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RESUMO 

 

 

É notório a dificuldade do professor em fazer com que os alunos compreendam os modelos 

estudados em física, muitas vezes procuramos diversas metodologias para atrair a atenção em 

sala de aula, seja por experimentos, jogos didáticos ou simulações virtuais, tentamos interagir 

o aluno com o conteúdo e levar relacionar esses conceitos como seu cotidiano, desta forma o 

trabalho investiga uma nova metodologia de ensino e aprendizagem da Física, buscando 

resgatar a relação da Ciência e da Arte, para tornar as aulas mais dinâmicas, buscando levar o 

aluno a compreender a física como parte da cultura humana.  

Uma pesquisa quantitativa foi realizada sobre artigos publicados em três grandes revistas para 

o ensino de física, sendo encontradas 70 publicações em 18 anos, baseado nesta pesquisa 

bibliográfica elaborou-se uma proposta de aula que utiliza áreas artísticas como ferramenta 

facilitadora do ensino aprendizagem. Observando as áreas em que houve maior índices de 

publicações utilizou uma poesia em cordel, uma música e uma pintura relacionando com 

conceitos de ondulatória e acústica, tendo como eixo principal a interdisciplinaridade entre as 

disciplinas básicas do currículo. 

 

Palavras-chave: Ciência-Arte. Ondas. Acústica. Arte Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It is notorious for the teacher's difficulty in getting students to understand the models studied in 

physics. we often seek different methodologies to attract attention in the classroom, whether by 

experiments, didactic games or virtual simulations, we try to interact the student with the 

content and to relate these concepts as their daily life, In this way the work investigates a new 

methodology of teaching and learning of Physics, seeking to rescue the relationship of Science 

and Art , to make classes more dynamic, seeking to lead the student to understand physics as 

part of human culture. 

A quantitative research was carried out on the articles published in three major journals for the 

teaching of physics, being found 70 publications in 18 years, based on this bibliographical 

research was elaborated a class proposal that uses artistic areas as a facilitator of learning 

teaching. Observing the areas where there were higher indexes of publications was used a 

poetry in Cordel, a song and a painting related to concepts of wave and acoustic, having as main 

axis the interdisciplinarity between the basic disciplines of the curriculum. 

 

Keywords: Science-Art. Waves. Acoustics. Popular art 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A física é uma construção humana, constituída de modelos. A partir da observação de 

um fenômeno, os modelos são propostos para explica-los, assim esses modelos são testados 

com intuito de explicar outras características do fenômeno. Caso não consiga, deve-se então ser 

alterado ou substituído, sendo proposto um novo modelo. Assim tudo o que a Física possui para 

explicar o Universo são modelos, que vão sendo exaustivamente testados e aprimorados. 

Estudar e ensinar estes modelos não é tarefa fácil, eles se tornam cansativos para o aluno 

assimilar quando não conseguem assimilar os conceitos que são estudados em sala de aula com 

seu cotidiano. 

Desse modo, pensando na dificuldade em abordar a física de maneira didática, levando 

os jovens a enxergar seus princípios ao nosso redor, procurou-se buscar uma metodologia que 

utilizem a ferramenta da interdisciplinaridade fonte facilitadora do ensino-aprendizagem. 

Conforme MOREIRA, MASSARANI e ALMEIDA (2005) “pode-se encontrar nas formas 

populares de comunicação, tentativas de comunicar alguns fatos científicos que foram 

marcantes em determinadas épocas”. 

Assim este trabalho apresenta proposta de contextualizar o ensino de Física e Arte, mais 

precisamente os conceitos de ondulatória, utilizando a literatura, pintura e música na tentativa 

de promover a desmistificação que a “Física é um bicho de sete cabeça” e responder muitas 

indagações do tipo “porque estudar isso”. Mostrando aos alunos que essa ciência pode ser 

compreendida como por exemplo através da arte popular. 

Existem várias maneiras de encontrar a evolução dos modelos físicos nas artes 

populares, seja na letra de uma música, ou em um poema, na pintura e até mesmo em peças de 

teatro ao longo da história, oferecendo variáveis culturais importantes para o ensino de física. 

Essa relação já vem sendo explorada atualmente por vários autores como MEDEIROS e AGRA 

(2010); MEDINA e BRAGA (2010); ANDRADE, NASCIMENTO, GERMANO (2007) 

SILVA (2018) que acreditam que esse encontro despertam a criatividade, a imaginação, explora 

a leitura e a interpretação com o ensino de física. 

Desse modo, busca-se incentivar a capacidade de leitura e compressão de poemas, 

quadros artísticos e letras de músicas, promovendo o aprendizado através de diferentes 

linguagens, fontes e recursos. Restaurar a relação da Física com a Arte e trazer a luz os conceitos 
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de forma que os alunos consigam assimilar e compreender que dominar e desenvolver 

conhecimentos relacionado a física, também associar como forma de adquirir/ter cultura, e 

utilizar esta relação como ferramenta educacional, são objetivos deste trabalho. 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, onde o primeiro abordará um pouco do 

processo da educação no Brasil, destacando os principais avanços para chegar no que temos 

atualmente, assim como uma visão do que diz os PCNs sobre o ensino de Física 

No segundo capitulo tratará sobre a importância da Arte para a construção do 

conhecimento humana como um todo, em seus aspectos históricos e como uma ferramenta de 

ensino e aprendizagem para a ciência.  

Apresenta-se no terceiro capitulo um levantamento sobre as produções cientificas 

encontradas em três periódicos importantes para o ensino de física (A Física na Escola, Revista 

Brasileira de Ensino de Física e Caderno Brasileiro de Ensino de Física) no período de 2001 a 

2018, com análise das áreas artísticas abordadas. 

No quarto capitulo será apresentado os conceitos de física que pode ser abordado através 

do objeto escolhido 

No quinto tem-se uma proposta didática para o ensino de física, utilizando os objetos e 

áreas artísticas apresentadas no capítulo anterior. 

No sexto capitulo apresenta-se as considerações finais em torno da pesquisa e a proposta 

abordada neste trabalho. 
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2. A EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL  

 

 

O processo educacional no Brasil é caracterizado por evoluções e retrocessos no ato 

formal de educar. A busca por um currículo unificado que vigorasse em todo território nacional, 

fez surgiu vários movimentos em torno desse debate, destacando nomes importantes que 

lutaram pela a implantação de um único currículo para todo país: A reforma de Benjamin 

Constant; Epitácio Pessoa; Rivadávia; Carlos Maximiliano; A Escola Nova; Reforma Francisco 

Campos. Essa luta ganha uma nova fase da educação brasileira com a implementação da 

Constituição de 1988 trazendo mudanças na legislação e diretrizes da educação, assim como as 

novas alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 que traz consigo 

uma novidade: os Parâmetros Curriculares Nacionais, fato decorrente das mudanças dos 

conceitos sobre educação que ocorreram na história do país. Para compreender a importância 

deste currículo, este capítulo aborda um breve resumo dos desdobramentos para a criação dos 

PCNs. 

 

2.1.ELABORAÇÃO DOS PCNS COMO REFERÊNCIA CURRICULAR   

 

 

A implementação de um currículo unificado para todo o território, sempre esteve 

presente na história da educação brasileira, por meio de debates ao longo do tempo com 

tentativas que não puderam se concretizar por causa das políticas públicas relativas à educação. 

As décadas de 70, 80 e 90 caracterizam um período de transformações significativas no 

cenário educacional devido a necessidade de uma democratização do ensino, com 

oportunidades de acesso à escola, às pessoas desfavorecidas economicamente, em consequência 

um repensar das políticas educacionais, decorrentes de vários fatores no setor econômicos, 

social e político.  

Em 1990, o governo brasileiro não contava com um projeto conciso para abranger a 

educação nacional. “(...), pois não havia propostas concretas por parte do governo capazes de 

mobilizar a sociedade para ações mais abrangentes em educação” (ARELARO, 2000, p.96) tais 

fatores possibilitou a construção de um material de consulta e utilização constante no cotidiano 

escola, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN.  
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Para implantação de importante decisões no cenário mundial são realizados debates, 

reuniões e pactos mundiais assim, a disseminação da educação cidadã não foi diferente.  

[...] a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, produzida em Jomtien – 

Tailândia. Em 1990, reuniram-se representantes dos seguintes países: Indonésia, China, 

Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia para discutir sobre a satisfação 

das necessidades básicas de aprendizagem (FERRONATO 2014 p. 107) 

Por meio desta conferencia o Brasil assumiu o compromisso de universalizar a 

educação, de modo a ampliar oportunidades de aprendizagem de todos os cidadãos (crianças, 

jovens e adultos) buscando suprir os problemas da educação e melhorar sua qualidade e 

disponibilidade.  

Iniciou-se então, discussões no governo brasileiro a respeito da educação nacional e da 

construção de políticas de educação que discorrem sobre a atualização de processos formativos, 

processos de avaliação, a formação docente, a relação aluno-professor, a gestão escolar, o 

currículo escolar e a criação de projetos, de reformas e de planos. A nova “Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 9.394), aprovada em 20 de dezembro de 1996, 

consolida e amplia o dever do poder público para com a educação em geral” (Brasil 1997 p.33). 

E afim de transformar os princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica em ações 

pedagógicas a serem desenvolvidas pelas escolas o MEC elabora os parâmetros curriculares 

nacionais, formulado para auxiliar o professor na tarefa de reflexão e discussões de aspectos do 

cotidiano da pratica pedagógica. 

O processo de elaboração dos parâmetros curriculares nacionais teve início em 1995, a 

com participação de vários profissionais envolvidos com a educação, sendo concluída em 1997, 

disponibilizada para todos os educadores brasileiros para orientar e organizar seu trabalho 

pedagógico. 

