nova canção, bem como 

descobrir a explicação de um fenômeno da natureza consistem em um universo misterioso, 

que muito fascina o homem e o estimula a viver e a buscar cada vez mais respostas ou 

descobertas de novas formas. 

O nosso trabalho aspira a articulação da ciência e da arte, mais especificamente da 

música, utilizando e explorando as atividades musicais a fim de que as crianças possam 

alcançar o aprendizado de conhecimentos científicos por meio dessas atividades que são 

simultaneamente atividades musicais, lúdicas, artísticas e científicas. Ao exercitar tais práticas 

os alunos estão trabalhando o ritmo, a melodia, a harmonia, a construção artesanal, a 

invenção, a criação, a brincadeira, os sons, dentre outros. 

 

Pode-se dizer que a importância da música como meio de expressão tem sido 

geralmente reconhecida, e basta que nos refiramos mais uma vez à obra de Dalcroze 

para indicar até que ponto o assunto tem-se transformado em base de métodos 

educacionais. Mas, até onde pude constatar, só Lamparter investigou o uso da 

expressão musical como índice da psicologia da criança (READ, 2013, p. 180). 

 

 

Nossa defesa no uso de atividades musicais no ensino e na aprendizagem de ciências 

nos primeiros anos de escolaridade se dá porque além dessas estratégias serem condizentes ao 

aprendizado nesta faixa etária, queremos estimular a imaginação e a criatividade dos nossos 
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alunos. Dessa forma, poderemos obter resultados satisfatórios ou até ideias e criações que 

superem às nossas expectativas. 

 

Possuímos uma imaginação ilimitada, que se revela na grande multiplicidade de 

conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, por homens e mulheres, que 

aplicaram sua criatividade em todos os campos da existência humana. Psicólogos, 

educadores e pesquisadores do comportamento humano revelaram que há uma 

grande relação entre criatividade e inteligência (GABRIELLI, 2012, p. 23). 

 

Continuando acerca da Arte e da Ciência, retomaremos agora um pouco mais da arte 

que nos interessa nesse trabalho, a música e a ciência dos sons. 

Quando falamos de música pensamos logo em instrumentos musicais, cantores, 

bandas, orquestras, dentre outras imagens que podem ser evocadas por nossa imaginação. 

Porém, a música foi descoberta pelo homem no decorrer do tempo à medida em que o mesmo 

começou a perceber a sua presença no seu cotidiano. Provavelmente o homem observou o seu 

corpo e a natureza e verificou, em todas essas manifestações, elementos da música.  Os ritmos 

da respiração, as batidas ritmadas do coração, a cadência dos passos, as rítmicas da fala, as 

alternâncias das ondas do mar, do dia e da noite, bem como a beleza dos cantos dos pássaros 

com seus diferentes timbres, o zumbido dos ventos, as reverberações da natureza e a sua 

capacidade de entoar sons sistematicamente (KÁROLYI, 1990). Como nos chama atenção 

Moraes (1983), “música é movimento”!  

Neste sentido, “quando o homem se percebe como um instrumento, como um corpo 

sonoro, e descobre que estes sons podem ser organizados, nasce a música. Começa ele, então, 

a manejá-los, convertendo-os em matéria nova, em um fantástico veículo expressivo” 

(MILLECCO FILHO; BRANDÃO; MILLECCO, 2001, p.05). 

Dentro deste contexto, percebemos que o som e a música são inerentes ao homem e, 

portanto, à sociedade. O homem e tudo o que existe ao seu redor é sonoro, pois todo som 

provem de uma vibração e na natureza tudo o que há tem a sua própria vibração, seja ela 

audível ou não.  

Acreditamos que todos nós somos “transformadores vibratórios”! Os nossos corpos 

são bioosciladores vivos, quase iguais aos conjuntos de cristais de recepção que 

captam os sons de rádio do ambiente. Nosso organismo é pleno de vibração. Tudo 

nele está vibrando: os átomos, as moléculas, as células, os órgãos. Ele é o somatório 

de todas essas frequências e, portanto, constituído basicamente de matéria sonora, 

porque toda vibração é som. Vibramos, pois, em nossa essência do ser e em nosso 

corpo. Vibramos para “ser”. (VICTORIO, 2008, p.16). 
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Ainda segundo Victorio (2008 p.22), “somos todos e tudo vibrações sonoras, mas, 

para que as ouçamos e um significado lhes seja atribuído, elas precisam ser captadas por 

nossos ouvidos e transmitidas ao nosso cérebro”. No entanto, julgamos importante chamar 

atenção para o fato das vibrações serem captadas também por indivíduos surdos, que as 

sentem pelo corpo como um todo, usando o conjunto perceptivo multissensorial, sendo essas 

sensações decodificadas pelo cérebro da mesma forma que o é para os ouvintes 

(HAGUIARA-CERVELLINI, 2003). 

Trabalhar conhecimentos de acústica, com os alunos dos anos iniciais nesta 

perspectiva de que tudo e todos somos sonoros, é importante porque podemos levá-los a 

observar e sentir o seu corpo e a natureza, sensibilizando-os e trabalhando conceitos 

importantes através da associação da física com a música promovendo o processo de 

letramento científico.  

Por isso, todas as atividades com os alunos devem experienciadas como uma 

brincadeira para que aprendam ciências de forma bem espontânea. 

      Pozo e Crespo (2009) sugerem que o ensino de ciências deve ser abordado como um 

saber histórico e inacabado, levando os alunos a participarem de alguma forma do processo de 

elaboração dos conhecimentos científicos, expondo suas dúvidas e seus questionamentos. Este 

formato faz com que tais conhecimentos sejam abordados como um processo de construção e 

de busca de significados e interpretações, não restringindo a aprendizagem científica à 

repetição e reprodução de conhecimentos pré-concebidos e cristalizados como um produto 

pronto para o consumo. 

Partindo da compreensão de que a aprendizagem de ciências é um processo que se 

constrói e deve buscar significados a fim de produzir novos saberes, faz-se necessário que 

busquemos estratégias alternativas no campo das artes para ensinar ciências aos nossos alunos 

e levá-los ao questionamento e à percepção do quanto é interessante fazer ciências. Sendo 

assim, a música que costuma ser uma prática cotidiana na vida das crianças e possui uma 

dimensão sentimental, pode ser um recurso favorável e um excelente promotor de “pontes 

cognitivas”, ou seja, um facilitador da aquisição de conceitos científicos. “Sensações íntimas, 

emoções e imagens fantasiosas fazem sentido no universo científico, sim; mas, como a 

expressão de uma dança ou de um tema musical, é algo que é mais sentido do que definido.” 

(ROOT-BERNSTEIN, R.; ROOT-BERNSTEIN, 2001, p.16) 
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2.2 Sobre Música e Acústica 

 

A palavra música vem do grego mousiké e designava, juntamente com a poesia e a 

dança, a “arte das musas”. O ritmo, denominador comum das três, fundia-as numa 

só. Como nas demais civilizações antigas, os gregos atribuíam aos deuses sua 

música, definida como uma criação e expressão integral do espírito, um meio de 

alcançar a perfeição (LOUREIRO, 2012 p. 33). 

 

Os gregos eram tão apaixonados pela música que fizeram com que ela se tornasse para 

eles uma arte de tal importância que era utilizada como uma forma de pensar e de ser. Para 

eles, o canto era capaz de educar e civilizar, por isso aprendiam canto desde criança 

(LOUREIRO, 2012). 

A música pode ser considerada tanto uma arte quanto uma ciência. Ela transmite e 

requer sentimentos, mas também possui técnicas e conhecimentos que devem ser estudados 

para que se tenha um bom desempenho. Podemos apreciá-la com as nossas emoções e 

compreendê-la com o intelecto (KÁROLYI, 1990). 

“Música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som” 

(BONA, 2002 p. 2). Podemos dizer também que a música é a arte de combinar os sons.  

A música se divide em três partes fundamentais: a melodia, a harmonia e o ritmo. 

Atualmente, a literatura tem considerado também o timbre como parte fundamental da música 

(MED, 1996). 

A melodia é a sucessão regular de sons que caracterizam uma determinada linha 

melódica, isto é, uma música. Sabemos que uma melodia está sendo executada quando 

ouvimos alguém tocar uma flauta ou um piano, por exemplo, e conseguimos reconhecer qual 

é a música que está sendo tocada.  

A harmonia, como o próprio nome diz, é a combinação de sons que se harmonizam e 

podem acompanhar ou dar suporte à melodia. Trata-se do que ocorre em geral quando um 

cantor ou um saxofonista solo está fazendo uma apresentação acompanhado de uma banda 

com violão, contrabaixo e teclado, por exemplo. Esses três instrumentos tendem a fazer um 

acompanhamento para o cantor ou o saxofonista através da combinação de sons, denominado 

acorde, que se harmonizam para dar suporte harmônico para o cantor ou o saxofonista que 

estão executando a melodia. Um exemplo básico de acorde é a combinação das notas Do, Mi 

e Sol, que juntas formam o acorde de Do maior. 
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O ritmo é o elemento primordial da música. Ele está presente na natureza e em nosso 

corpo. Há ritmo nas batidas do coração, nos passos que damos para andar, na alternância do 

dia e da noite, no vai e vem das ondas do mar e em outros fenômenos naturais. Os ritmos vêm 

da natureza e o homem apenas os descobre e explora. 

Este elemento da música é caracterizado por uma marcação rígida e se encontra 

intimamente ligado aos compassos que abarcam o tempos que, por sua vez, abarcam as  notas 

e pausas que estão aí distribuídas matematicamente. Isto significa que dentro de cada 

compasso teremos o mesmo valor em notas e pausas, não importando que figuras musicais 

estejam dentro do compasso. O exemplo a seguir (Figura 1) é uma pauta com 8 compassos 

onde há uma diversidade de figuras musicais e pausas em cada um deles, porém todos os 8 

compassos possuem 2 tempos cada um. 

 

 

Figura 1: Partitura musical com 8 compassos binários. 

Fonte: http://www.escolavirtualdemusica.com.br/notacao-musical-lendo-e-escrevendo-musica-pt-1/ 

 

 

As figuras musicais (ou notas) são sete: semibreve, mínima, semínima, colcheia, 

semicolcheia, fusa e semifusa. As figuras de silêncio (ou pausa) também são sete e possuem 

os mesmos nomes e valores das figuras musicais. A tabela abaixo (Quadro 1) mostra as 

figuras musicais (som), as figuras de silêncio (pausa) e os seus respectivos nomes. 
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Quadro 1: Figuras de som (notas) e figuras de silêncio (pausas) e seus respectivos nomes. 

Fonte: http://laispianista.blogspot.com.br/2011/03/duracao-das-figuras-musicais-e-suas.html 

 

Ao considerarmos o timbre, podemos conceituá-lo como a característica ou a cor do 

som. Trata-se da peculiaridade do som que faz com que possamos distinguir facilmente o som 

de uma moto e de um carro ou o som de uma flauta e de um piano. O timbre é também 

considerado, na música, um dos parâmetros do som juntamente com a altura, a intensidade e a 

duração. 

