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Resumo 

Projeto em andamento desde 2010, em fase de análise dos resultados e elaboração do texto da 

dissertação. Foi desenvolvida com alunos do ensino médio de escola pública uma seqüência de aulas onde, a 

partir da proposta dos alunos elaborarem artefatos musicais se abordou, de modo  quantitativo e qualitativo, os 

processos de produção e propagação do som. A análise qualitativa foi aplicada às propriedades sonoras dos 

artefatos musicais elaborados pelos alunos quanto aos aspectos de produção, propagação e ampliação do som s 

A fase  qualitativa da atividade didática foi conduzida com a utilização do software que possibilitou a analise 

harmônica do som produzido por esses artefatos confeccionados com materiais alternativos e de baixo custo   

captado pela placa de som de um computador.  

A abordagem didática tem enfoque construtivista, com ênfase no processo de  contextualização social 

dos saberes, , na consideração, pelo professor, das  concepções prévias dos alunos quanto ao conteúdo 

trabalhado e na importância de se efetuar a mediação entre tais concepções e os saberes científicos, por meio da 

incorporação na atividade de ensino, dos procedimentos metodológicos e instrumentais relacionados ao trabalho 

dos cientístas  

As aulas desenvolvidas, analisadas, principalmente, à luz das idéias de Kuhn e Vygotsky, estiveram 

preocupadas com o aperfeiçoamento do manual didático (os Cadernos da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo), visando direcionar o ensino de Física para além daquela concepção do aluno submetido ao 

tratamento didático dispensado ao “cientista normal” a que se referiu KUHN. A mediação do professor procurou 

estar sempre situada dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal dos alunos e, portanto, contribuindo para a 

formalização dos conceitos científicos trabalhados. 

 O trabalho mostra ser possível motivar os alunos para o aprendizado da física, por meio dos 

procedimentos adotados e, também, contribuir para que o aprendizado se dê de modo mais significativo para os 

alunos.  
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