O objetivo desse documento (Brasil, 1997) “é estabelecer a equipe pedagógica uma 

referência curricular de apoio na elaboração do currículo e do projeto pedagógico”. Conforme 

os PCNs, esse documento é resultado de um trabalho que contou com a participação de um 

grupo de especialistas ligado ao Ministério de Educação (MEC), produzido a partir de estudos 

e do contexto das discussões pedagógicas atuais, no decurso de seminários e debates com 

professores que atuam em diferentes ruas de ensino.  
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Os PCNs têm função de currículo mínimo, que orienta as práticas pedagógicas e 

organiza a estrutura escolar, estabelece o plano curricular indicando conteúdos, objetivos, 

praticas educativas e sugestões de avaliação. 

No ensino fundamental (do 1° ao 9° ano) são compostos de módulos divido em 10 

volumes: 

• Volume 1: Introdução 

• Volume 2: Língua portuguesa 

• Volume 3: Matemática 

• Volume 4: Ciências Naturais  

• Volume 5: História e Geografia 

• Volume 6: Artes  

• Volume 7: Educação Física 

• Volume 8: Apresentação dos Temas Transversais e Ética 

• Volume 9: Meio Ambiente e Saúde 

• Volume 10: Pluralidade Cultural e Orientação Sexual 

Apesar da LDB n° 9.394/96 ter proporcionado grandes avanços na educação, 

principalmente referente ao Ensino Médio incorporando-o como parte obrigatória da educação 

básica, as orientações para se desenvolver considerando uma base comum curricular só foi 

proposta a partir de 1999 com publicação no ano seguinte dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) estabelecendo também uma referência de base para o 

Ensino Médio. Em 2002 começa a ser elaborados os PCN+ com alterações do novo ensino 

médio. 

A distribuição dos PCNs do Ensino Médio, estão divididos em quatro documentos, 

sendo um referente às bases legais para o Ensino Médio e os outros três sobre as áreas do 

conhecimento: 

• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;  

• Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e  

• Ciências Humanas e suas Tecnologias.  

Assim podemos diferenciar os dois documentos em virtude da objetividade e clareza 

quanto aos conteúdos no desenvolvimento das competências e habilidades,  

Os PCNEM tem como função nortear o que deve ser aprendido pelos estudantes em 

cada nível de ensino e em cada disciplina de forma a orientar a formação do novo cidadão, 
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procurando atender a uma reconhecida necessidade de atualização brasileira, tanto para 

impulsionar uma democratização social e cultural mais efetiva, pela ampliação da parcela da 

juventude brasileira que completa a educação básica.  

Em parte, o PCN+ engloba de forma mais ampla os conteúdos a serem trabalhados bem 

como o conjunto de competências e habilidade a serem desenvolvidas, atua como um 

documento que visa complementar  (BRASIL 2002) o PCNEM, pois sugere conteúdos para 

cada série, por área e disponibiliza aos professores a pratica mais dinâmica que levam o aluno 

a relacionar o trabalho conhecimento com o mundo ao seu redor. Permitem a adoção de um 

currículo diversificado, onde cada escola poderá inserir conteúdos regionais e particulares, com 

a liberdade para trabalhar temas relacionados a história, cultura e tradição de cada região. 

Dentre os diversos documentos que gerem a educação básica brasileira, temos: Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9.394/96 que regulamenta a educação e está 

em consonância com a Constituição de 1888. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino médio (DCNEM) que trata especificamente do ensino e médio e ainda os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) que auxilia e orienta o professor em sua 

pratica em sala de aula. Desse modo esse conjunto de documentos passa a nortear todo o país 

nos níveis de Ensino Fundamental e Médio. 

 

 

2.2.A VISÃO DO ENSINO DE FÍSICA SEGUNDO O PCN DO ENSINO MÉDIO  

 

 

A física é uma ciências constituída por leis e teorias que pretende explicar a realidade, 

possibilitando uma melhor compreensão do mundo, ela está inserida no PCN, na área de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, desse modo juntamente Física, Química, 

Biologia e Matemática buscam permitir que o educando possa: Compreender, identificar, 

aplicar e explicar o funcionamento do mundo natural, identificando as ciências como 

construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem e relacionam com 

desenvolvimento científico e com a transformação da sociedade. 

Da mesma maneira que a Educação Básica no Brasil passou por mudanças em função 

do contexto social e político na qual estava inserida, o ensino-aprendizagem de Física também 

se concretizou através do processo histórico/evolutivo da educação brasileira, e somente 
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começou a fazer parte dos currículos do ensino médio a partir de 1950, antes mesmo da reforma 

de intitulou a LDB.  

Nesse contexto o ensino de ciências passou por momentos de grandes investimentos, 

quando vários países buscavam o desenvolvimento e a modernidade, logo a junção da ciência 

e tecnologia começou a ser vista com bons olhos abrindo caminho para discussão acerca dos 

benefícios que esta associação poderia trazer para a sociedade e quais melhorias eram 

necessárias para alcançar tais objetivos. Assim o ensino de ciências passou a ser considerado 

um campo investigativo buscando novas metodologias e conteúdo, refletindo em grandes 

avanços teóricos, porem de forma tímida na pratica de ensino. 

Em pleno século XXI mesmo passado 100 anos da introdução da Física no Brasil sua 

abordagem se apresenta ultrapassada. O ensino através das aulas expositivas (livro, quadro e 

pincel) se apoiando apenas na resolução de exercícios algébricos sem buscar para uma 

perspectiva histórica, social, étnica e cultural, como se o ensino de Física não se relacionasse 

com o cotidiano escolar e social que o aluno está inserido. 

Neste sentido a proposta dos PCNs destaca que é preciso rediscutir qual Física ensinar 

para possibilitar uma melhor compreensão do mundo e uma formação para a cidadania mais 

adequada. Buscando promover um conhecimento contextualizado e integrado com o jovem 

levando em consideração a realidade e o mundo que o cerca assim como sua curiosidade o que 

desperta seu interesse, é preciso apresentar uma Física que explique a queda dos corpos, o 

movimento da lua ou das estrelas no céu, o arco-íris e também os raios laser, as imagens da 

televisão e as formas de comunicação. Uma Física que explique os gastos presente na conta de 

luz ou o consumo diário do combustível e também as questões referentes ao uso das diferentes 

fontes de energia em escala social, incluída a energia nuclear, com seus riscos e benefícios. 

Uma Física que discuta a origem do universo e sua evolução. Que trate do refrigerador ou dos 

motores a combustão, das células fotoelétricas, das radiações presentes no dia-a-dia, mas 

também dos princípios gerais que permitem generalizar todas essas compreensões. Uma Física 

cujo significado o aluno possa perceber no momento em que aprende, e não em um momento 

posterior ao aprendizado. (BRASIL, 1999, p.23) 

Uma realidade diferente do estamos acostumados em sala de aula, a física passa a ser 

apresentada somente como um aglomerado de formulas, conceitos e leis que ao serem seguidas 

encontraremos um resultado sem compreender seu real significado. Assim os PCNs sugerem 

que a disciplina de Física deve ser apresentada como um conjunto de competências específicas 
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que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto no 

cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a partir de princípios, leis 

e modelos por ela construídos. (PCN+ , 2002 p.2) 

Os PCNs sugerem uma prática pedagógica que busquem interligar as disciplinas, mas 

sem o objetivo de eliminá-las, mas levando em consideração a ligação entre contextualização e 

interdisciplinaridade, para o desenvolvimento de competências utilizando as habilidades de 

cada educando. 

ROLDÃO (2003) define que, competência surge quando, diante de uma situação torna 

se capaz de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, selecioná-los e integrá-

los de forma ajustada à situação em questão. Logo a competência exige um conjunto de 

conhecimentos, informações, procedimentos, métodos, técnicas, que poderão ser usadas em 

diferentes situações e contextos, quando for solicitado.  

Para PERRENOUD (1999) o conceito de competência é a “capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-

se a eles” Ou ainda, a forma eficaz de enfrentar situações análogas, de modo a articular a 

consciência e recursos cognitivos com saberes, capacidades, atitudes, informações e valores, 

tudo isso de maneira rápida, criativa e conexa . Ainda de acordo com o autor as competências 

são construídas e adquiridas através de aprendizagem desenvolvida de acordo com o tempo. 

Muitas das competências presentes nos PCNs possuem objetivos comuns mesmo em 

diferentes disciplinas, porém para cada área existem competências especificas a serem 

desenvolvidas ao logo do processo de aprendizagem. O ensino médio é de acordo com o art. 35 

da LDB nº 9.394/96 a etapa final da educação básica, ou seja, fase de preparação do educando 

para as situações reais que possa enfrentar em seu futuro profissional, assim espera-se que ao 

fim da educação básica o aluno tenha dominado algumas dessas competências. Elas estão 

relacionadas principalmente com a investigação e compreensão dos fenômenos físicos, à 

utilização da linguagem física e de sua comunicação, ou que tenham a ver com sua 

contextualização histórico e social.   

De acordo com o REFERENCIAL CURRICULAR – RO(2012) , o ensino de Física é 

baseado nas competências: ser, raciocinar e interagir. Assim o aluno será capaz de apropriar-se 

das diversas linguagens que o possibilitará a compreensão do conteúdo, e sua interpretação nas 

aulas (adicionais a da sala de aula) situações que possibilita sua interação. Além do que, é 

imprescindível e importantíssimo que o aluno conheça os fundamentos da tecnologia atual, já 
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que ela atua diretamente em sua vida e certamente definirá o seu futuro profissional. Daí a 

importância de se fazer uma ponte entre a física da sala de aula e a física do cotidiano.  

O conceito de habilidades está relacionado a “saber fazer” algo especifico, ou seja, esse 

conceito está associado a uma ação física ou mental indicadora de uma capacidade adquirida. 

MORETTO(2005, p.19) 

As Habilidades se constituem de linguagens, conhecimentos, atitudes e saberes 

adquiridos que, mobilizados, permitem a manifestação da competência. No dicionário 

encontramos o significado de habilidade: qualidade de hábil, conjunto de qualificações para o 

exercício de uma atividade ou cargo; suficiência; capacidade, destreza; agilidade.  