A música está presente na vida das pessoas desde antes do nascimento. Ainda no 

útero, o bebê pode ouvir a mãe cantando ou ouviu alguma música que é tocada próximo da 

mãe. Depois do nascimento, geralmente a criança continua em contato com música por meio 

das canções de ninar e outras músicas ouvidas no ambiente familiar. Durante toda infância, a 

criança estará em contato com a música em casa, no parque, nas festas de aniversário, na 

escola e em outros ambientes. 

A importância da música passa pelo fato dela estar intensamente presente na realidade 

e na vida de cada pessoa, independente de como a música foi apreendida por cada um. 

Partindo desse fato, podemos supor ser no mínimo interessante se trabalhar com a música 

tanto para fins em educação musical como para ensinar conhecimentos linguísticos, 

científicos ou matemáticos, afinal, a música tem em sua essência muita confluência com essas 

áreas. Ela é uma arte que depende da matemática, da linguística e da física para existir. Dessa 

forma, torna-se importante trabalhar estas e outras áreas do conhecimento fazendo-se uso da 

música. 
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O som é produzido por movimentos vibratórios e se propagam em forma de ondas 

sonoras. Cada som possui propriedades ou parâmetros como frequência (altura), intensidade, 

duração e timbre. O estudo desses conceitos traz a convergência entre a música e a física. 

 

Todo o Universo está baseado em vibração e essa vibração pode ser a natureza 

fundamental de cada forma de energia conhecida pela ciência. Tudo que existe é 

concebido como de natureza vibratória, que se manifesta em diferentes frequências 

ou combinações de frequências, conceitos praticamente idênticos aos revelados pela 

Física ondulatória (CAMPOS, 2000, p. 9). 

  

Vale aqui ressaltar que todas as considerações sobre acústica desenvolvidas daqui em 

diante estão baseadas em Hewitt (2009). 

O som, que são vibrações, se propaga através de algum material líquido, sólido ou 

gasoso. Ele pode se propagar através de um metal, da água ou pelo ar. Na ausência de algum 

material torna-se impossível a propagação do som. No vácuo o som não se propaga. 

Os movimentos vibratórios produzidos por algum objeto, pelas nossas cordas vocais 

ou por um instrumento musical qualquer, fazem as moléculas de ar vibrarem no mesmo ritmo 

de suas vibrações fazendo com que em alguns espaços as moléculas fiquem mais aglomeradas 

(compressões) e outros espaços elas fiquem mais espalhadas (rarefações), produzindo, dessa 

forma a onda sonora (Figura 2). É devido a isso que o som não se propaga no vácuo, não há 

coisa alguma para ser comprimida ou rarefeita. 

 

 
 

Figura 2: Vibração das moléculas no ar, provocando compressões e rarefações e produzindo a onda 

sonora. 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/ondas-sonoras.htm 

 

Um conceito importante na física do som (acústica) é a frequência. Ela está 

relacionada subjetivamente à altura do som. Isto corresponde ao número de vibrações por 

segundo que um determinado corpo vibre para frente e para trás, para cima e para baixo, ou 

seja, em qualquer direção. Se tomarmos como exemplo o som produzido por um pequeno 

sino, observaremos que o seu som é alto (agudo). Isso se dá porque ele tem uma alta 
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frequência de vibração. Num sino grande, poderemos observar um som mais baixo (grave) 

devido à sua baixa frequência de vibração. Do mesmo modo, podemos tomar como exemplo a 

altura da voz feminina e a altura da voz masculina (em geral) ou o som de um violino e o som 

de um contrabaixo, respectivamente. 

Podemos ver na figura 3 a representação da frequência alta em cor vermelha e da 

frequência baixa em azul. 

 

 

Figura 3: Representação das freqüências alta (vermelho) e baixa (azul). 

Fonte: https://raquellima16.files.wordpress.com/2011/01/frenquencia.gif 

 

A altura que conseguimos perceber pode ser grande ou pequena e depende da 

frequência da onda sonora. Quanto maior for a frequência, maior será a altura e vice-versa.  

A unidade de frequência é o hertz, que corresponde a uma vibração por segundo. Duas 

vibrações por segundo corresponderá a dois hertz (Hz) e assim sucessivamente. Frequências 

muito altas (da ordem de 10
3 

Hz) são medidas em quilohertz (kHz) e outras mais altas ainda 

(da ordem de 10
6 

Hz) são medidas em megahertz (MHz). 

Nós, seres humanos, conseguimos escutar normalmente os sons que estão na faixa de 

20 hertz a 20.000 hertz. No decorrer da vida, na medida em que envelhecemos, esta faixa 

tende a se encolher. 

As ondas sonoras com frequência abaixo de 20 hertz são chamadas de ondas infra-

sônicas, e as ondas que têm frequência acima de 20.000 hertz são chamadas de ultra-sônicas. 

O homem não consegue escutar o infra-som ou o ultra-som. Porém, os cachorros e outros 

animais o conseguem. Os elefantes, devido as suas grandes orelhas, conseguem se comunicar 

através de ondas sonoras de baixa frequência (infra-sônicas). 

A velocidade de propagação do som depende de vários fatores relacionados ao meio 

de propagação tais como as condições do vento, da temperatura e da umidade do ar. Ela não 

depende do volume ou da frequência do som. Todos os tipos de som se propagam com a 

mesma rapidez em um mesmo meio. Portanto, a velocidade de propagação do som no ar com 

https://raquellima16.files.wordpress.com/2011/01/frenquencia.gif
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muito vapor de água será maior em relação a sua propagação no ar seco, bem como o som se 

propaga mais velozmente no ar morno que no ar frio. 

Os nossos dois ouvidos são tão sensíveis às diferenças dos sons que captam, que são 

capazes de determinar a direção de onde provem cada som com precisão. Se possuíssemos 

somente um ouvido não seríamos capazes de detectar com precisão esta direção. Num caso de 

emergência não saberíamos para onde nos mover. Esta precisão quanto à proveniência do som 

se dá devido ao som atingir primeiro a um ouvido para depois o outro. Isto sinaliza de que 

direção o som provem.  

Observamos nessas reflexões que física e música têm bastante relação. A física 

fornece muitas bases conceituais para a música e esta, por sua vez, traduz essas bases em 

melodias, harmonias e ritmos que satisfazem aos nossos ouvidos e ajudam a embalar as 

nossas vidas.  

A música, bem como a física, consiste num campo de conhecimento sólido que pode 

confluir com diversas outras áreas do conhecimento e colaborar com o ensino e a pesquisa em 

vários campos de estudo.  

O professor tem um campo vasto a ser explorado neste sentido. O estudo dos sons, por 

exemplo, abrange a física, a percepção sonora, a educação dos sentidos, a cultura musical, a 

paisagem sonora, envolve os sons naturais e artificiais, as “vozes” dos animais, dentre outros. 

Com tantas possibilidades, a formação inicial e continuada dos professores torna-se 

imprescindível com a finalidade de fazer com que os mesmos possam refletir e ser 

estimulados a trabalhar com diversas estratégias no ensino de ciências explorando todas as 

possibilidades disponíveis no ambiente ao nosso redor. Por isso, experiências como essa, 

tratada nessa dissertação, devem ser compartilhadas por meio de artigos, cursos de 

capacitação, palestras, oficinas, mídias digitais e outros meios.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Nossa pesquisa foi realizada numa escola pública municipal de Teresópolis-RJ, uma 

instituição de tempo integral, onde os alunos passam 8 horas por dia no ambiente escolar. O 

tema da pesquisa (Introduzindo noções de acústica por meio da música) foi definido e logo 

começamos os trabalhos. O critério de escolha do ano de escolaridade e do tema a ser 

trabalhado se deu devido ao fato da matriz curricular do 2º ano do ensino fundamental 

(Anexo) do município de Teresópolis prevê o ensino dos cinco sentidos possibilitando uma 

abordagem mais ampla acerca da audição e do som. Por isso, escolhemos as duas turmas de 2º 

ano da escola, com um total de cinquenta alunos participantes da pesquisa, numa faixa etária 

de 7 a 8 anos. Os trabalhos foram realizados no decorrer do ano letivo de 2016 se dividindo 

em duas etapas. A primeira etapa teve início no mês de março, perdurando até o mês de 

junho. A segunda etapa foi realizada nos meses de agosto e setembro.  As aulas eram em 

formato de oficinas de 1 hora e 30 minutos, uma vez por semana. Foram 15 encontros, 

totalizando mais de 22 horas de trabalho. O formato de oficina foi devido à escola já possuir 

esse formato de aulas na parte da tarde com diversos outros temas. O tema da pesquisa é 

importante e merece uma exploração adequada em sala de aula, pois ouvimos sons de todos 

os tipos nos diferentes ambientes que frequentamos. Além disso podemos explorar sons de 

diversos materiais e objetos ao nosso redor.  

A metodologia adotada neste trabalho foi a pesquisa-ação pelo fato da mesma 

possibilitar um diálogo entre a prática de campo e os pressupostos teóricos podendo levar ao 

aprimoramento das práticas em sala de aula por meio de uma investigação da mesma. 

 

 

É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros tipos de 

investigação ação, que é um termo genérico para qualquer processo que siga um 

ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da 

prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-

se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do 

processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação. (TRIPP, 2005 p. 

445) 

 

 

 Sendo assim, planejamos nossas ações e seguimos com os trabalhos, envolvendo os 

alunos, em duas etapas. No decorrer dos trabalhos com os alunos tivemos a ideia de realizar  
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uma oficina de 4 dias ( 1 hora e 30 minutos por dia) para os professores da escola com o 

mesmo tema e a mesma dinâmica que a oficina dos alunos, com o objetivo de fazer uma 

interação deles com a pesquisa que estava sendo realizada e estimulá-los a trabalhar fazendo 

uso de estratégias alternativas no ensino de ciências. A ideia foi bem aceita pelos docentes e a 

oficina foi realizada. Apesar da importância desse trabalho com os professores, bem como a 

interação que ele proporcionou e a base sólida que possa ter nos concedido para a elaboração 

do nosso produto educacional, o mesmo não constituiu o nosso principal elemento de 

pesquisa. Porém, a iniciativa foi relevante para estreitar os caminhos entre a teoria e a prática 

junto aos professores.  

 A metodologia da pesquisa-ação possibilitou que investigássemos a prática do ensino 

de ciências por meio da construção dos instrumentos musicais de sucata e da utilização dos 

mesmos para se ensinar noções de acústica. Planejamos e implementamos essa estratégia com 

os nossos alunos. Durante o processo de ensino-aprendizagem, fomos descrevendo os 

acontecimentos e registrando tudo por meio de fotos e vídeos. Avaliamos esta etapa do 

trabalho utilizando relatos escritos e gravados dos alunos e retornamos com as oficinas de 

acústica nos utilizando de outra estratégia para averiguar os conhecimentos dos alunos e 

aperfeiçoar ainda mais a nossa prática. 

 Segundo Thiollent (2011, p.20-21): 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

[...] 

Na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no 

equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das 

ações desencadeadas em função dos problemas. 

 

 

 Para o autor, a pesquisa-ação tem o objetivo de resolver ou ao menos tentar esclarecer 

os problemas observados em uma dada situação. Em nossa escola, os trabalhos realizados 

envolvendo ciências sempre foram mais teóricos, isto é, escritos com base no livro didático e 

em alguns casos, com pesquisa na internet. Não havia nenhuma iniciativa de trabalhos com 

ciências utilizando a arte e sobretudo a música. Ademais, os professores regentes sempre 

relatavam nas reuniões pedagógicas e na oficina de formação que foi oferecida que ensinar 

ciências era o maior entrave por não possuírem uma formação adequada no campo da ciência. 
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 Tentamos, nesta pesquisa, melhorar o ensino e a aprendizagem de ciências nos anos 

iniciais utilizando uma estratégia diferente dos meios utilizados normalmente em nossa 

escola. Testamos com os nossos alunos uma aprendizagem prática por meio da construção e 

da música a fim de inseri-los no processo de letramento científico desde cedo. 

Considerando a pertinência do ensino de ciências por meio da música, buscamos 

formas possíveis de realizá-lo de maneira acessível e de fácil reprodução nas mais diversas 

realidades sociais as quais as escolas estão inseridas. Assim entendendo, realizamos o nosso 

trabalho a partir da construção de instrumentos musicais com sucata e a utilização dos 

calçados dos próprios alunos, possibilitando a ludicidade e o desenvolvimento da sua 

capacidade criativa. Visamos estimular nos alunos as diversas sensações entendendo que “é 

imperativo aprendermos a usar os sentimentos, as sensações, as emoções e intuições, que são 

as bases da imaginação criadora” (ROOT-BERNSTEIN; ROOT-BERNSTEIN 2001, p.24). 

 

3.1 Primeira etapa: construção de instrumentos  

 

Sendo a audição um sentido que possibilita ao indivíduo inúmeras percepções e 

sensações desde o exercício da fala, até a condição de ouvir ou tocar uma música, sentir o que 

ocorre no ambiente e até mesmo perceber sons desagradáveis e detectar a poluição sonora, 

torna-se pertinente a busca de alternativas para trabalhar conhecimentos científicos 

relacionados à mesma, de forma a torná-los mais significativos.  

A partir dessa e de outras premissas, propusemos trabalhar os conceitos de física, mais 

especificamente conhecimentos de acústica, usando a música como estratégia ou como um 

facilitador para este aprendizado. A música foi utilizada através dos instrumentos 

confeccionados pelos alunos com sucata para que tivéssemos também uma dimensão 

ecológica no trabalho de pesquisa e pudéssemos oferecer uma formação para a cidadania aos 

nossos alunos. 

Duas semanas antes do início do trabalho prático, propusemos aos alunos que 

trouxessem de casa materiais que não fossem mais úteis para eles e seus familiares, tais como 

caixas de leite e suco, garrafas de plástico, copos de iogurte e requeijão, latas de leite, potes 

diversos, caixas de sapato, tubos de papelão, tubos de PVC
5
 dentre outros, para participarem 

                                                           
5
Policloreto de vinila. 
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de uma aula de ciências diferente da que eles estão acostumados. Os alunos foram orientados 

para que lavassem as embalagens que fossem necessárias e colocassem para secar e depois do 

material seco, levassem para a escola. Durante o período estabelecido, o material (Figuras 3 e 

4) foi sendo levado para a escola e se percebia certa animação dos alunos ao levá-lo. 

 

           

Figuras 3 e 4: Material de sucata levado pelos alunos para a escola. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

Todo material utilizado foi fornecido pelos próprios alunos, com exceção de papéis 

coloridos, fitas adesivas, cola, balões infláveis e talheres que foram fornecidos pela escola. 

Eles se empenharam em coletar o material em suas casas e, à medida que as sucatas chegavam 

na escola, eles eram instruídos a identificar e selecionar cada material, colocando-os em 

caixas coloridas segundo o padrão de cores definido para a reciclagem: metal/amarelo, 

plástico/vermelho, papel/azul, vidro/verde e orgânico/marrom. Esta atividade visou agregar 

valores interdisciplinares ao trabalho promovendo o aprendizado dos princípios básicos da 

reciclagem. 

O primeiro encontro foi para que cada aluno pudesse mostrar o material que trouxe e 

identificá-lo como papel, plástico, metal, vidro e orgânico. Este momento foi para verificar se 

os alunos conheciam a composição de cada objeto ali presente. Logo depois apresentamos a 

eles 5 caixas de papelão encapadas de papel de cores verde, vermelho, amarelo, azul e 

marrom. Foi explicado que cada caixa serviria para se colocar um tipo de material. A caixa 

verde era para se colocar vidros, a caixa vermelha para se colocar plástico, a caixa amarela, 

metais, a caixa azul, papel e papelão, e a caixa marrom, materiais orgânicos (Figuras 5 e 6). 
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Terminada a explicação, os alunos foram convidados a retirar os objetos das sacolas e 

selecioná-los colocando cada um na sua devida caixa, organizadamente. Depois desta etapa, 

foram feitas abordagens sobre a importância da coleta seletiva de lixo, suas dificuldades e 

seus benefícios. 

 

 

 

Figuras 5 e 6: Alunos fazendo a seleção do material de sucata que levaram para a escola.  

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

Os alunos participaram atentamente das atividades e demonstraram se sentir úteis em 

poder fazer a seleção e organização do material trazido de casa, além de transformarem aquele 

momento em brincadeira e diversão. 

Logo depois, foi comunicado aos mesmos que faríamos um passeio sonoro, que 

iríamos sair de sala para visitarmos alguns ambientes da escola e observarmos quais os sons 
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que estariam presentes em cada ambiente (Figuras 7 e 8). Foi explicado detalhadamente como 

funcionaria esta atividade e saímos para o passeio sonoro com os alunos por toda a escola.  

As crianças, juntamente com o professor, caminharam por 5 pontos da escola: 

refeitório, corredor, recepção, quadra de esportes e uma sala de aula. Em cada um desses 

ambientes, o professor parava com os alunos, pedia para que escutassem atentamente e 

levava-os a dizer quais sons audíveis eles percebiam naquele ambiente. Tudo que os alunos 

iam relatando de suas percepções era anotado pelo professor. 

Começamos o passeio pelo refeitório da escola. Neste ambiente, os alunos disseram ter 

ouvido o som do ventilador, o som do celular fotografando, o barulho do carro na rua, as 

vozes e os gritos das crianças na quadra e no pátio, e o som das panelas e dos talheres que 

provinha da cozinha. 

O segundo ambiente que percorremos foi o corredor da escola. Neste ambiente os 

alunos disseram ter ouvido o som da bola batendo no chão e no alambrado da quadra, as 

vozes e os gritos das crianças na quadra e no pátio, os pés de seus colegas batendo no chão da 

quadra enquanto brincavam, as vozes de outros alunos na sala ao lado, o som das palmas de 

alunos na recreação, a professora falando com outros alunos no pátio, o choro de um colega 

no grupo e os gritos e as falas de um modo geral em toda a escola.  

 

      

Figuras 7 e 8: Passeio sonoro pela escola. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

O terceiro ambiente foi a recepção da escola. Neste local os alunos disseram ter 

percebido o som de uma furadeira numa loja de madeiras em frente à escola, também o som 
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de motores de carros e de um caminhão, sons das vozes de crianças falando e gritando e o 

som do motor de um ônibus.  

A quadra de esportes foi o quarto ambiente a ser percorrido pelos alunos. Neste local 

os alunos se atentaram imediatamente para o som de uma música que tocava numa sala ao 

lado da quadra, sons de crianças falando e gritando, bem como o som de um carro que um 

aluno ouviu e logo o identificou dizendo que era um carro turbinado.  

Depois desse percurso, voltamos à sala de aula que foi o quinto e último ambiente a 

ser observado auditivamente pelos alunos. Neste local os alunos perceberam o som das 

batidas de um martelo num estabelecimento comercial em frente à escola, sons de carros, 

ônibus e um carro de som que fazia anúncio próximo à escola. 

Foi perguntado aos alunos se em algum ambiente da escola se teve o silêncio total. 

Eles pensaram um pouco e logo responderam que não. Também foi perguntado a eles, qual 

seria o lugar mais silencioso dos cinco pontos percorridos. A maioria respondeu que era a sala 

de aula o lugar mais silencioso, apesar dos sons de carros, das batidas do martelo e do carro 

de som que eles ouviram. Neste ambiente os sons eram menos constantes e tinham uma 

intensidade baixa, pois este era o único ambiente fechado que foi percorrido. 

Quando questionados sobre a intensidade das vozes e gritos dos outros alunos nos 

diversos ambientes percorridos, o grupo relatou que na sala de aula, na quadra e na recepção o 

som era mais “baixo” (menor intensidade). Já no corredor, eles responderam que era “alto” 

(maior intensidade) e no refeitório era “médio” (média intensidade). Nessas considerações dos 

alunos, já pudemos perceber certa confusão entre intensidade e altura. Estas observações 

foram muito pertinentes à realidade sonora da escola, atendendo satisfatoriamente às 

expectativas da pesquisa, além nos mostrar, de antemão, um pouco das concepções que os 

alunos tinham acerca de alguns conhecimentos. 

No encontro seguinte ao passeio sonoro, os alunos trouxeram mais materiais de sucata 

para serem trabalhados e o início das atividades se deu com outra seleção dos materiais em 

caixas coloridas, como na primeira vez, a fim de organizar novamente o material, pois a 

quantidade de sucata crescia. 

Depois de todo o material selecionado e organizado nas caixas foram realizadas 

atividades a fim de levantar as concepções prévias dos alunos acerca dos parâmetros do som. 

Concepções prévias, conhecimentos prévios ou subsunçores são conceitos e ideias que os 

alunos já possuem em sua estrutura cognitiva sobre um determinado assunto servindo como 
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base para que ele adquira uma nova informação e esta tenha significado para o mesmo 

(MOREIRA, 2006). 

Foram realizados exercícios, com os alunos, onde produzíamos alguns sons com 

caixas de suco, colheres, palitos de churrasco e outros materiais, e logo percebemos que os 

conceitos de alto (agudo) e baixo (grave) que estão relacionados à frequência, na concepção 

da maioria dos alunos estava associado ao volume, que efetivamente está relacionado à 

amplitude, à intensidade. Afinal, intensidade é igual a amplitude de onda que tem relação com 

volume. Vale ressaltar, que confundir frequência (altura) com intensidade (volume) é natural 

até entre os indivíduos adultos letrados. 

Também foi feito um exercício de altura com os alunos onde apresentamos dois sons, 

um baixo e outro alto e apenas uma aluna disse imediatamente que um som era grosso e o 

outro era fino. Logo, todo o grupo concordou com a colega, sendo a resposta considerada 

pertinente, pois tratava-se de um som baixo (grave) seguido de um som alto (agudo). 

Usando uma caixa de suco e um palito de churrasco para produzir sons fracos e fortes, 

pedimos aos alunos que dissessem alguma coisa que eles podiam observar sobre aqueles sons. 

Uma aluna disse que o primeiro som era fraco e o segundo era forte. E realmente a aluna 

estava correta em sua observação, pois tratava-se de um som de pouca intensidade seguido de 

outro com maior intensidade. Porém, a turma como um todo permaneceu em silêncio 

demonstrando dúvida. 