Assim de maneira geral podemos dizer competência e habilidade são dois conceitos 

relacionados. E, portanto, a habilidade é conseguir pôr em prática as teorias e conceitos mentais 

que foram adquiridos, enquanto competência consiste na junção e coordenação de 

conhecimentos, atitudes e habilidades.  

Assim no âmbito educacional, trabalhar com competências é buscar caminhos para que 

o aluno ao invés de memorizar conteúdos, possa exercitar suas habilidades que o levarão a 

novas competências. CARDOSO e HORA(2013) exemplifica que uma competência seria a 

resolução de problemas; enquanto as habilidades seriam saber utilizar recursos para resolver 

determinados problemas. 

Para que as práticas pedagógicas alcance reais objetivos é necessário que o processo de 

ensino aprendizagem deva estar aliado com a interdisciplinaridade e contextualização, 

princípios teóricos e metodológicos discutidos nos PCNs. 

A metodologia de ensino segmentado é comum em todo os níveis de ensino, este 

individualismo apresenta uma Física que não depende da Química, nem da Biologia, ou da 

História para compreender dado fenômeno, levando o aluno crer que está estudando algo sem 

ligação com outras áreas de ensino.  

Quando lançados os PCNs em 1999 já havia esta preocupação, no entanto, poucas 

mudanças ocorreram nesses 19 anos. A proposta da Reforma Curricular buscava acabar com 

esta visão segmentada, visto que podemos e necessitamos utilizar os conhecimentos de várias 

disciplinas para resolver um problema em diferentes pontos de vista, levando os alunos 

compreenderem o assunto e tornando a aula mais atrativa.  



22 

 

 

 

Para os PCNs [...] a interdisciplinaridade deve partir da necessidade sentida pelas 

escolas, professores e alunos de explicar compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia 

uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários. (PCN,1999, p. 89).  

Neste sentido a contextualização pode ser um recurso para conseguir alcançar tal 

objetivo, os PCNs definem que contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em 

primeiro lugar, assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. 

Assim, quando se fala em energia, seja da célula, na Biologia; da reação, na Química; 

do movimento ou da partícula, na Física; seja o impacto ambiental das fontes de energia, em 

Geografia, a relação entre as energias disponíveis e as formas de produção, na História. Não 

basta, enfim, que energia tenha a mesma grafia ou as mesmas unidades de medida, deve-se dar 

ao aluno condições para compor e relacionar, de fato, as situações, os problemas e os conceitos, 

tratados de forma relativamente diferente nas diversas áreas e disciplinas.  

A contextualização está ligada ao cotidiano do aluno, por tanto ela será diferente em 

cada região do país, assim o professor poderá observar o ambiente escolar e o espaço no qual o 

educando está inserido.  

Segundo o currículo SEDUC – RO, a contextualização: visa retirar o aluno da condição 

de espectador passivo, estabelecendo relação entre o que ele aprende na escola e a sua vida (seu 

corpo, seu cotidiano, as práticas políticas, culturais e de comunicação da sociedade em que vive 

etc.). 

Quando o aluno que se equilibra em uma bicicleta, que utiliza as várias formas de 

tecnologias, consegue relacionar essas situações com as leis de Física observamos que o aluno 

adquiriu um aprendizado significativo. 
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3. A ARTE COMO FERRAMENTA PARA A CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

 

 

A arte assim como todas as áreas do conhecimento exerce um papel fundamental que 

envolve aspectos cognitivo, sociais, estéticos, sensíveis e cultural, que justifica sua presença na 

vida escolar, e deve ser entendida de tal forma, principalmente pelos profissionais ligados a 

educação. Conhecimento construído por meio dos tempos, por tanto, um patrimônio cultural da 

humanidade e todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber. Este capítulo aborda um 

pouco da história da arte vinculada desenvolvimento humano e sua importância na construção 

do conhecimento. 

 

 

3.1. A HISTÓRIA DA ARTE  

 

 

A comunicação é uma necessidade humana, assim como o alimento sacia o organismo, 

o abrigo protege dos perigos, a comunicação fez o ser humano evoluir e interpretar as situações 

cotidianas que o cerca. Atualmente é possível trocar informações de qualquer lugar do mundo, 

comunicando verbalmente ou não, as mídias são facilitadoras dessas ações, seja pelo celular, 

computador, tablet, TV ou rádio, podemos enviar ou receber sons, palavras, vídeos e 

fotografias. As pessoas se expressam por meio da fala, da escrita, de sons, e ainda através dos 

movimentos, dos gestos, das imagens, ou seja, se expressam por intermédio da Arte. A arte 

comunica, provoca, encanta e ultrapassa as barreiras do tempo, da distância e da cultura. 

Desde os primórdios das civilizações a arte está presente e está ligada à comunicação, 

temos por exemplos as artes rupestres encontradas principalmente no Nordeste brasileiro onde 

grande parte dos registros encontrados retratam o cotidiano dessas civilizações, como: caça, 

plantio, objetos domésticos ou de trabalho.  

Para BIESDORF e WANDSCHEER (2011) “o homem pré-histórico sentia necessidade 

de representar suas crenças, seus anseios, valores, hábitos, costumes, e suas necessidades por 

meio das representações artísticas”. 
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Imagem 2.1.1 – Arte rupestre 

 

Fonte: http://www.globalrockart2009.ab-arterupestre.org.br/arterupestre.asp 

 

Assim para MARTIN, PICOSQUE e GUERRA: 

[...] antes mesmo de saber escrever, o homem expressou e interpretou o 

mundo em que vivia pela linguagem da arte. A caverna, com sua umidade rochosa, 

foi o ateliê do homem pré-histórico. Diante dos mistérios do que lhe era desconhecido, 

o artista retirava-se para ficar a sós na caverna. Por dias, nela habitava, desvendando, 

pelo fazer das mãos, pela força imaginante, o que não compreendia, mas sonhava 

compreender [...]. Nela, pelos olhos de seu próprio ser sensível, o artista ia 

concebendo seu mundo por imagens [...] eles pintaram e traço a traço desenharam a 

expressão dos movimentos dos mamutes, bisões e outros animais. (MARTINS; 

PISCOQUE; GUERRA, 1998, p. 30). 

 

A arte permeia em nossas vidas, o nosso dia a dia, e as vezes não percebemos sua 

presença. Ela aparece nas apresentações artísticas de rua ou em locais próprios, nas 

apresentações circenses, no design dos diversos objetos, nos bordados, na arquitetura, na 

interferência urbana, nas paredes, nos prédios, em muros, praças, igrejas e também em revistas 

jornais, outdoors, fotografia cartazes, televisão, cinema e tantos outros. Enfim vivemos em um 

mundo rodeado de arte. 

Existe uma certa dificuldade em definir a palavra arte, por possuir inúmeras 

interpretações que depende do contexto a que se refere por ser uma característica do ser humano 
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ela varia de acordo com as transformações econômica e cultural da época de cada sociedade, 

dependendo do contexto em que está liga, assim os autores afirmam ainda que a arte pode estar  

relacionar como atividade humana onde mexe com as emoções e sentimentos, ou como 

conhecimento ligada a necessidade de criar, modificar e expressar. (CAVA, 2014). 

  Iniciando com o homem primitivo, mesmo sendo descoberta muito tempo após 

registros dos primeiros indícios de que a arte estava presente na cultura humana, sofreu 

modificações de acordo com os períodos históricos da humanidade. 

Na Pré-história, ela é marcada pelo registro das atividades do cotidiana dos povos 

primitivos, os desenhos nas paredes das cavernas representavam a caça, o plantio, a colheita. 

Em seguida segue-se para o período da Idade Antiga marcada pela arte grega, egípcia e romana. 

No Egito a presença de estátuas, vasos e pirâmides, destacando nos túmulos de faraós, incluindo 

a pintura e música características específicas deste povo. Os gregos caracterizam pela cultura 

mais livre sem se submeter aos sacerdotes e reis, a arte grega valorizava a beleza humana que 

influenciam ideias dos romanos, renascentistas até os dias de hoje, destacam na arquitetura de 

grandes, nas esculturas de mármores com grandes figuras humanas, pintura de vasos que 

traziam cenas cotidianas da mitologia. Em Roma a arte é influenciada por dois fatores: a arte 

popular, que representavam a realidade vivida e a grego helenística, voltada para a 

representação de um ideal de beleza.   

Tornando-se famosa pela arquitetura com uso de arcos sobrepostos e abóbadas, exemplo 

é o Coliseu, Imagem 2.1.2, edifício construído para realização de grandes eventos, influenciada 

pela admiração da arte grega, as esculturas romanas, estavam presentes nas colunas ou em 

relevos esculpidos nos monumentos e representavam acontecimentos e pessoas que 

participavam dele.  
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Imagem 2.1.2 – Coliseu, em Roma. 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/coliseu-de-roma/ 

 

Para VILELA (20017) A Igreja Católica tornou-se a grande produtora de arte na Idade 

Média, apresenta manifestações Paleocristã, Bizantina, Românica e Gótica. Após a morte de 

Jesus, com os ensinamentos dos discípulos, nos séculos III a IV,  

“No início, a narração da vida de Jesus era feita com imagens nas paredes das igrejas, 

por meio de afrescos, mosaicos, vitrais, tapeçarias, esculturas e baixo relevo” (VILELA, 2017) 

Assim o período medieval é marcado por manifestações artísticas dos primeiros cristãos com 

símbolos cristãos que auxiliou na expansão do Cristianismo. As criações artísticas deste período 

são caracterizadas principalmente pelo mosaico que deixou de ser utilizado simplesmente em 

decoração de paredes e passou a representar pessoas como fonte de instrução e guia espiritual. 

Desse modo segundo VILELA (2017) a arte bizantina trazia, aliada á religião, o poder 

governamental, uma vez que as figuras imperiais eram veneradas tanto quanto figuras religiosas 

A tendência artística presente entre os séculos IV e XV sofreu influência político-religiosa, com 

características vinda da arte grega, romana e do oriente no período de Império Bizantino.. A 

arquitetura trouxe importantes inovações que influenciou nas construções de igrejas planeadas 

sobre uma base circular, octogonal ou quadrada com diversas cúpulas, criando edifícios de 

grandes dimensões e espaçosos, profundamente decorados com esculturas esculpidas nas 

paredes em baixo relevo.   

No período românico, as catedrais ainda possuíam estrutura horizontal e 

predominavam os arcos romanos. [...] A arquitetura gótica se firmou como expressão 

https://www.todamateria.com.br/coliseu-de-roma/
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
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de vida urbana. O sistema românico de construções sofreu total modificação, com 

introdução de arcos ogivais, abóbada de nervuras e inserção de janelas altas com 

vitrais. (VILELA 2017 p. 98) 

 

 A arte românica apresenta influências da arte romana e bizantina, a arquitetura é 

caracterizada por naves no sentido horizontal e os detalhes abóbadas dos edifícios, seguindo a 

arte bizantina em suas características a pintura e escultura, combinava elementos da arte clássica 

romana com a arte cristã primitiva, com intuito de inspirar devoção e temor, visando transmitir 

mensagens bíblicas.  

A partir do XIII um novo estilo marcou a arquitetura na Europa Ocidental, tomando 

lugar das construções da arquitetura romântica, a arte gótica era mais graciosa e dinâmica com 

suas linhas voltadas para o céu ganhou espaço nas igrejas, as grandes janelas foram fechadas 

com vitrais, com lindas cores, com preferência nos tons azul e vermelho brilhantes, que 

narravam histórias religiosas, a Catedral de Notre-Dame, Imagem 2.1.3, em Paris é exemplo de 

construções góticas.  

 

Imagem 2.1.3 – Catedral de Notre-Dame 

 

Fonte: https://cleofas.com.br/catedral-notre-dame-de-paris-completa-850-anos/ 

 

Arte renascentista buscava o resgate da cultura clássica, greco-romana, as construções 

foram influenciadas por características antigas, adaptadas à nova realidade moderna, presença 

https://cleofas.com.br/catedral-notre-dame-de-paris-completa-850-anos/
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de colunas, capitéis suspensos, cornijas salientes, janelas de dupla abertura e altos relevos, 

exemplo a Basílica de São Pedro, Imagem 2.1.4, em Roma. 

 

[...] os artistas renascentistas buscavam retratar os valores da época: racionalidade e a 

dignidade humana, características inerentes ao movimento Humanismo, corrente de 

pensamento que pregava a valorização do ser humano em detrimento divino e do 

sobrenatural [...] (VILELA, 2017 p 104) 

 

 A visão humanística foi característica essencial do renascimento, onde a glorificação 

do humano e natural, em oposição ao divino e extra-terreno, típico na Idade Média, assim a 

pintura procurava reproduzir a realidade, submetida a uma beleza idealista. Na busca de uma 

um padrão de ser humano ideal, os renascentistas acreditavam que, aquele que dominasse as 

ciências e artes, conquistaria tal modelo. Leonardo Da Vinci foi considerado referência de 

homem renascentista por conhecer áreas como Astronomia, Anatomia e Mecânica, realizar 

diversos experimentos e produzir obras na pintura e escultura. 

 

Imagem 2.1.4 – Basílica de São Pedro, em Roma. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_S%C3%A3o_Pedro 

 

Seguindo ideologia semelhante ao renascimento, o movimento Barroco surgiu em meio 

a reformas políticas e sociais, adotado pela igreja católica com intuito reafirmar os valores 

cristãos e frear ideias protestantes, originou-se na Itália, se espalhou por outros países da Europa 

chegando ao continente americano trazido pelos colonizadores portugueses e espanhóis.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_S%C3%A3o_Pedro
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De acordo com VILELA (2017) o estilo Barroco está ligado as reformas protestantes de 

Matinho Lutero que contestava certas doutrinas e práticas da Igreja Católica.  

Assim os autores afirmam: 

Nesse processo de reação as propostas de Lutero, a Igreja Católica percebeu que a arte 

poderia servir a religião de maneira diferente do que acontecia na Idade Média, 

quando se doutrinavam as pessoas que não sabiam ler. As manifestações artísticas 

passaram então a ser utilizadas para converte-las ao catolicismo. Os símbolos de 

devoção de massa desenvolveram-se grandiosidade das igrejas e na polifonia das 

músicas[...] ao estilo dessa produção foi dado o nome de Barroco. (VILELA, 2017 p. 

137) 

Suas obras apresentam características fortes e vivas com detalhes e beleza que 

intensifica a expressão de sentimentos, as pinturas feitas nos tetos e paredes de igrejas e palácios 

dão impressão de realidade, como se as paredes não existissem, esculturas e elementos 

arquitetônicos (colunas, escadas, balcões, degraus) proporcional ilusão de movimento e 

ampliação do espaço. A interligação da pintura, escultura e arquitetura buscava captar a 

realidade em pleno movimento, presente nas colunas altares e púlpitos recobertos com espirais, 

flores e anjos, exercendo grande atração visual. 

As intensas mudanças históricas ocorrida no século XX, afetaram profundamente o 

meio social e político da época. 

O século XX não só trouxe transformações sociais e modificações significativas no 

campo tecnológico como também se caracterizou como um novo momento em relação 

aas possibilidade de comunicação e circulação de ideias. No campo das artes, um 

público que contava com recursos crescentes tornou-se cada vez maior, interessando-

se rapidamente pela produção artística. (VILELA, 2017) 

 

Esse novo cenário proporcionou o surgimento de várias tendência e movimentos 

(Impressionismo, Expressionismo, o Fauvismo, o Cubismo, o Futurismo, o Abstracionismo, o 

Dadaísmo, o Surrealismo, a Op-art e Pop-art), que buscavam a criação de novos conceitos no 

campo da Arte.  

O Impressionismo fez profundas mudanças na pintura e deu início às grandes tendências 

da arte do século XX os pintores do movimento procuraram, a partir da observação direta do 

efeito da luz solar sobre os objetos, a luz e o movimento utilizando pinceladas soltas tornam-se 

o principal elemento da  pintura (SOARES 2017), os artistas impressionistas buscavam  

registrar em suas telas as constantes alterações que essa luz provoca nas cores da natureza 
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preocupou apenas com as sensações de luz e cor, não se importando com os sentimentos 

humanos e com problemática da sociedade moderna.  

Como reação ao impressionismo, surge o Expressionismo caracterizado pela 

preocupação em expressar as emoções humanas, transparecendo em linhas e cores vibrantes 

interpretar as angústias que caracterizam psicologicamente o homem do início do século XX.  

Para os artistas expressionistas, a arte liga-se à ação, muitas vezes violenta, por meio da 

qual a imagem é criada, com o auxílio de cores fortes, rejeitando a verossimilhança, e de formas 

distorcidas (SOARES, 2017). A obra O grito, Imagem 2.1.5, de Edvard Munch (1863-1944), é 

um exemplo dos temas que sensibilizaram artistas deste movimento. 

 

Imagem 2.1.5 – O grito 

 

Fonte: https://viagem.estadao.com.br/blogs/viagens-plasticas/noruega-o-grito-da-natureza/ 

 

O movimento Fauvista, baseia-se na a simplificação das formas das figuras e o emprego 

das cores puras, sem mistura. As cores são usadas da maneira que saem do tubo de tinta, e o 

pintor não as torna mais suaves nem cria gradação de tons. O gosto pelas cores puras, que 

atualmente estão nos inúmeros objetos do nosso cotidiano e nas muitas peças do nosso 

vestuário. 

Essa despreocupação em representar as formas reais de um objeto é também uma 

característica do Cubismo.  Tem como algumas de suas características a recusa da ideia de arte 

como imitação da natureza, afastando noções como perspectiva e modelagem, assim como 

qualquer tipo de efeito ilusório (SOARES, 2017). Com o intuito de representar um mesmo 

https://viagem.estadao.com.br/blogs/viagens-plasticas/noruega-o-grito-da-natureza/
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objeto visto de vários ângulos, em um único plano, essa atitude de decompor o objeto não tinha 

nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas.  Com o tempo, o Cubismo 

evoluiu em duas grandes tendências chamadas Cubismo Analítico destacando pela utilização 

de poucas cores – preta, cinza e alguns tons de marrom e ocre – essa tendência chegou a uma 

fragmentação tão grande dos seres, que tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura 

nas pinturas cubistas, já Cubismo Sintético – reação, buscando tornar as figuras novamente 

reconhecíveis, porém mantendo o modo característico do movimento. 

Para SANTIAGO (2017) A principal característica da pintura abstrata é a ausência de 

relação imediata entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser. Por isso, uma tela 

abstrata não representa nada da realidade que nos cerca, nem narra figurativamente alguma cena 

histórica, literária, religiosa ou mitológica. Este movimento dividiu-se em duas tendências: o 

abstracionismo informal relacionado aos sentimentos e emoções, e o abstracionismo 

geométrico associado a análise intelectual e científica, suas formas e cores está organizada em 

concepção geométrica. 

O movimento Futurista foi influenciado pelo cubismo e abstracionismo, abrange em sua 

criação expressar o dinamismo real, assinalando a velocidade exposta pelas figuras em 

movimento no espaço, com princípios baseado no futuro, representando, a velocidade, a vida 

moderna, a violência (militarismo) rompendo assim, com a arte do passado.  

Suas proposições eram negar o passado, o academicismo e trazer o interesse 

ideológico, a pesquisa, a experimentação, a técnica e a tecnologia para a arte. O grupo 

promove uma exaltação da máquina e da “beleza da velocidade”, associada ao elogio 

da técnica e da ciência, torna-se emblemática da nova atitude estética e política. 