Em seguida produzimos alguns sons com instrumentos feitos com sucata, por detrás da 

porta de um armário para que eles não vissem os mesmos, a fim de que descobrissem a 

origem ou os timbres daqueles sons. Os palpites foram muitos, mas não tiveram precisão 

quanto à proveniência dos sons, predominando as respostas incorretas e a dúvida, até porque 

também esses instrumentos não possuíam sons tão definidos como um instrumento musical 

propriamente. Com isso, os timbres não foram identificados devidamente. 

Deste modo, os alunos foram motivados a discutir os princípios do som e a 

participarem das demais atividades propostas, quando assuntos relacionados à acústica seriam 

trabalhados a partir das concepções alternativas de cada um deles a fim de introduzi-los, por 

exemplo, conceitualmente na física através da arte musical, de forma interdisciplinar. Torna-

se pertinente investigar primeiramente as concepções prévias dos alunos, em sala de aula, 

sobre o som, sua origem, sua produção, as vibrações, dentre outros. E a partir desta 

investigação, começarmos a trabalhar os conceitos. 
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Nos demais encontros os alunos foram divididos em 5 grupos (Figura 9), que sentados 

no chão da sala de aula, receberam uma caixa contendo diversos materiais, cada um. Os 

grupos puderam compartilhar materiais uns com os outros e solicitar ao professor outros 

materiais disponíveis. 

 

 

Figura 9: Alunos divididos em grupo, escolhendo e compartilhando materiais para a construção dos 

instrumentos musicais. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

A construção dos instrumentos musicais se deu a partir de explicações do professor 

sobre algumas possibilidades de confecção dos instrumentos fazendo uso de livros de 

educação musical e de fotos pesquisadas na internet. Os alunos também tiveram a liberdade 

de desenvolver outras possibilidades de criação de instrumentos musicais e objetos sonoros. 

Logo depois, tendo em mãos os diversos materiais, os alunos confeccionavam os seus 

instrumentos em seus devidos grupos, com criatividade, empenho e diversão. 

A partir daí o professor demonstrava para os alunos que todo som provem de uma 

vibração, usando uma caixa de suco com elásticos, lata de leite em pó com elásticos e caixa de 

MDF com elásticos para produzir o som, onde os alunos podiam ver a vibração dos elásticos 

produzindo os sons na prática. Também com estes objetos e estes elásticos foi possível 

demonstrar uma frequência maior e uma outra menor, produzindo assim, um som mais alto 

(agudo) e um som mais baixo (grave) respectivamente. 
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Confeccionamos cuícas feitas de copo de requeijão e barbante e tambores feitos de lata 

de leite em pó. Esses instrumentos possibilitaram a demonstração de sons longo e curto 

respectivamente, ilustrando o parâmetro duração.  

Com chocalhos feitos de copos de iogurte e arroz e ganzás feitos de latas de 

refrigerante e feijão pudemos demonstrar o parâmetro intensidade, isto é, os sons fraco e forte 

respectivamente. Em se tratando de intensidade, também foram construídos com os alunos 

megafones feitos de potes de sabão líquido para trabalhar a amplitude do som da voz deles. E 

também puderam experimentar como é possível ampliar o som da voz a partir de um objeto 

simples e fácil de construir. A confecção destes megafones ficou a cargo do professor e 

apenas da observação dos alunos, pois necessitou que se cortassem os potes utilizando um 

estilete, objeto que não deve ser utilizado por crianças. 

 Por fim, com a diversidade de instrumentos e objetos sonoros construídos com vários 

materiais, foi possível demonstrar uma variedade de timbres de acordo com a composição de 

cada objeto. 

Após estudarem os parâmetros do som, os alunos tocaram os seus instrumentos 

cantando divertidamente e chegaram a descobrir certos ritmos em seus próprios instrumentos, 

como foi o caso de uma aluna (Figura 10) que com um instrumento criado por ela própria, 

feito com uma caixa de MDF, elástico, papel e feijão, pôde produzir dois tipos de som 

(timbres) em um mesmo instrumento e reproduzir nele o ritmo de valsa. Foi um momento 

interessante da oficina e logo a aluna teve um colega para acompanhá-la. Este aluno que havia 

construído um instrumento semelhante com copo de iogurte, plástico, arroz e elástico, não 

resistiu em também reproduzir no seu instrumento o ritmo de valsa juntamente com a colega 

(Figura 11). Foram gravados dois vídeos desses alunos tocando seus instrumentos. 
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Figura 10: Aluna com o instrumento que ela criou com dois timbres diferentes e reproduziu o ritmo de 

valsa. 

Fonte: arquivo pessoal  

 

 

 
 

 

Figura 11: Alunos com os instrumentos que construíram, inclusive o aluno que criou um outro 

instrumento com dois timbres diferentes e acompanhou a colega acima tocando o ritmo de valsa. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

Em outros encontros, os alunos tiveram acesso aos instrumentos musicais e objetos 

sonoros construídos por eles e puderam tocar e cantar, ora orientados pelo professor, ora 

livremente. Os instrumentos construídos serviram de estímulo para brincadeiras e atividades 

relacionadas aos parâmetros do som propostos neste trabalho de pesquisa.  
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Em um determinado encontro foram confeccionados dois exemplares de telefone 

(Figura 12), um com tampas de potes plásticos, barbante e palitos e outro com copos de 

requeijão, barbante e palitos.  Estes exemplares de telefone serviram para ilustrar o assunto 

propagação do som. Os alunos se divertiram ao falar uns com os outros ao telefone e o 

professor aproveitou para abordar sobre a propagação do som que pode ocorrer através do ar, 

da água e de outros materiais. Neste caso, especificamente, os alunos experimentaram na 

prática a propagação do som ocorrendo através do barbante, de forma lúdica e divertida. Tal 

atividade é simples e foi significativa para os alunos, pois eles perceberam que um só 

conseguia ouvir o outro se o barbante estivesse esticado. Isso demonstra que se o barbante não 

vibrar bem esticado, não ocorrerá a propagação do som. 

 

 

 

Figura 12: Alunos falando ao telefone que construíram. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

No decorrer do trabalho, nossas avaliações foram realizadas por meio de depoimentos 

falados e escritos, bem como das associações feitas pelos alunos em sala de aula onde os 

mesmos classificavam os sons que ouviam de acordo com os parâmetros que haviam sido 

estudados. 
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3.2 Segunda etapa: trabalho com os calçados 

 

 

A segunda etapa deste trabalho foi um retorno aos conceitos de acústica que já haviam 

sido trabalhados, a fim de aferirmos se os alunos apreenderam os conhecimentos ensinados na 

primeira etapa, tentando superar as deficiências ainda existentes e ensinar utilizando um outro 

meio, uma outra estratégia com o objetivo de aprimorar a nossa prática. 

Nessa etapa trabalhamos com os calçados dos alunos em vez de instrumentos musicais 

e objetos sonoros de sucata. As atividades planejadas foram realizadas com os mesmos 

alunos, na mesma escola e participaram das oficinas 50 alunos, com idade entre 7 a 8 anos, de 

duas turmas do 2º ano do ensino fundamental. Esta etapa do trabalho aconteceu em 6 

encontros de 1 hora e 30 minutos cada, durante os meses de agosto e setembro de 2016. 

 Foram trabalhados conceitos de física a partir da exploração de diversos sons 

produzidos por meio da utilização dos calçados dos próprios alunos (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13: Alunos produzindo diversos sons com os seus próprios calçados. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

Começamos esta segunda etapa com os alunos sentados no chão da sala em um grande 

círculo, chamando atenção para o trabalho que havia sido realizado com os instrumentos 

musicais de sucata. Os alunos falaram sobre o trabalho realizado, relembraram determinados 

momentos divertidos e conversaram livremente. Logo depois, propusemos que todos tirassem 
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os seus calçados e experimentassem batê-los no chão. A partir daí começamos a fazer 

algumas dinâmicas batendo os calçados no chão. 

Adiante, trabalhamos novamente os parâmetros do som, como frequência, intensidade, 

duração e timbre. Estes parâmetros são utilizados também na música, porém foram 

descobertos em um laboratório de acústica e fazem parte do conteúdo de física dos últimos 

anos da educação básica no Brasil (BRASIL, 2000). 

Trabalhar os sons utilizando os calçados dos próprios alunos é uma ideia inspirada em 

Schafer (2009) que recomenda uma proposta elaborada pela educadora musical Marisa 

Fonterrada que consiste numa atividade com os sons onde as crianças trazem os calçados de 

casa. Em nossa experiência, trabalhamos com os calçados que os alunos estavam usando nos 

dias das oficinas.  

Propusemos uma grande roda com todos os alunos sentados no chão e que cada um 

tirasse os seus calçados e os colocassem à sua frente. Em seguida, os alunos foram motivados 

a bater os calçados no chão de forma ritmada (Figura 14) como se estivessem dando passos e 

podiam também bater livremente. Depois, cada aluno era convidado pelo professor a bater o 

seu par de calçados no chão e à medida em que o próximo aluno batia os seus calçados, todos 

podiam falar o que percebiam. Ora percebiam semelhanças entre o som dos calçados de um 

colega e outro, ora percebiam que o som dos calçados de dois colegas eram iguais e outras 

vezes diziam que o som dos calçados de um determinado colega era mais alto do que o do 

outro, um mais forte que o do outro, e assim por diante. Em meio a esses exercícios veio um 

questionamento do professor sobre como poderíamos obter um som mais longo que aqueles 

que tinham sido apresentados até então. Os alunos pensaram um pouco e mais adiante 

descobriram uma alternativa que respondesse ao questionamento. Começaram a esfregar os 

calçados no chão, percebendo que daquela forma podiam emitir um som mais longo que 

aqueles que resultaram simplesmente das batidas dos calçados no chão. Desta forma os alunos 

foram recapitulando e fazendo observações sobre o que é um som alto e um som baixo, um 

som fraco e um som forte, um som curto e um som longo e a diversidade de timbres que cada 

calçado pode produzir, bem como suas semelhanças com outros sons conhecidos por eles. 
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Figura 14: Alunos batendo os calçados no chão de forma ritmada. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

      Todas as atividades foram analisadas durante o processo a fim de identificar as 

facilidades e dificuldades existentes e se o objetivo estava sendo atingido. Trata-se de uma 

pesquisa que busca verificar a eficácia do uso da música no ensino de ciências, entrelaçando 

teoria e prática, por esse motivo a pesquisa-ação mostrou-se o método mais adequado. 

Buscamos evitar cair no praticismo vazio (RESENDE e MIRANDA, 2006), ancorando, o 

tempo todo, as ações à teoria mais abrangente do aprendizado significativo. A observação 

participante foi fundamental nesse processo. 

 

 

3.3 Oficina dos professores 

 
 

Embora os objetivos dessa pesquisa estejam calcados no ensino de ciências para 

crianças utilizando a música como estratégia, o trabalho se estendeu aos professores da escola 

por meio de uma oficina para os docentes a fim de mostrar um pouco do trabalho que estava 

sendo realizado com os alunos e estimulá-los também a buscar estratégias alternativas para 

ensinar ciências em suas salas de aula. Além disso, a ideia da oficina para os professores da 

escola nos forneceu subsídios para o nosso produto educacional que é uma mídia digital com 
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fotos, vídeos e relatos sobre todo o trabalho realizado destinado a auxiliar professores dos 

anos iniciais na tarefa de ensinar ciências por meio da música e de atividades lúdicas. 