(SOARES, 2017) 

Para SOARES (2017) o dadaísmo se apresenta como um movimento de crítica cultural 

mais ampla, que interpela não somente as artes, mas modelos culturais passados e presentes. 

Assim, é possível encontrar neste movimento influências que abrange a arte em todos os seus 

campos: literário, musical, filosófico e até mesmo político.  Um movimento de negação, 

expressando suas decepções com o fracasso das ciências, da religião e da filosofia existentes 

até então, pois se revelavam incapazes de evitar a grande destruição trazido pela guerra a 

Europa. 

O Surrealismo é uma corrente organizada, mas também produto de uma mentalidade 

própria da época. Surge a partir do Dadaísmo, concordando com muitos dos seus 

pressupostos, principalmente em sua fase inicial, ainda que não tenha ocorrido uma 
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fusão entre estes dois movimentos.[...] para os surrealistas, a obra de arte não deve 

ser o resultado de manifestações racionais e lógicas do consciente, mas antes, 

apresentar as manifestações do subconsciente, absurdas e ilógicas, como as imagens 

dos sonhos e das alucinações, que produzem as criações artísticas mais interessantes. 

(ANDRADE, NASCIMENTO e GERMANO, 2007) 

 

Dos pintores surrealistas, o mais conhecido é o espanhol Salvador Dalí (1904-1989), entre as 

suas obras a A Persistência da Memória, Imagem 2.1.6, está sendo cada vez mais explorada 

pela relação entre arte e ciência. 

 

Imagem 2.1.6 – Obra A Persistência da Memória 

  

Fonte: http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2014/03/meu-tempo-e-quando.html 

 

O movimento de Pop-art (arte popular) está ligado ao dia-a-dia das grandes cidades 

norte-americanas, pois sua proposta era romper qualquer barreira entre a arte e a vida comum 

SANTIAGO 2017). Utilizando objetos de consumo para fazer crítica expressionismo abstrato 

dominante, como garrafas de coco-cola e latas de sopa Campbell. Esse movimento produziu 

filmes e disco musical gerando ídolos na música e cinema como Elvis Presley. 

Os trabalhos de Op-art são em geral abstratos, quando são observados, dão a impressão 

de   movimento, clarões ou vibração, ou por vezes parecem inchar ou deformar-se (SANTIAGO 

2017). Apresenta obras com diferentes figuras geométricas, defendendo menos expressão e 

mais visualização tinha em sua composição linhas e formas que se organizam para promover 

http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2014/03/meu-tempo-e-quando.html
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sensações de movimento. Dessa maneira ao transitar o olho pelas as obras parecem vibrar, 

tremer ou pulsar. 

Assim a Imagem 2.1.7, apresenta-se de forma resumida os movimentos e tendências 

artísticas que fizeram parte da evolução histórica da humanidade. 

 

Imagem 2.1.7 – Evolução do processo artístico.  

 
Fonte: próprio autor 

 

Na história diversos pensadores e artistas tentaram classificar as várias formas de arte. 

No início do século XIX, o filósofo Hegel propôs uma classificação para as artes em três formas 

- simbólica, clássico e românica - que anunciava de modo hierarquicamente seis expressões 

artísticas (arquitetura, escultura, pintura, música, dança e poesia). Na época, o teatro era 

considerado uma combinação de diversas linguagens artísticas, por isso não constava na lista. 

Em 1923, o teórico crítico italiano Riccioto Canudo publicou o “Manifesto das sete artes”, em 

que defendeu o cinema como uma nova expressão artística. Hoje, no entanto as sete artes 

costumam ser classificadas em Música, Dança, Pintura, Esculturas, Teatro, Literatura e o 

Cinema.  

Da mesma forma que a humanidade evolui a medida que novas tecnologias são criadas, a 

Arte, assim como tudo ao nosso redor, é influenciada por esse processo, portanto, ela se 

aperfeiçoa e moderniza a cada dia.  Desse modo ao longo do tempo, outras manifestações 
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artísticas também foram adicionadas como Fotografia, Quadrinhos, Games e Arte digital (2D e 

3D) 

Dessa maneira a arte caminha para um novo processo de desenvolvimento no século 

XXI: os pincéis, as telas, os lápis e as tesouras deram lugar às câmeras, computadores, sensores, 

softwares e à internet. 

A colonização do Brasil proporcionou a esse território uma cultura diversificada e 

influenciada por diversas correntes artísticas.  

 No Brasil a presença da arte Barroca é notada em Minas Gerais e na Bahia, enormes 

igrejas decoradas com ouro e pedras preciosas e tons em vermelho, o azul, o dourado e o branco 

pintavam os tetos das igrejas, as esculturas evidenciam a dramaticidade e teatralidade das 

expressões, o movimento e exuberância das formas, destaque para o Aleijadinho e Mestre 

Ataíde, nomes que se destacaram nesta época. 

Por influência da família real a população do brasil tornava uma cópia europeia. Assim 

o período colonial foi marcado por artistas portugueses, franceses e holandeses que registraram 

o cenário da nova terra.  

Segundo PORTELLA (2008): 

A história da arte brasileira, a partir de meados do século XIX até o seu final, 

é fortemente marcada pela atuação da Academia Imperial de Belas Artes que 

determinou, não só a sistematização do ensino artístico, como também criou uma 

referência estética e cultural através deste modelo, estabelecendo um novo tipo de 

olhar. Desenvolveu-se sob a proteção do Imperador e pela convivência direta com o 

poder, impondo seu programa de forma autoritária. Os ensinamentos foram 

formulados e dirigidos visando manter os princípios neoclássicos que, por um longo 

período, ditaram as bases da arte brasileira. (PORTELLA, 2008, p. 215).  

 

A novas correntes que surgiram e revolucionaram a arte no século XX, como o 

Fauvismo, Futurismo, Cubismo, etc. Provocaram grandes mudanças nos conceitos artísticos no 

Brasil, sendo um dos movimentos mais importantes. 

O modernismo no Brasil foi marcado com a semana da Arte Moderna e pela busca de 

uma identidade artística brasileira. O evento reuniu vários nomes do modernismo que 

presentaram novas ideias e conceitos artísticos. Alguns nomes importantes dessa época foram: 

Heitor Villa-Lobos, Oswald de Andrade; Raul Bopp, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Victor 

https://www.infoescola.com/artes/aleijadinho/
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Brecheret; Emiliano Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro, Lasar Segall, Tarsila do Amaral, 

Cândido Portinari e Bruno Giorgi. 

Após a Semana de Arte Moderna, vários artistas começaram a desenvolver um estilo 

próprio, e uma forma artística ganhou mais destaque, a arte popular, que atualmente é tão 

discernida em nosso território, representa a arte do povo sendo atribuída as produções artísticas 

(pintura, literatura, escultura, etc.) feitas por pessoas que nunca se especializaram em arte, dessa 

maneira suas criações são heranças de pais avos, aplicando o conhecimento comum, na 

confecção o artista popular dedica seu tempo livre.  

 A sociedade que compôs base das famílias brasileiras, misturaram suas culturas. Assim 

os indígenas, africanos, europeus, franceses e holandeses transformou o Brasil em um país com 

imensa diversidade cultural.   

 

 

3.2. O ENSINO DE ARTE NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A CIÊNCIA  

 

 

Pode-se dizer que o ensino de Arte no Brasil teve início juntamente com a vinda da 

família real e as centenas de pessoas (funcionários, criados, assessores) ligadas a corte que 

trouxeram muito dinheiro, obras de arte, documentos, livros bens pessoais e objetos de valores 

ao Brasil, e ao contrário de Portugal que possuía uma cultura riquíssima e o Rio de Janeiro não 

possuía museus, galerias, bibliotecas dentre outros. 

Dessa forma a vinda da família real ao Brasil, promoveu um desenvolvimento cultural 

a cidade de Rio de Janeiro que não possuía “universidades, nem tipografias, nem periódicos”.  

Uma das ações de D. João VI foi o convite a um grupo de artistas franceses, chamados 

de Missão Artística Francesa, para registrar a fauna e floras da colônia brasil na época e fundar 

aqui uma escola de ensino superior onde eles seriam professores.  

Segundo VICTER e RODRIGUES (2017): 

Os artistas plásticos da Missão Artística que chegaram ao Brasil a convite de D. João 

VI, sabiam do dever de contribuir para a criação da Academia de Belas Artes. Nesse 

sentido, em agosto de 1816, fundaram a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, 

transformada, em 1826, na Imperial Academia e Escola de Belas-Artes. VICTER e 

RODRIGUES (2017). 
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A vida cultural trazida por esse grupo de pintores, arquitetos, escultores, paisagistas, 

gravadores dentre outros, auxiliou no modernismo da capital. 

O Brasil vivia a explosão do estilo Barroco, principalmente em Minas Gerias, porém o 

estilo trazido pela Missão Artística Francesa foi o Neoclássico, que foi incorporado pelas elites 

brasileiras e classes dirigentes. A arte passou a ser conotação de luxo, privilegiando a elite e 

desmerecendo as manifestações artísticas que não se enquadravam nestes padrões. 

O ensino de arte, a partir dessa época, passou por várias tendências pedagógicas, dentre 

as quais ressaltamos a seguintes: Tradicional, Escola Nova e a Tecnicista. 

Com ênfase no desenho, a escola tradicional valorizava as habilidades manuais, os 

“dons artísticos”, os hábitos de organização e limpeza, precisão, coordenação motora, entre 

outros. O ensino de Arte era voltado ao autoritarismo, centrado na valorização do produto e na 

figura do professor como dono absoluto da verdade. A escola tradicional era essencialmente 

para o domínio técnico que visava uma formação prática destinada à qualificação para o 

mercado de trabalho. 

“Entre as décadas de 50 e 60 surge a influência de um movimento denominado Escola 

Nova, já presente na Europa e Estados Unidos desde o final do século XIX” (CAVA 2014), 

possuindo como base atividades voltadas ao desenvolvimento natural da criança e as práticas 

pedagógicas são redimensionadas, dirigindo toda atenção do processo ensino-aprendizagem ao 

aluno, e o professor apenas como espectador que dá oportunidade para que o aluno possa se 

expressar de forma espontânea, para o desenvolvimento do aluno. 

 Entre 1960 e 1970, surge uma nova tendência pedagógica, a Tecnicista, no contexto o 

ensino de Arte passa a ser centrado na preparação de indivíduos mais competentes para mercado 

de trabalho, priorizando o ensino de técnicas voltadas para a formação de mão de obra barata 

destinada a um mercado tecnológico em expansão, o professor aqui passa a ser considerado 

com um técnico responsável por um competente planejamento dos cursos escolares (CAVA 

2014). 

A disciplina de Arte somente foi reconhecida em 1996 pela LDB, como consta em seu 

artigo 26, parágrafo 2° que: “o ensino de artes constituirá componente curricular obrigatório, 

nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos”. Dentro dos PCN, a “Arte se apresenta como área de conhecimento que requer espaço 

e constância, como todas as áreas do currículo escolar” (BRASIL, 1998, p. 63), abrangendo, no 

ensino fundamental, as linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 
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Segundo os Parâmetros curriculares de Arte (BRASIL, 1997) o conhecimento em arte 

se baseia na Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa. 

 Tal proposta, é uma adaptação de uma proposta inglesa e norte-americana, ao nosso 

contexto está entre as mais difundidas no final do século XX, e é ainda hoje a base da maioria 

dos programas em Arte-educação. A proposta envolve três vertentes: o fazer artístico, a leitura 

da imagem (obra de arte) e a história da arte e destaca a Arte como conhecimento que pode ser 

desenvolvido na escola, rejeitando o antigo conceito de Arte como espontânea.   

Para CAVA(2009) o trabalho com propostas artísticas: 

[...] propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e esse pensamento 

artístico possibilita a ampliação da sensibilidade, criatividade, originalidade, 

flexibilidade, reflexão, imaginação, inventividade senso crítico e o senso estético [...] 

(CAVA, 2009, p.3) 

 

Desse modo, a Arte mexe com sentimentos, emoções, propiciando aos indivíduos 

experiências estéticas que os tornam mais sensíveis.  Tanto na educação infantil como no ensino 

fundamental ao trabalhar com Arte o aluno é estimulado a reflexão, investigação, 

experimentações, comparações, a ter curiosidade, levantar hipóteses, ao trabalho em equipe, 

proporcionando, desta forma, seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, cultural e estético. 

No ensino médio, significa aos alunos apropriarem-se de saberes culturais e estéticos inseridos 

nas práticas de produção e apreciação artísticas, fundamentais para a formação e o desempenho 

social do cidadão.   

A arte não pode ser considerada uma manifestação isolada, e sim um conjunto que se 

relaciona com várias outras áreas de conhecimento, levando o ser humano a buscar, distinguir, 

verificar e compreender os processos de transformações que ocorrem no mundo (os fenômenos 

da natureza, o ciclo das estações, os astros no céu, as diferentes plantas e animais, as relações 

sociais, políticas e econômicas). Essa busca por compreender seu lugar no universo e a 

significação da vida podem ser respondidos tanto pela arte quanto pela ciência. 

Conforme o PCN de Arte: 

Tanto a ciência como a arte respondem a essa necessidade de busca de 

significações na construção de objetos de conhecimento que, juntamente com as 

relações sociais, políticas e econômicas, sistemas filosóficos, éticos e estéticos, 

formam o conjunto de manifestações simbólicas das culturas. (BRASIL, 1998)  
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A separação dessas duas culturas pela sociedade, torna-se um equívoco, pois assim 

como para um cientista, uma fórmula pode ser “bela” para um artista plástico, as relações entre 

a luz e as formas são “problemas a serem resolvidos “plasticamente”. Parece que há muito mais 

coisas em comum entre estas duas formas de conhecimento do que sonha nossa filosofia. 

As relações entre ciência e arte são antigas e abrangem as mais diversas formas de 

expressões artísticas assim como áreas científicas, ao longo do tempo. Seja na Pintura, no 

Teatro, na Dança, no Cinema, na Música ou na Literatura, é possível encontrar manifestações 

que apresentam similaridades com a Ciência. 

 Segundo MASSARANI, MOREIRA e ALMEIDA, muitos autores já discutiam sobre 

as simetrias entre ciência e arte, desde Aristóteles, Leonardo da Vinci, William Blake, Johann 

Wolfgang von Goethe, Vitor Hugo, Hermann von Helmholtz, Thomas Huxley, Werner 

Heisenberg, entre muitos outros. Esse debate passou a ganhar interesse no século XX, após a 

publicação, em 1959, de As duas culturas, de Charles P. Snow, que analisou a separação entre 

artes e humanidades, de um lado, e as ciências, do outro. A partir de então vários outros 

estudiosos buscam expor seu ponto de vista e abordagens diversificadas apresentando de 

maneira positiva a relação entre ciência e arte. 

É possível, portanto, estabelecer esta relação em várias épocas da história humana. 

Segundo REIS, GUERRA e BRAGA: 

No Renascimento, é clara a relação arte–ciência. Muitos são os nomes que 

misturam os dois campos: Brunelleschi, Pisanello, Leonardo, Dürer e até mesmo 

Galileu. E é importante salientar que a invenção da perspectiva e do claro-escuro foi 

extremamente importante, até mesmo crucial, para tornar possíveis as observações 

empíricas e os registros acurados que fundamentam a ciência moderna. REIS, 

GUERRA e BRAGA (2006, p.72 ): 

 

Esse diálogo com os dois campos, é visível, nos desenhos de Galileu Galilei, da Lua 

utilizando o conhecimento de claro-escuro e geometrização das sombras; e Leonardo da Vinci 

parecia representar a Ciência em desenhos. (REIS, GUERRA e BRAGA, 2006). 

Ao averiguar as diferentes áreas artísticas pode-se encontrar Bertold Brecht das artes 

dramáticas, que na peça “A vida de Galileu” narra parte da biografia de Galileu e os 

pensamentos que eram reprimidos pela sociedade da época, retratando “comportamentos dos 

intelectuais na sociedade que os reprimia e, inclusive, narra trechos da biografia de Galileu em 

que ele nega publicamente a descoberta do heliocentrismo” SILVA (2018). 
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A peça é abordada por MEDINA e BRAGA como experiencia de aproximações entre 

Física e Arte, onde segundo os autores “o teatro é o elemento motivador de uma metodologia 

de ensino voltada para uma aprendizagem interdisciplinar” Afirmando que foram 

desenvolvidas as habilidades e competências necessárias para a vida, a partir da encenação 

teatral de um texto adaptado da peça “A Vida de Galileu Galilei” de Bertolt Brecht, visando 

explorar o conteúdo de Física, de Astronomia e áreas afins. 

 Aproximações entre Física e Poesia, no poema “Física”, de José Saramago, Física, de 

José Saramago, publicado no livro Os Poemas Possíveis. 

Física 

 

Colho esta luz solar à minha volta, 

No meu prisma a disperso e recomponho: 

Rumor de sete cores, silêncio branco. 

 

Como flechas disparadas do seu arco, 

Do violeta ao vermelho percorremos 

O inteiro espaço que aberto no suspiro 

Se remata convulso em grito rouco. 

 

Depois todo o rumor se reconverte, 

Tornam as cores ao prisma que define, 

À luz solar de ti e ao silêncio. 

 

 O poema é utilizado por SILVA (2018) em uma pesquisa qualitativa no qual relacionou 

o poema que utiliza termos de Óptica, juntamente com performance que foi apresentado ao 

público.  

Outro campo abordado para relacionar arte e ciências é o musical, o álbum “Quanta” de 

Gilberto Gil em sua música “Ciência em Si” aborda questões da ciência colocando lado a lado 

matéria e espirito, morte e vida eterna, experiência e crença. 

No seu premiado disco Quanta, de 1995, Arnaldo Antunes e Gilberto Gil nos 

apresentam a música A ciência em si. Entre mensagens mágicas e encantadoras, os 

versos nos dizem: A ciência não se aprende, a ciência apreende a ciência em si/A 

ciência não se ensina, a ciência insemina a ciência em si/e A ciência não avança, a 

ciência alcança a ciência em si. [...] um importante elo nas relações entre arte e ciência: 
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a arte pode sensibilizar a percepção, via expansão de nossos sentidos, de nossos 

olhares, e nos facilitar o encontro de novas ideias e soluções.  JORGE (2010) 

 

 O cinema também apresenta muitas obras que fazem ligação com temas científicos, 

seja por meio de ficções científicas, documentários, dramas ou comédias a ciência penetra em 

nossa cultura difundindo experiências e conhecimento. 

Para o PCN de Arte, é papel da escola estabelecer os vínculos entre os conhecimentos 

escolares sobre a arte e os modos de produção e aplicação desses conhecimentos na sociedade. 

Assim o PCN+ (2002) de Física, aborda que: 

 O ensino de Física sempre tem enfatizado a expressão do conhecimento 

aprendido através da resolução de problemas e da linguagem matemática. No entanto, 

para o desenvolvimento das competências sinalizadas, esses instrumentos seriam 

insuficientes e limitados, devendo ser buscadas novas e diferentes formas de 

expressão do saber da Física, desde a escrita, com a elaboração de textos ou jornais, 

ao uso de esquemas, fotos, recortes ou vídeos, até a linguagem corporal e artística. 

(PCN+, 2002). 

 

Esta discussão que interessa particularmente ao campo da educação, torna-se uma 

necessidade urgente de formular novos paradigmas que evitem a oposição entre arte e ciência, 

para fazer frente às transformações políticas, sociais e técnico-científicas que estão presentes 

na sociedade do século XXI. Utilizando a interdisciplinaridade já discutida neste trabalho, 

podemos estabelecer e resgatar a relação entre arte e ciências, mais precisamente em Física, 

buscando formas de suprir as necessidades da educação atual, com novas abordagens no ensino.  