A oficina de formação dos professores (Figura 15) foi realizada em 4 encontros de 1 

hora e 30 minutos de duração. Os encontros aconteceram na própria escola e tiveram a 

participação de 15 professores com idade entre 28 a 53 anos, a maioria com formação em 

pedagogia, e outros graduados em letras, educação física, história, artes, biologia e 

matemática.  

Grande parte dos professores possui pós-graduação lato sensu em diversas áreas do 

ensino. Só três professores da escola não possuíam pós-graduação. Quase todos os docentes 

têm em média 17 anos de prática em sala de aula, sendo que na escola, estão trabalhando em 

torno de 3 anos. 

 

 

 

Figura 15: Oficina dos professores sobre ensino de ciências com música. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

A oficina foi constituída de duas partes, uma teórica e outra prática. Na parte teórica 

foram abordados assuntos como acústica, abrangendo temas como a produção do som, a 

intensidade, a duração, a frequência e o timbre, bem como Ciência, Tecnologia e Sociedade 

(CTS) e Ciência e Arte. Na segunda parte os professores construíram as caixas coloridas para 

a seleção dos materiais e logo depois foram estimulados à construção de instrumentos 

musicais em grupos. Após essa construção puderam identificar nos instrumentos 
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confeccionados as diversas características do som, assim como a sua origem e a sua produção. 

Os professores também cantaram várias músicas tocando os instrumentos confeccionados por 

eles e expuseram os mesmos para que todos pudessem ver e experimentar as produções uns 

dos outros. Foram construídos os seguintes instrumentos de sucata: tambor de lata de leite em 

pó; violões de caixas de leite e suco e elásticos; cítaras de caixas de MDF e elásticos; 

chocalhos e ganzás de latas de refrigerante, copos de iogurte e grãos de feijão e milho; cuícas 

de copos de requeijão e barbante; megafones de potes de sabão líquido; objetos sonoros de 

tubos de papelão e balão de aniversário; telefones de copos de plástico e barbante; dentre 

outros (figura 16). 

 

 

 

Figura 16: Oficina dos professores tocando os instrumentos que construíram. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

Os docentes responderam a um questionário antes do início da oficina que buscou 

levantar dados sobre a formação acadêmica e o tempo de trabalho dos professores no 

magistério, além das seguintes perguntas: 1) Como você considera a sua formação em 

ciências? Por quê? 2) Você se considera um (a) professor (a) atualizado (a) cientificamente? 

Por quê? 

Ao final da oficina os professores responderam a outro questionário e fizeram uma 

atividade avaliativa de identificação de sons produzidos quanto à intensidade, à duração, à 

frequência e ao timbre. O questionário continha as seguintes perguntas: 1) Como você acha 
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que uma oficina envolvendo ciência e arte, como esta, pode colaborar com a sua formação? 

Por quê? 2) O que mais lhe chamou atenção nesta oficina? 3) Qual é a relação dessa 

experiência com a formação tecnológica e a educação ambiental? 4) Quais os pontos positivos 

e negativos desta oficina? 5) Comente sobre a experiência vivida nesta oficina. 

A oficina visou atender a uma demanda docente, uma vez que a relação ciência e arte é 

pouco considerada na formação inicial dos professores de um modo geral. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Primeira etapa: confecção dos instrumentos  

 

Os alunos receberam bem a proposta das oficinas de som com a construção de 

instrumentos musicais e colaboraram entusiasmados com o seu desenvolvimento. Desde o 

início com o passeio sonoro as descobertas foram constantes, além do entusiasmo por 

participarem de atividades que ainda não haviam experimentado. Estas atividades de 

construção fazendo o uso da música vêm ao encontro de uma necessidade do contexto escolar 

dos anos iniciais do ensino fundamental onde os alunos necessitam de ilustrações e 

brincadeiras. Nesta faixa etária o aluno precisa de atividades lúdicas e brincadeiras de um 

modo geral como um fator motivador da aprendizagem no cotidiano escolar. “Brincar envolve 

uma alegria infantil na atividade em questão, uma irreverência em relação ao procedimento, 

propósito ou “regras do jogo” convencionais” (ROOT-BERNSTEIN e ROOT-BERNSTEIN, 

2001 p.36). 

Desde o início das oficinas, que começou propriamente com o passeio sonoro, os 

alunos observaram atentamente os ambientes percorridos e quando questionados sobre os 

sons presentes nos ambientes e suas intensidades, responderam que não havia silêncio total 

em nenhum ambiente da escola, que o lugar mais silencioso era a sala de aula, que a recepção 

era o segundo lugar mais silencioso seguido da quadra onde eles visitaram e que o corredor 

era o lugar mais barulhento da escola seguido do refeitório.  

Suas respostas foram pertinentes, pois a sala de aula era o único ambiente fechado que 

visitamos, portanto justifica ser o mais silencioso. A recepção fica distante do pátio e da 

quadra onde acontecia o jogo de futebol, e apesar de ser um espaço aberto, é realmente um 

lugar bem silencio como observaram os alunos, o segundo lugar mais silencioso da escola. A 

quadra que eles visitaram estava vazia e também é um pouco distante da outra quadra onde 

acontecia o futebol, por isso foi indicada por eles como o terceiro lugar mais silencioso da 

escola. Em contraposição, o corredor e o refeitório estão muito próximos à quadra onde 

acontecia o futebol e ao pátio, por isso as observações dos alunos se justificam quando 

indicam o corredor como o lugar mais barulhento da escola seguido do refeitório.  
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Neste passeio sonoro tivemos a participação ativa dos alunos no processo de 

aprendizagem com atividades que exploravam o ambiente escolar a fim de sistematizar e 

comunicar conhecimentos do próprio currículo (FRACALANZA, AMARAL e GOUVEIA, 

1987). 

Mediante aos exercícios para verificar as concepções prévias dos alunos, percebemos 

que quanto aos parâmetros do som havia confusão em relação à noção de altura e intensidade. 

Num exercício para verificar a concepção de altura, só uma aluna demonstrou ter certa noção 

deste parâmetro respondendo que um som era grosso e o outro era fino, quando foi 

questionada durante o exercício. Quanto à intensidade, também tinham muitas dúvidas no 

início dos exercícios, com apenas um aluno respondendo corretamente ao exercício de escuta 

e os demais em silêncio quando eram questionados durante a atividade.  

Durante todo o processo de trabalho nas oficinas de acústica com os alunos, as 

professoras regentes das turmas que participaram das oficinas relatavam na reunião 

pedagógica que os alunos ficavam cotidianamente analisando determinados sons que eram 

ouvidos na sala de aula com base nas oficinas de acústica. Segundo elas, os alunos ficavam 

permanentemente tentando classificar os sons que ouviam em curto ou longo, alto ou baixo e 

fraco ou forte, além de tentarem identificar a proveniência dos mesmos. Para Schafer (2009 

p.13) “... nada é tão básico quanto a educação dos sentidos e, a escuta é um dos mais 

importantes”. 

 Ao final do trabalho das oficinas, os alunos responderam prontamente a certas 

questões relacionadas ao tema. Quando foram questionados sobre o que mais gostaram nas 

oficinas, disseram unanimemente que foi construir os instrumentos musicais. Vimos aí a 

importância de trabalhar a construção nesta faixa etária, fazendo uso da música e dando 

margem à ludicidade. Também foi perguntado aos alunos de onde provem todo o tipo de som. 

Um aluno respondeu: de um movimento, e imediatamente o restante do grupo concordou com 

ele. 

Depois de um intervalo de duas semanas da realização das oficinas, retornamos ao 

trabalho com o grupo, realizando alguns exercícios de produção do som e dos parâmetros 

frequência, duração, intensidade e timbre com a finalidade de avaliar o aprendizado dos 

alunos. 

No exercício de frequência utilizamos um ganzá de garrafa plástica e arroz e um ganzá 

de lata de refrigerante e arroz. Foram apresentados os dois sons e perguntado aos alunos qual 
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som era baixo e qual era alto. Os alunos identificaram sem muita dificuldade que o primeiro 

som era baixo e o segundo era mais alto. Em relação à duração, utilizamos um ganzá de lata 

de refrigerante e arroz e uma cuíca de copo de requeijão, barbante e palito. Quando 

questionados em relação aos dois sons, responderam que o primeiro era um som curto e o 

segundo um som longo.  

Em relação ao parâmetro intensidade, utilizamos um tambor de pote de sabão líquido e 

um chocalho de copos de iogurte e arroz. Os alunos demonstraram ter entendido o parâmetro 

da intensidade, respondendo que o primeiro som era o som forte e que o segundo era o som 

fraco. Poucos alunos não souberam responder ou tiveram dúvida. 

Por fim, exercitamos o parâmetro timbre utilizando uma lata grande e uma lata 

pequena, e um pote e um copo de plástico. O som era emitido por detrás de uma cortina para 

que os alunos não vissem o objeto que estava sendo percutido. Eles reconheceram bem o 

timbre da lata grande classificando-o como som de lata. Os timbres do pote e do copo de 

plástico, eles também reconheceram classificando-o como som de plástico. Porém, eles 

ficaram em dúvida quanto ao som da lata pequena, não conseguindo reconhecer o mesmo. 

Quando foram perguntados sobre a onda sonora, uma aluna se lembrou de imediato que a 

onda sonora se propagava pelo barbante do telefone que foi construído por eles.  

Vale ressaltar, que na maioria dos questionamentos, durante o processo de 

aprendizagem ou de avaliação, nem sempre era a turma toda que respondia às perguntas. 

Quase sempre era apenas um aluno ou outro que respondia. Mas, de uma forma ou de outra, 

eles acabavam chegando a conclusão do colega que respondia, ou pelo menos eram levados a 

pensar sobre a questão. Foi um trabalho em que um ajudava o outro a entender e compreender 

os conceitos científicos de forma descontraída. 

No entanto, os resultados deste trabalho nos mostraram que os alunos conseguiram, de 

um modo geral, entender como o som se propaga através do barbante no telefone 

confeccionado por eles, perceberam a diferença de altura e intensidade sendo capazes de 

diferenciar volume e altura, e também entenderam que o timbre é a qualidade do som que nos 

permite diferenciar cada tipo de som por meio de exercícios realizados com latas, garrafas de 

plástico, garrafas de vidro (cada um com o seu som próprio). Eles fizeram associações dos 

conceitos trabalhados no cotidiano da sala de aula, classificando sons da escola e da rua e se 

entusiasmaram com a experimentação que as atividades de construção de instrumentos lhes 

proporcionaram. Ademais, aprenderam brincando e de forma divertida, tocando e cantando 
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com os instrumentos construídos por eles próprios. Sendo assim, foram capazes de 

corresponder às expectativas do trabalho, podendo comprovar e até melhorar o aprendizado 

nesta última parte desta primeira etapa da pesquisa. 

Para finalizar, seguem 6 relatos escritos por 6 alunos diferentes que participaram das 

atividades: 

Eu aprendi que o ganzá é grave e o violão é agudo. Eu gostei da oficina e 

aprendi que o som vem da vibração. 

E todo som tem vibração. E eu gosto da aula de som. E hoje a gente tocou 

megafone e ganzá. E hoje a gente viu as vibrações. 

Eu amei fazer o instrumento. E também cantar muito. E o que eu mais gostei 

de ver, os instrumentos vibrarem. 

O que mais gostei na oficina do Tio Cândido foi de fazer instrumento. E a 

gente fez muitos instrumentos. A gente aprendeu o que é o som baixo e alto, 

e no mesmo dia a gente saiu da sala para escutar o som. 

Eu gostei da oficina que a gente saiu da sala para falar dos sons e também 

eu adoraria voltar ao tempo para fazer os instrumentos. E eu aprendi os 

movimentos, e se eu afinar a corda forma outro solo. 

Eu gostei do megafone e do ganzá, e da cuíca, caixa de som, e violão de 

caixa. 

 

 

 

4.2 Segunda etapa: trabalho com os calçados 

 

 

Os alunos participaram das atividades propostas, nesta segunda etapa, com muita 

alegria e motivação. Esta alegria pôde ser constatada por meio da observação participante e 

dos registros em vídeos feitos durante a realização das atividades. 

Com as atividades efetivadas utilizando os calçados dos alunos para se ensinar 

acústica e averiguar os conhecimentos apreendidos, verificamos que a maioria foi capaz de 

distinguir que o som do sapato de um determinado colega era mais alto que o som do sapato 

do outro (frequência), que alguns sapatos tinham sons fortes em relação a outros 

(intensidade), que tinham três colegas em que os calçados possuíam o mesmo som (timbre), 

mas os outros calçados tinham sons diferentes. A partir daí, os alunos se agruparam, 

espontaneamente, usando como critério os calçados de mesmo timbre ou timbres semelhantes. 

A questão crucial desta segunda etapa foi como produzir um som mais longo com os 

calçados, já que a forma mais comum de se trabalhar com os calçados é quase que 
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exclusivamente batendo-os no chão como fora proposto inicialmente. Quando foram 

questionados sobre como seria possível produzir um som com maior duração que aqueles das 

batidas dos calçados no chão, os alunos pensaram por um tempo e mais adiante começaram a 

esfregar os sapatos no chão, respondendo satisfatoriamente à indagação por meio de sua 

própria descoberta. 

Com base nesse trabalho interdisciplinar envolvendo conceitos científicos e música, os 

alunos demonstraram habilidades de cantar canções infantis como Escravos de Jó batendo os 

sapatos no chão de modo ritmado e também realizaram a sonorização de histórias de cunho 

educativo ambiental como Boitatá e os Fazendeiros, também do folclore brasileiro, de forma 

satisfatória usando a criatividade e a espontaneidade.  

Além disso, fizeram também a reprodução de alguns sons relacionados aos fenômenos 

do ambiente tais como: som de chuva, som de cavalos marchando, som dos passos de um 

monstro e dos passos de uma menina, som da tempestade, dentre outros. Durante estas 

atividades, vale ressaltar que os alunos pensavam, observavam os colegas, tentavam de uma 

forma e de outra e acabavam chegando a resultados satisfatórios. Desse jeito as crianças 

puderam trabalhar e compreender de forma divertida e lúdica o conceito de timbre. 

Neste trabalho percebemos que a utilização de recursos envolvendo a música no 

ensino de ciências nos primeiros anos de escolaridade, funcionou eficazmente no processo de 

aprendizagem de conceitos básicos de acústica dos alunos. De modo divertido, os alunos 

demonstraram ter acrescentado conteúdo às suas concepções prévias, apresentando uma 

compreensão mais apropriada de timbre, frequência, duração e intensidade, conceitos que a 

experiência sonora possibilitou aos alunos distinguir, distinção que no início das atividades 

eles não conseguiram realizar satisfatoriamente. Essa segunda etapa veio complementar a 

primeira. A música foi utilizada como meio para ensinar, porém com outro recurso, os 

calçados. Nesta etapa, os alunos puderam vivenciar o mesmo aprendizado e consolidar os seus 

conhecimentos de uma forma diferente podendo criar e experimentar outras possibilidades de 

práticas com os sons.  

Todo o processo se deu sem a utilização de termos científicos da física, tendo sido as 

atividades realizadas para a apreensão de noções gerais, próprias para o ensino de ciências 

voltado para os anos iniciais. 

Os resultados alcançados quanto à assimilação dos conteúdos de acústica trabalhados 

bem como o estímulo e o interesse dos alunos pelas atividades realizadas foram satisfatórios e 
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demonstraram que é importante investir em estratégias que envolvam a arte, a música e o 

lúdico no ensino de ciências. 

 

 

4.3 Oficina dos professores 

 

As respostas dos professores ao primeiro questionário demonstraram que a maioria 

considera sua formação inicial insuficiente devido à mínima atenção dada à ciência nos 

currículos dos cursos de graduação voltados para o magistério dos anos iniciais. 

Em relação à atualização científica, a maioria dos professores respondeu que, na 

medida do possível, tentam se atualizar, mas a ciência e a tecnologia avançam tão 

rapidamente que não é possível acompanhar satisfatoriamente. 

De um modo geral, os professores responderam que a oficina de formação ministrada 

na escola pôde colaborar fornecendo novos caminhos para se trabalhar conteúdos como os 

sentidos, mais especificamente a audição e o tato, bem como conteúdos de outras áreas como 

matemática e português. Relataram que o que chamou mais atenção na oficina foi a 

possibilidade de construção de instrumentos variados utilizando materiais disponíveis e de 

fácil aquisição, e, além disso, poder trabalhar a reciclagem de materiais como papelão, 

plástico etc. para produzir diferentes sons. 

Sobre a relação da experiência vivida, no curso de formação, e a educação ambiental, 

os professores responderam que tem bastante relação, pois por meio deste trabalho de 

confecção de instrumentos musicais com sucata podemos mostrar para os alunos que não 

devemos desperdiçar materiais úteis e que a reciclagem pode ser também um meio de 

preservação da natureza, reaproveitando materiais que seriam descartados e consequente 

diminuindo a quantidade de lixo. Também destacaram que a produção de instrumentos e 

objetos sonoros com material reciclável leva os alunos a pensar, aguça a criatividade além de 

fazê-los experimentar a ciência. 

Também foi observado pelos professores que as práticas docentes da maioria dos 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental abordam o tema audição e sons de forma 

muito breve e pouco lúdica, embora audição e sons constituam um assunto que pode ser 

amplamente abordado devido à gama de percepções e sentimentos provocados através dos 

diversos tipos de sons.  Ademais, “enxergamos em um raio de 180º, mas ouvimos em 360º, se 
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quisermos, podemos fechar os olhos, mas os ouvidos não. Estes, desde que gozem de boa 

saúde, permanecem abertos todo tempo” (SCHAFER, 2009).  

Trabalhamos assuntos como a produção do som, o timbre, a intensidade, a duração e a 

frequência. Para tanto, propusemos a confecção de instrumentos musicais também com os 

professores utilizando diversos materiais, como sucata, a fim de fazê-los experimentar os 

diversos tipos de sons e os seus parâmetros a partir da criação deles próprios, assim como foi 

trabalhado com os alunos. Com esta oficina os professores puderam experimentar na prática 

as experiências vividas pelos alunos, bem como o prazer de se construir instrumentos 

musicais. Brito (2003) diz que construir instrumentos musicais desperta a curiosidade e o 

interesse das crianças. 

Essa experiência de se trabalhar conteúdos de acústica com as crianças a fim de que 

percebessem as características do som no tocante aos seus parâmetros levou-nos a refletir o 

quanto é importante o uso de outras estratégias para se ensinar ciências. A música e a arte de 

um modo geral oferecem um meio divertido e agradável para a assimilação de conteúdos que 

dependendo da estratégia podem não parecer interessantes. 

Assim como os alunos, os professores se divertiram (Figura 17) com o aprendizado 

sobre o som e o estudo de seus parâmetros. Puderam exercitar, também, a capacidade criativa 

desenvolvendo instrumentos musicais e objetos sonoros que ilustraram sons fracos e fortes, 

altos e baixos, curtos e longos e diferentes timbres.  

 

 

 

Figura 17: Professores exercitando a criatividade na construção dos instrumentos musicais. 

Fonte: arquivo pessoal  
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A experiência mostrou que os professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

reconhecem que a sua formação inicial em ciências é insatisfatória. Isto ficou claro nos relatos 

de cada um dos professores que disseram que a formação básica deles poderia ser mais 

aprofundada no campo da ciência, que tanto no curso de formação de professores, bem como 

na graduação em pedagogia se aborda muito pouco sobre a área científica, e que consideram 

sua formação insuficiente neste campo para desenvolver um trabalho que desperte o interesse 

dos alunos pela ciência. 

A oficina ofertada mobilizou os docentes e fez com que todos pudessem repensar as 

suas práticas em sala de aula, sobretudo, no ensino de ciências. Seguem alguns relatos que 

foram escritos por diferentes professores:  

 

Foi divertido e de grande proveito em nossa realidade escolar. 

Foi divertido! Confeccionamos instrumentos e brincamos com os sons! Foi 

uma descoberta que acrescentou muito! 

Essa experiência traz a possibilidade de trabalhar a sustentabilidade com o 

reaproveitamento de diferentes materiais, além dos aspectos científicos da 

experiência. 

Este tipo de oficina pode trazer ao conhecimento do professor situações 

lúdicas que contemplam os eixos de musicalidade e artes presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e na matriz curricular do município. 

Todo conhecimento colabora com a formação contínua do professor, ainda 

mais de forma integrada, estudos de artes e ciências. 

Com esta oficina obtive o conhecimento dos diversos tipos de coleta seletiva 

existentes e da variedade de materiais que podem ser reciclados, e também a 

arte de transformá-los. 

Acho que esta oficina poderá colaborar bastante com minha formação, pois 

foi possível aprender e compartilhar muitas sugestões de atividades práticas 

e diferenciadas que podem auxiliar no meu trabalho e desenvolver várias 

potencialidades em meu aluno. 

A oficina pôde colaborar muito. Pois, traz uma nova perspectiva para o 

trabalho de diferentes áreas de uma maneira interdisciplinar, e contribui 

com novos conhecimentos, sugestões, ideias e motivação. 

 

O relato de uma das professoras se destacou na oficina:  

 

Foi uma experiência interessante, uma vez que, além de aprender a utilizar 

os diversos materiais para reproduzir os sons, aprendi que os instrumentos 

feitos com materiais alternativos podem explicar e relacionar alguns 

conteúdos como tipos de som, propagação do som... 
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A oficina dos professores foi uma experiência de aprender e ensinar ciências de forma 

lúdica e sustentável por meio da música que pode funcionar significativamente na formação 

científica dos docentes e consequentemente no aprendizado dos alunos. 
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5  PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

O produto educacional idealizado e produzido nesta pesquisa é um vídeo de 16 

minutos e 51 segundos que mostra sinteticamente o trabalho que foi realizado com os alunos 

na escola apresentado pelo professor/pesquisador. Trata-se de uma mídia elaborada a partir 

dos anseios gerados com a experiência do trabalho realizado com as crianças e da oficina de 

formação realizada com os professores. A mesma tem como objetivo estender a experiência e 

os resultados alcançados aos professores dos anos iniciais, bem como estimular os docentes a 

utilizar estratégias alternativas para se trabalhar os conteúdos de ciências e desta maneira 

poder promover o letramento científico nos anos iniciais, objetivo principal desta pesquisa. 