Para JORGE (2010) a proposta de relacionar as duas áreas não é novidade, pois já na 

colonização do Brasil, os registros de Leonardo da Vinci nos dizia: "Para uma mente completa, 

estude a arte da ciência, estude a ciência da arte, aprenda a enxergar, perceba que tudo se 

conecta a tudo". 

São inúmeros os autores que avaliam de forma positiva a utilização de áreas artísticas 

como ferramenta para ensino de conceitos e conteúdo de Física. Entre os artigos encontrados 

na pesquisa sobre o tema, pode-se utilizar o trabalho de ANDRADE, NASCIMENTO e 

GERMANO (2007) que utiliza o quadro A persistência da memória, afirmando que a obra é o 

trabalho de Salvador Dalí que mais relacionado à Teoria da Relatividade. O tema do quadro, 

segundo Garcia (2001), é o tempo, representado pelos três relógios. Os relógios apresentam-se 

macios, flexíveis, maleáveis, parecendo fluir pela superfície onde estão postos. 
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Assim ANDRADE, NASCIMENTO e GERMANO (2007) afirmam ainda que: 

Esta fluidez ou maleabilidade dos relógios é relacionada à noção de dilatação do 

tempo da Teoria da Relatividade Restrita. É importante salientar que a noção de 

dilatação do tempo na Relatividade Restrita é uma propriedade do espaço tempo e não 

um efeito no mecanismo dos relógios. Quem “amolece” é o próprio tempo, e não os 

relógios. ANDRADE, NASCIMENTO e GERMANO (2007). 

Demostrando a relação entre as mudanças que estava acontecendo no campo cientifico 

no início do século XX com a Teoria da Relatividade e Mecânica Quântica e a visão da 

sociedade frente a essas novas teorias, representada pelo o pintor Salvador Dali. O trabalho 

busca nas obras, relações com a Física Moderna utilizando a interdisciplinaridade para realizar 

uma leitura pedagógica em torno da mesma. 

Outra área que está cada vez mais presente nas pesquisas pedagógicas, é a literatura em 

cordel, caracterizada como arte popular trazida pelos portugueses, fixou no nordeste brasileiro, 

e segundo MEDEIROS e AGRA (2010) recentemente tem surgido várias experiências que 

relacionam a literatura de cordel no ensino escolar da ciência. Desse modo, o trabalho aborda 

o tema de Astronomia apresentando uma análise dos trechos de dois cordéis.  O Menino que 

Viajou num Cometa de Raimundo Santa Helena. 

Tem um núcleo formoso 

Tem cauda e cabeleira 

Incrível velocidade 

Tem gelo gás e poeira 

Cada setenta e seis 

Anos mais ou menos eis 

O cometa na esteira... 

 O poema possui o tema centrado na astronomia, apresentando algumas informações 

sobre a composição e periodicidade do cometa Haley.  

Outro cordel analisado é Senhor dos Anéis do cordelista Ferreira da Silva, que aborda 

entre seus versos “o mistério da nossa origem e do nosso destino, assinalando poeticamente que 

até recentemente isto era apenas matéria de pura especulação” MEDEIROS e AGRA (2010). 

O poeta refere-se sobre Saturno, seus anéis, bem como as distâncias do planeta à Terra e o Sol. 

A utilização das áreas artísticas tem ganhado cada vez mais espaço em experiências de 

metodologias pedagógicas, e a avaliação positiva demostra que nós professores precisamos 

voltar nossos olhares e explorar esta metodologia mais profundamente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Este capitulo apresentará um levantamento das produções científicas acerca do tema, 

tem por objetivo analisar a quantidade de artigos que abordam a relação entre ciência e arte.  

 

 

4.1.PRODUÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE O TEMA  

 

 

A pesquisa foi desenvolvida em 4 quatro etapas:  

1ª etapa: seleção das revistas e delimitação do período de pesquisa;  

2ª etapa:  pesquisa com base nas seguintes palavras chaves: física, arte, ciência, 

literatura, música, teatro, cinema  

3ª etapa: catalogação dos artigos encontrados;  

4ª etapa: quantificação e tabulação apresentada em gráficos e tabelas. 

Na primeira etapa foi selecionada três revistas importantes no campo de ensino de 

Física: a revista “A Física na Escola”, a “Revista Brasileira de Ensino de Física”, e o Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física”.  Para a análise foi delimitado o período entre 2001 e 2018, 

considerando as publicações realizadas no século XXI.  

Assim, iniciaremos, portanto, com a revista “A Física na Escola”, em seu volume v.02 

n° 01 de maio de 2001, lembrando que a revista ficou o período de 2012 a 2015 sem 

publicações, porém não comprometeu a pesquisa.  Na Revista Brasileira de Ensino de Física, o 

volume v.23 de junho de 2001, e o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, no volume v.18 de 

abril de 2001, e será considerada a última publicação de cada periódico em 2018.  

A Física na Escola (FnE) é uma revista de formação e divulgação de informação sobre 

a Física e o seu ensino, com ênfase na sala de aula. Tem como foco o diálogo com os professores 

do Ensino Médio e de todos aqueles que se interessam em contribuir para a melhoria do Ensino 

de Física. 

A Revista Brasileira de Ensino de Física – (RBEF) - é uma publicação de acesso livre 

da Sociedade Brasileira de Física (SBF) voltada à melhoria do ensino de Física em todos os 

níveis de escolarização. Através da publicação de artigos de alta qualidade, revisados por pares, 
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a revista busca promover e divulgar a Física e ciências correlatas, contribuindo para a educação 

científica da sociedade como um todo. Ela publica artigos sobre aspectos teóricos e 

experimentais de Física, materiais e métodos instrucionais, desenvolvimento de currículo, 

pesquisa em ensino, história e filosofia da Física, política educacional e outros temas pertinentes 

e de interesse da comunidade engajada no ensino e pesquisa em Física. 

O Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF) é um periódico quadrimestral, 

arbitrado, indexado, voltado prioritariamente para os cursos de formação de professores de 

Física. Também é amplamente utilizado em pós-graduações em Ensino de Ciências/Física e em 

cursos de aperfeiçoamento para professores do Nível Médio. Tem por objetivo promover uma 

disseminação efetiva e permanente de experiências entre docentes e pesquisadores, visando a 

elevar a qualidade do ensino da Física tanto nas instituições formadoras de novos professores 

quanto nas escolas em que esses docentes irão atuar. 

A segunda fase iniciou, após a delimitação do período, com uma análise detalhada dos 

artigos publicados nos três periódicos citados.  

Na terceira fase, obteve-se a catalogação dos artigos encontrados em cada periódico por 

ano. Desse modo, as tabelas abaixo apresentam os resultados das publicações encontradas e 

catalogadas nesta fase. 

 

Tabela 3.1.1- Publicações da revista A Física na Escola. 

Ano Artigo 

2001 Física e Teatro: Uma Parceria que deu certo!  

2002 Fotografando o que não se Vê  

Poesia na Sala de Aula de Ciências? A Literatura Poética e Possíveis Usos Didáticos  

Uma Poema para Galileu  

2003 Criando Ilusões de Óptica com o Monitor do Computador  

2004 Fotografias Estroboscópicas  

2005  

2006 Uma Viagem Pela Física e Astronomia Através do Teatro e da Dança  

Aprendendo Física com o Homem-Aranha: Utilizando cenas do filme para discutir conceitos de 

Física no Ensino Médio  

2007 Fotografando com câmera escura de orifício: a óptica e o processo fotográfico na sala de aula  

Salvador Dalí e Mecânica Quântica Ciência e Arte: Vermeer, Huygens e Leeuwenhoek M.C. 

2008  

2009 Capturando imagens de microscópios e telescópios com uma câmera digital  

O uso de instrumentos musicais como ferramenta motivadora para o ensino de acústica no ensino 

médio  

2010 A astronomia na literatura de cordel  

Estereogramas e Op Art: ilusão de óptica em sala de aula  

2011 O ensino de acústica no Ensino Médio por meio de instrumentos musicais de baixo custo 

Utilizando a câmera fotográfica digital como ferramenta para distinguir as cores das estrelas 

2012  

http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/33-volume-03-n-1-maio?download=296:fotografando-o-que-nao-se-ve
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/33-volume-03-n-1-maio?download=298:poesia-na-sala-de-aula-de-ciencias-a-literatura-poetica-e-possiveis-usos-didaticos
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/34-volume-03-n-2-outubro?download=310:uma-poema-para-galileu
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/30-volume-04-n-1-maio?download=271:criando-ilusoes-de-optica-com-o-monitor-do-computador
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/27-volume-05-n-1-maio?download=242:fotografias-estroboscopicas
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/21-volume-07-n-1-maio?download=170:uma-viagem-pela-fisica-e-astronomia-atraves-do-teatro-e-da-danca
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/22-volume-07-n-2-outubro?download=198:aprendendo-fisica-com-o-homem-aranha-utilizando-cenas-do-filme-para-discutir-conceitos-de-fisica-no-ensino-medio
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/22-volume-07-n-2-outubro?download=198:aprendendo-fisica-com-o-homem-aranha-utilizando-cenas-do-filme-para-discutir-conceitos-de-fisica-no-ensino-medio
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/19-volume-08-n-2-outubro?download=154:fotografando-com-camara-escura-de-orificio-a-optica-e-o-processo-fotografico-na-sala-de-aula
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/19-volume-08-n-2-outubro?download=155:salvador-dali-e-mecanica-quantica
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/19-volume-08-n-2-outubro?download=156:ciencia-e-arte-vermeer-huygens-e-leeuwenhoek
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/16-volume-09-n-2-outubro?download=132:capturando-imagens-de-microscopios-e-telescopios-com-uma-camera-digital
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/13-volume-10-n-2-outubro?download=101:o-uso-de-instrumentos-musicais-como-ferramenta-motivadora-para-o-ensino-de-acustica-no-ensino-medio
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/13-volume-10-n-2-outubro?download=101:o-uso-de-instrumentos-musicais-como-ferramenta-motivadora-para-o-ensino-de-acustica-no-ensino-medio
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/9-volume-11-n-1-abril?download=56:a-astronomia-na-literatura-de-cordel
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/9-volume-11-n-1-abril?download=58:estereogramas-e-op-art-ilusao-de-optica-em-sala-de-aula
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/6-volume-12-n-1-maio?download=28:o-ensino-de-acustica-no-ensino-medio-por-meio-de-instrumentos-musicais-de-baixo-custo
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/6-volume-12-n-1-maio?download=30:utilizando-a-camera-fotografica-digital-como-ferramenta-para-distinguir-as-cores-das-estrelas
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2013  