Afinal, com este trabalho promovemos, em nossos alunos, o início do processo de letramento 

científico no campo da física por meio de atividades simples como o passeio sonoro, a 

construção de instrumentos com sucata e o uso dos calçados dos alunos, o que fez com que 

eles percebessem a ciência em seu próprio ambiente por meio de nossas práticas. 

Em suma, o produto aborda sobre crianças aprendendo ciências por meio de atividades 

musicais numa escola pública com a construção de instrumentos musicais de sucata e a 

utilização de seus próprios calçados se divertiram e apresentaram ao público o que 

aprenderam. Mães, professores e as próprias crianças falam do que acharam dessa proposta 

que foi realizada em 2016. 

Com a finalidade de propagar a experiência vivida na escola, este vídeo pode servir de 

ferramenta na formação continuada dos professores dos anos iniciais e é também um passo a 

passo do que foi trabalhado, pois narra a trajetória da pesquisa desenvolvida. Os conceitos 

científicos são apresentados de forma alternativa fazendo-se o uso da arte, por meio da 

música, e de atividades lúdicas. São mostradas as duas etapas do trabalho: a construção dos 

instrumentos musicais com sucata e a utilização dos calçados para se trabalhar o som. 

O produto apresenta narrações feitas pelo autor da pesquisa e contou com uma equipe 

de edição para produzir o trabalho. Fotos e trechos de vídeos ilustram o vídeo. Todas as fotos 

e 95% dos vídeos foram gravados com câmera de celular e as únicas imagens que foram 

gravadas em estúdio, foram a apresentação e as narrações do autor. Há relatos falados de 

alunos, mães de alunos e professores. 
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O roteiro do filme foi elaborado pelo autor da pesquisa que também atuou como 

diretor geral juntamente com a equipe de produção. A trilha sonora contou com sons de 

acordeom (próprio autor) tocando músicas populares infantis (domínio público) e a música 

Minha Sanfona (autoral). As demais músicas fazem parte do CD Criança Feliz (canções 

didáticas) gravado no ano de 2001, também autoral. 

Este produto educacional, que é uma mídia digital intitulada Nos Batuques da Ciência 

(Disponível em: www.youtube.com/watch?v=nXdYD-HXcUU ), consiste em um vídeo que 

traz uma sequência de trabalho narrada pelo próprio mestrando onde são apresentados 

diversos itens como: 

1. Apresentação do tema e conceitos trabalhados, ao som de música instrumental 

executada no acordeom pelo próprio professor e autor da pesquisa (Figuras 18 e 19); 

 

Figura 18: Tela de abertura do vídeo com o título do trabalho. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

Figura 19: Abertura do vídeo com música e apresentação dos parâmetros do som. 

Fonte: arquivo pessoal  

http://www.youtube.com/watch?v=nXdYD-HXcUU
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2. Objetivos e público-alvo (Figura 20); 

 

 

Figura 20: Apresentação do trabalho, seus objetivos e público-alvo. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

3. Passeio sonoro por 5 pontos da escola (Figura 21); 

 

 

Figura 21: Passeio sonoro no momento da quadra de esportes. 

Fonte: arquivo pessoal  
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4. Separação do material de sucata (Figura 22); 

 

 

Figura 22: Separação do material de sucata em caixas coloridas. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

 

5. Construção dos instrumentos musicais e objetos sonoros (Figura 23); 

 

 

Figura 23: Começo da confecção dos instrumentos musicais. 

Fonte: arquivo pessoal  
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6. Estudo da produção, propagação e parâmetros do som com instrumentos de sucata 

(Figura 24); 

 

 

Figura 24: Alunos tocando os instrumentos e estudando os parâmetros do som. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

7. Estudo dos parâmetros do som com os calçados dos próprios alunos (Figura 25); 

 

 

Figura 25: Alunos estudando os sons com os seus próprios calçados. 

Fonte: arquivo pessoal  
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8. Apresentação dos conceitos de acústica trabalhados, no seminário da escola (Figura 

26); 

 

 

Figura 26: Alunos apresentando seus conhecimentos sobre o som no seminário da escola. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

9. Sonorização de histórias com os calçados (Figura 27); 

 

 

Figura 27: Alunos fazendo a sonorização de histórias com o som dos calçados. 

Fonte: arquivo pessoal  
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10. Depoimentos dos alunos, mães e professores (Figuras 28, 29 e 30). 

 

 

Figura 28: Aluna contando um pouco do que aprendeu. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

 

 

Figura 29: Mãe de aluno falando da importância desse trabalho para seu filho. 

Fonte: arquivo pessoal  
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Figura 30: Orientadora da escola falando sobre a importância desse trabalho. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

 

11. Alunos tocando e cantando com os instrumentos musicais de sucata (Figuras 31 e 32). 

 

 

Figura 31: Alunos tocando e cantando com os instrumentos que construíram. 

Fonte: arquivo pessoal  
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Figura 32: Alunos tocando e cantando com os instrumentos de sucata em um grupo menor. 

Fonte: arquivo pessoal  
 

 

Devido se tratar de uma mídia digital, este trabalho é de fácil utilização pelos 

professores e outros interessados pelo tema, pode fazer parte de formações e capacitações em 

escolas e em curso de formação incial e continuada, além de poder ser assistido pelos 

professores individualmente quando se fizer necessário. É um trabalho que envolve 

diretamente o pesquisador e os envolvidos na pesquisa, tem depoimentos, narrativas e um 

pouco das práticas realizadas durante todo o processo de trabalho. Isso faz com que esse 

produto seja de fácil entendimento e possa atingir a uma diversidade maior de professores e 

outros interessados, por tratar de práticas de ensino no contexto escolar. 

Esperamos que este produto possa colaborar com a formação dos professores dos anos 

iniciais e outros interessados e, sobretudo, estimule os professores dos primeiros anos da 

escolaridade a trabalhar com estratégias alternativas no ensino de ciências. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos, com os dados que obtivemos com essa experiência, que o ensino de 

ciências nos anos iniciais pode ser mais interessante se utilizarmos estratégias alternativas que 

possam torná-lo mais estimulante para os nossos alunos. Dentre os diversos recursos que 

podem ser usados, a música tem se mostrado como um meio favorável para se trabalhar a 

ciência, sobretudo no tocante ao estudo dos sons e suas propriedades. Além de ser um recurso 

de baixo custo, a música sensibilizou e motivou as crianças durante os trabalhos realizados, 

tanto com a confecção de instrumentos musicais de sucata, como com a utilização dos 

calçados dos alunos.  

A primeira parte do trabalho, a construção dos intrumentos musicais com sucata, 

possibilitou que os alunos exercitassem a sua percepção em relação aos sons do ambiente por 

meio do passeio sonoro e compreendessem os processos de produção e propagação do som e 

os seus parâmetros utilizando os instrumentos musicais que eles mesmos contruíram. Essa 

experiência fez com que os alunos pudessem vivenciar na prática o processo de construção 

experimentando diversas possibilidades de criação e várias maneiras de produzir e perceber 

diversos tipos de som. Foi possível diferenciar os sons e identificar os seus parâmetros 

durante as oficinas e posteriormente em outros momentos do cotidiano escolar quando 

ouviam os sons provenientes da rua ou os sons gerados no interior da escola. Além disso, a 

construção com sucata agregou valores da educação ambiental ao trabalho, tais como a 

reutilização, a reciclagem e a coleta seletiva do lixo. 

Na segunda etapa do trabalho, utilizando os calçados para batucar, os alunos puderam 

retornar ao estudo dos parâmetros do som utilizando outro meio, podendo consolidar o 

aprendizado e sanar dúvidas de forma alegre e descontraída. Nesta etapa pudemos observar o 

quanto os alunos assimilaram os conhecimentos de acústica através das dinâmicas propostas 

com os batuques dos calçados no chão, além de levá-los a experimentar outras atividades 

como a sonorização de histórias, o exercício de cantigas folclóricas e a reprodução de sons da 

natureza, animais, monstros, dentre outros. 

Outro resultado importante desse trabalho foi a apresentação dos alunos no seminário 

da escola que foi uma oportunidade deles mostrarem o que aprenderam. Neste dia os alunos 

apresentaram para os seus familiares e outros convidados o que aprenderam especificamente 

nas oficinas de som. Além da apresentação dos parâmetros do som através dos instrumentos 
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que eles confeccinaram para uma platéia, eles cantaram batucando os calçados no chão e 

interagiram com seus familiares mostrando cada peça confeccionada, seu uso e seus 

respectivos sons. 

A oficina de formação realizada com os professores também surtiu bons resultados e 

serviu de base para a construção do nosso produto educacional que é direcionado aos 

professores e consequentemente poderá colaborar para a melhoria do ensino de ciências nos 

anos iniciais.  

Inicialmente os questionários respondidos pelos docentes relataram que a maioria não 

considerava satisfatória a sua formação em ciências e nem suficientemente atualizados 

cientificamente. Porém, ao final da oficina, os relatos mostraram que os participantes 

reconheceram a importância de trabalhos de formação como aquele. Os docentes apontaram, 

em sua maioria, que o tempo de duração da oficina foi curto mediante a tantas possibilidades 

de construção que surgiram no decorrer dos trabalhos. Essa avaliação revela como processos 

de formação que inserem conteúdos inovadores colaboram para uma formação mais ampla e 

uma prática mais condizente com a necessidade dos alunos. Estes resultados fortaleceram a 

ideia de elaborar um produto educacional que colaborasse com a formação dos professores 

dos anos iniciais no tocante ao ensino de ciências a fim de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Os professores vivenciaram na prática as mesmas atividades que foram oferecidas aos 

alunos, podendo estabelecer relações com os conhecimentos teóricos do início do trabalho e 

refletir sobre suas práticas em sala de aula, se capacitando e aprimorando-as.  

Observamos, que com as oficinas de acústica, os alunos foram inseridos no contexto 

científico pelas associações que eles fizeram com aquilo que foi trabalhado e o cotidiano 

sonoro da sala de aula. Os professores regentes relataram sobre as constantes colocações e 

associações dos alunos, em sala de aula, acerca dos sons e suas propriedades, com base no que 

aprenderam nas oficinas de acústica. 

Ademais, a construção de instrumentos musicais com sucata e outros materiais, além 

de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos como já foi dito, também faz com que eles 

tenham acesso à experimentação e à construção. Isso foi estimulante para os alunos 

aprenderem tais conteúdos. Por isso, quando questionados sobre o que eles mais gostaram nas 

oficinas, a resposta imediata e unânime foi: construir os instrumentos musicais. Além disso, 

puderam aprender conhecimentos científicos e perceberem que a ciência está mais próxima 
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deles do que se podia imaginar. Isso se deu pela exploração de elementos do próprio ambiente 

como os diversos sons presentes durante o passeio sonoro, o uso de sucata para a confecção 

dos instrumentos, o uso dos calçados para batucar, dentre outros. 

Tendo em vista a brincadeira, os alunos puderam aprender de forma divertida, 

favorecendo a compreensão dos conceitos nesta faixa etária. Isso foi reforçado quando, na 

segunda etapa do trabalho, utilizamos os calçados dos alunos para averiguar os conhecimentos 

apreendidos por eles, bem como consolidar o aprendizado dos conceitos trabalhados. Esta 

etapa se mostrou interessante para as crianças, pois trabalhar ciências com os calçados é no 

mínimo inusitado. Esta prática possibilitou, além do estudo dos sons, outras atividades como 

já citamos acima. A ciência, a percepção e a imaginação dos alunos foram trabalhadas 

simultaneamente. 

Devido às prerrogativas que o trabalho com música no ensino de ciências pode 

oferecer ao aprendizado, faz-se necessário que pesquisemos e busquemos cada vez mais 

estratégias alternativas para se trabalhar ciências, sobretudo, nos anos iniciais. 
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ANEXO – Parte da matriz curricular de ciências do 2º ano do ensino fundamental 

do município de Teresópolis-RJ. 
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INTRODUÇÃO: Uma questão crucial na elaboração de uma proposta de referência 

curricular está na delimitação dos conteúdos mínimos a serem trabalhados ao longo 

dos anos de escolaridade, de forma sequencial e coerente, mas sem serem repetitivos. 

Por mais que aprofundemos um mesmo conteúdo em cada ano subsequente, 

procurando dar novas abordagens aos assuntos tratados, corremos o risco de que 

alguns conceitos fundamentais sobre dada matéria acabem por ser exaustivamente 

trabalhados, num processo maçante, e venham a se transformar em desestímulo para 

professores e alunos. É evidente que existem conteúdos que se "repetem" em 

diferentes anos e que ganham novas abordagens de fato. É o caso dos chamados 

“temas transversais” onde as abordagens são muito mais plurais, pela própria natureza 

e abrangência dos assuntos. Com o intuito de alinhavar de forma coesa os temas e 

procurando diversificar a abordagem sobre um mesmo assunto ao longo dos anos, 

definimos 3 grandes blocos de conteúdos - Corpo Humano, Ambiente e Seres Vivos - os 

quais se desdobram em seus respectivos eixos temáticos e subtemas. Os blocos de 

conteúdo foram, sempre que possível, atravessados pelo olhar cuidadoso de uma 

prática a qual possa atender as especificidades da Educação do Campo: sua 

singularidade acerca de conhecimentos que contemplam solo, água e ar. Alguns dos 

eixos temáticos - As Partes do Corpo; Clima, Água, Ar, Solo, Animais, Plantas, Higiene e 

Saúde - permeiam todas as etapas do fundamental I. Porém ao longo da progressão, 

novos assuntos sobre um mesmo tema são acrescentados, sempre levando-se em 

consideração os conteúdos trabalhados no ano anterior e, como elos de uma corrente, 

ao final, percebemos um crescente e gradual aprofundamento das habilidades e 

competências dos alunos sobre cada bloco, bem como a inter-relação entre eles. Por 

exemplo, em relação ao bloco Corpo Humano, temos o eixo temático Partes do Corpo 

que permeia todas as etapas. Porém, no primeiro ano, realiza uma abordagem inicial 

sobre o tema, mais geral, enquanto no segundo ano, aprofunda-se um pouco mais 

acrescentando a noção de articulação e esqueleto. Já nos três anos seguintes 

percebemos uma gradação sequencial em que dois ou três sistemas vitais são 

acrescentados a cada nova etapa para, gradativamente, serem abordados todos os 

aspectos corporais ao longo dos cinco anos. 

Já outros temas como Órgãos dos Sentidos, Drogas Lícitas, Sistema Solar, Ciclo de Vida, 

Alimentação e Nutrição, podem estar presentes em apenas um ou mais anos de 

escolaridade, de acordo com a maturidade do aluno para assimilar, com consciência, 

os conceitos envolvidos e as relações de complementaridade que tais assuntos 

apresentam com aqueles tratados em anos anteriores. É o caso, por exemplo, do eixo 

temático Drogas Lícitas que pertence também ao bloco Corpo Humano, mas que se 

apresenta apenas nos últimos dois anos deste segmento: no 4º ano abordando 

conteúdos relacionados à remédios, medicamentos e tabagismo e, no ano seguinte, às 

questões referentes à ingestão de bebidas alcoólicas. Podemos notar, neste exemplo, 

uma relação progressiva existente este os dois eixos, uma vez que no primeiro se 
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aprende sobre os mecanismos e funcionamentos do corpo humano, para depois, no 

segundo exemplo, refletir sobre os efeitos que substâncias estranhas ao organismo 

podem causar na homeostasia corporal. Em outro caso, no bloco Ambiente, do 1º ano 

de escolaridade, o eixo temático Clima leva em consideração os aspectos sensoriais 

trabalhados no tema Órgãos dos Sentidos, de outro bloco do mesmo ano. Enfim, 

procuramos dar um aspecto sequencial não só no que se refere ao aprofundamento 

dos mesmos conteúdos, mas também ao entrelaçamento dos conteúdos em si. A cada 

ano de escolaridade existe nova variedade de conteúdos, mas os aspectos transversais 

sobre os mesmos apresentam-se como uma constante a qual exige, gradativamente, 

cada vez mais competências e habilidades a serem desenvolvidas pela criança. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termos de consentimento livre e esclarecido para o responsável 

pelo participante da pesquisa (menor de idade) e para o participante da pesquisa 

(adulto). 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado a autorizar o(a) seu(a) filho(a) a participar da pesquisa O Ensino de 

Ciências nos anos iniciais em uma escola de tempo integral: introduzindo noções de acústica 

por meio da música. Este estudo faz parte de um projeto de pesquisa do programa de Pós 

Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/ Campus 

Nilópolis-RJ. 

Seu(a) filho(a) foi selecionado(a) por fazer parte das turmas da escola onde se realizará a 

pesquisa e por isso  precisamos da autorização de imagem do(a) seu(a) filho(a) e autorização 

para a participação na mesma, o que consiste em aulas normais em formato de oficinas 

realizadas na própria escola. Sua participação não é obrigatória e sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com o pesquisador e nem com qualquer setor desta Instituição.   

Este estudo tem como objetivo: experimentar o uso de estratégias alternativas no ensino de 

ciências, ensinar noções de acústica para crianças de 7 a 8 anos de idade por meio da música, 

bem como iniciar o processo de letramento científico das crianças inseridas nos anos iniciais de 

forma prazerosa e divertida. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre 

a participação do(a) seu(a) filho(a). Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a 

identificação dos alunos. Os resultados serão divulgados em apresentações ou publicações com 

fins unicamente científicos e educativos.  

Participar desta pesquisa não implicará em nenhum custo para você, e, como voluntário, você 

também não receberá qualquer valor em dinheiro como compensação pela participação.   

Você receberá uma cópia deste termo com um e-mail e um telefone de contato do professor que 

acompanhará a pesquisa onde poderá contatá-lo  para maiores esclarecimentos, se necessário. 

____________________________________________ 

Genivaldo Gomes Cândido 

(Pesquisador Responsável) 

Endereço e telefone institucional:  

1) Instituto Federal do Rio de Janeiro. 

       Rua Lucio Tavares, 1045 - Centro – Nilópolis-RJ 

2) Genivaldo Gomes Cândido 

        Email: tiocandido@yahoo.com.br 

        Telefone: 21 997156864 

 

Declaro que entendi os objetivos e benefícios da  participação do(a) meu(a) filho(a) na 

pesquisa e concordo em participar.  

 

___________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pelo participante da pesquisa 

Data ____/___/___       Local:  _____________________________ 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa O Ensino de Ciências nos anos iniciais em 

uma escola de tempo integral: introduzindo noções de acústica por meio da música. Este 

estudo faz parte de um projeto de pesquisa do programa de Pós Graduação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro/ Campus Nilópolis-RJ. 

Você foi selecionado(a) por fazer parte da comunidade escolar onde será realizada essa pesquisa 

e precisamos também da  sua autorização de imagem para a participação na mesma, o que 

consistirá em participar de algumas atividades na escola e dar um depoimento gravado que 

comporá o nosso produto educacional. Sua participação não é obrigatória e sua recusa não trará 

nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador e nem com qualquer setor desta Instituição.   

Este estudo tem como objetivo: experimentar o uso de estratégias alternativas no ensino de 

ciências, ensinar noções de acústica para crianças de 7 a 8 anos de idade por meio da música, 

bem como iniciar o processo de letramento científico das crianças inseridas nos anos iniciais de 

forma prazerosa e divertida. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre 

sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a sua identificação. Os 

resultados serão divulgados em apresentações ou publicações com fins unicamente científicos e 

educativos.  

Participar desta pesquisa não implicará em nenhum custo para você, e, como voluntário, você 

também não receberá qualquer valor em dinheiro como compensação pela participação.   

Você receberá uma cópia deste termo com um e-mail e um telefone de contato do professor que 

acompanhará a pesquisa onde poderá contatá-lo  para maiores esclarecimentos, se necessário. 

 

____________________________________________ 

Genivaldo Gomes Cândido 

(Pesquisador Responsável) 

Endereço e telefone institucional:  

1) Instituto Federal do Rio de Janeiro. 

       Rua Lucio Tavares, 1045 - Centro – Nilópolis-RJ 

2) Genivaldo Gomes Cândido 

        Email: tiocandido@yahoo.com.br 

        Telefone: 21 997156864 

 

Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar.  

___________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do participante da pesquisa 

 

Data ____/___/___       Local:  _____________________________ 
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APÊNDICE B - Questionários usados no início e ao final da oficina dos 

professores. 

OFICINA DOS PROFESSORES 

O Ensino de Ciências com música nos anos iniciais 

Questionário inicial 

 

 

Nome do (a) professor (a):_________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________________________ 

Formação (Graduação/Ano):_______________________________________________ 

Formação (Pós-graduação/Ano):____________________________________________ 

Tempo de trabalho como professor:__________________________________________ 

Tempo de trabalho na escola:_______________________________________________ 

 

1. Como você considera a sua formação em ciências? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Você se considera um (a) professor (a) atualizado cientificamente? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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OFICINA DOS PROFESSORES 

O Ensino de Ciências com música nos anos iniciais 

Questionário Final 

 

Nome do (a) professor (a):_________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________________________ 

Formação (Graduação/Ano):_______________________________________________ 

Formação (Pós-graduação/Ano):____________________________________________ 

Tempo de trabalho como professor:__________________________________________ 

Tempo de trabalho na escola:_______________________________________________ 

 

1. Como você acha que uma oficina envolvendo ciência e arte, como esta, pode colaborar 

com a sua formação? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. O que mais lhe chamou atenção nesta oficina? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. Qual é a relação dessa experiência com a formação tecnológica e a educação 

ambiental? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Quais os pontos positivos e negativos desta oficina? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Comente sobre a experiência vivida nesta oficina. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- Atividade submetida ao professores ao final da oficina. 

 

ATIVIDADE DA OFICINA DOS PROFESSORES 

O Ensino de Ciências com música nos anos iniciais 

 

Nome:_________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES: 

Depois desta experiência como você conceitua o SOM? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Classifique os sons produzidos quanto à: 

 

- Intensidade (fraco – forte) 

Primeiro som: 

Segundo som: 

 

- Duração (curto – longo) 

Primeiro som: 

Segundo som: 

 

- Frequência ou altura (alto - baixo)  

Primeiro som: 

Segundo som: 

 

- Timbre (identificar a origem) 

Primeiro som: 

Segundo som: 

Terceiro som: 