2014  

2015  

2016 Contos de espelho - Um diálogo possível entre o ensino de física e de literatura  

Uma novela de ficção científica para alunos do Ensino Médio A Projeção de Sombras Refletidas 

no Espetáculo de Dança Gravité: Relato de uma Atividade Didática  

2017 Espelhos, lentes e pintura: Uma proposta de atividade baseada na obra de David Hockney  

Ilusões de óptica nas aulas de física do nível médio: Aplicação e resultados  

Do encantamento ao horror científico: as pinceladas de Joseph Wright em The orrery e em The 

air pump  

2018 Teoria da relatividade restrita e cubismo no Ensino Médio: Uma proposta didática de 

aproximação entre duas culturas  

Popularização da Ciência e Poesia em Tempo de Ditadura: O Caso Rómulo de Carvalho  

A discreta dança do ar ao som das equações da física acústica  

Fonte: próprio autor 

 

Tabela 3.1.2 – Publicações da Revista Brasileira de Ensino de Física. 

Ano Revista Brasileira Ensino Física  

2001  

2002  

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  

2009 The physics of the violin 

2010 Física e música em consonância 

Usando a câmera de vídeo para estudar o movimento dos corpos 

Uso de câmera digital (multi-burst) para experimentos em cinemática - queda livre 

2011 Photographing stars with a digital câmera  

2012 "Vendo o invisível" : experimentos de baixo custo e materiais comuns 

Câmera única 3D 

Física e pintura : dimensões de uma relação e seu potencial para o ensino de física  

2013 Música e entropia 

2014 Guitarras acústicas e elétricas como ferramentas para o ensino de física 

Macro fotografia com um tablet : aplicações no ensino de ciências 

2015  

2016 A guitarra elétrica como instrumento de ensino da física das ondas do  

Bells: física e música em bronze 

Espectro sonoro da flauta transversal  

Música para estudantes de engenharia: síntese sonora do tema jazz 

Uma atividade experimental sobre sombras inspirada em um cartum  

2017  A complexa rede social de O Senhor dos Anéis  

Revisando o temperamento igual musical  

2018 Física com Martins e Eu: Memórias da História e Obra de Pierre Lucie (1917-2017)  

Um olhar físico sobre a teoria musical  

 O arco de violino  

Fotos da Lua através do mundo: um projeto observacional gravado em fotografia sobre como 

as fases da Lua podem ser comparadas quando observadas nos hemisférios norte e sul  

A fotografia no estudo do eclipse lunar  

Violão: aspectos acústicos, estruturais e históricos  

Fonte: próprio autor 

http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/2-volume-14-n-1-maio?download=2:contos-de-espelho-um-dialogo-possivel-entre-o-ensino-de-fisica-e-de-literatura
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/2-volume-14-n-1-maio?download=11:uma-novela-de-ficcao-cientifica-para-alunos-do-ensino-medio
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/40-volume-14-n-2-outubro?download=365:a-projecao-de-sombras-refletidas-no-espetaculo-de-danca-gravite-relato-de-uma-atividade-didatica
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/40-volume-14-n-2-outubro?download=365:a-projecao-de-sombras-refletidas-no-espetaculo-de-danca-gravite-relato-de-uma-atividade-didatica
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/42-volume-15-n-1-maio?download=375:espelhos-lentes-e-pintura-uma-proposta-de-atividade-baseada-na-obra-de-david-hockney
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/42-volume-15-n-1-maio?download=376:ilusoes-de-optica-nas-aulas-de-fisica-do-nivel-medio-aplicacao-e-resultados
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/43-volume-15-n-2-outubro?download=387:do-encantamento-ao-horror-cientifico-as-pinceladas-de-joseph-wright-em-the-orrery-e-em-the-air-pump
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/43-volume-15-n-2-outubro?download=387:do-encantamento-ao-horror-cientifico-as-pinceladas-de-joseph-wright-em-the-orrery-e-em-the-air-pump
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/45-volume-16-n-1-maio?download=396:teoria-da-relatividade-restrita-e-cubismo-no-ensino-medio-uma-proposta-didatica-de-aproximacao-entre-duas-culturas
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/45-volume-16-n-1-maio?download=396:teoria-da-relatividade-restrita-e-cubismo-no-ensino-medio-uma-proposta-didatica-de-aproximacao-entre-duas-culturas
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/45-volume-16-n-1-maio?download=404:popularizacao-da-ciencia-e-poesia-em-tempo-de-ditadura-o-caso-romulo-de-carvalho
http://www1.fisica.org.br/fne/edicoes/category/46-volume-16-n-2-outubro?download=440:a-discreta-danca-do-ar-ao-som-das-equacoes-da-fisica-acustica
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Tabela 3.1.3 – Publicações do Caderno Brasileiro de Ensino de Física. 

Ano Caderno brasileiro de ensino de física 

2001  

2002 Produção de redes de difração por técnica fotográfica no ensino médio  

2003  

2004 Linguagem e o ensino de física na escola fundamental  

2005 Produção de redes de difração por técnica fotográfica no ensino médio  

Câmara escura  

2006  

2007 A história e a física do fantasma de Pepper 

2008 Influências da Física moderna na obra de Salvador Dalí  

2009 Dois pesos e duas medidas: uma proposta para discutir a natureza do sistema de unidades de 

medida na sala de aula 

2010 Qual é o “campo de visão” da objetiva de uma câmera fotográfica?  

Física Moderna no Ensino Médio: o espaço-tempo de Einstein em tirinhas 

2011 O teatro como ferramenta de aprendizagem da física e de problematização da natureza da 

ciência  

2012  

2013 Sobre a não-linearidade de fenômenos acústicos e o funcionamento da flauta transversa: uma 

incursão pela acústica musical  

Titanic, Jack, Rose e o Princípio de Arquimedes 

2014  

2015 Por que a percussão de uma mola produz o mesmo som de “pistolas laser” do filme Star Wars  

Usando física em quadrinhos para discutir a diferença entre inversão e reversão da imagem em 

um espelho plano  

2016 Visões de cientistas e atividade científica na obra Ponto de Impacto de Dan Brown: 

possibilidades de inserção de elementos de História e Filosofia das Ciências 

Acústica e música: uma abordagem metodológica para explorar sons emitidos por tubos sonoros  

Física e Literatura: uma revisão bibliográfica  

2017 Física em Ação através de Tirinhas e Histórias em Quadrinhos  

Einstein e a Relatividade entram em cena: diálogos sobre o teatro na escola e um ensino de física 

criativo  

A gênese do Inferno e do Purgatório na Divina Comédia de Dante: uma ponte possível entre 

Física e Literatura  

2018 Pinturas de Salvador Dalí para introduzir conceitos de Mecânica Quântica no Ensino Médio 

Fonte: próprio autor 

 

Nota-se a presença de linhas vazias em alguns anos devido não encontrar publicações 

que utilizasse as áreas artísticas como ferramenta facilitadora de ensino-aprendizagem. 

A seguinte fase compreende na quantificação e tabulação dos artigos encontrados, 

analise e seleção dos mesmos, de acordo com as áreas artísticas e sua relação com a Física e/ou 

Ciência. Desse modo eles foram agrupados em 7 grupos específicos: Literatura, Teatro, Música, 

Pintura, Cinema, Fotografia e Quadrinhos. Os dados serão apresentados em gráficos e tabelas 

para facilitar a apresentação e compreensão. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6684
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6567
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/10013
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/10018
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/5811
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/6243
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2008v25n3p523
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2008v25n3p523
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2009v26n2p314
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2009v26n2p355
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2010v27n2p313
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2010v27n2p313
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2012v29n1p156
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2012v29n1p156
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2012v29n2p283
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2014v31n2p385
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2014v31n3p601
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2014v31n3p601
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2014v32n1p76
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2014v32n1p76
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2015v32n1p207
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2015v32n3p577
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2016v33n3p896
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2016v33n3p943
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2016v33n3p943
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2016v33n3p1047
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2016v33n3p1047
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-7941.2017v34n2p509
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A tabela a seguir apresenta o quantitativo de artigos encontrados nos periódicos 

pesquisados por área artística. 

 

Tabela 3.1.4 – Relação dos artigos encontrados com as áreas artísticas. 

Áreas artísticas A física na escola 
Revista Brasileira de 

Ensino de Física 

Caderno Brasileiro 

de Ensino de Física 

Literatura 6 - 4 

Teatro 3 - 2 

Música 3 12 2 

Pintura 7 1 3 

Cinema 2 1 2 

Fotografia 5 8 4 

Quadrinhos - 2 3 

Total 26 24 20 

Fonte: próprio autor 

 

 

Foram encontrados ao todo 70 artigos que relacionou de alguma maneira o ensino de 

física com as áreas citadas acima. Sendo que na Revista A física na escola, foram encontrados 

maior numero totalizando 26 artigos, Na Revista Brasileira de Ensino de Física foram 

encontrados 24 e no Caderno Brasileiro de Ensino de Física o total de artigos foram de 20 

artigos.  

Pode-se observar que a frequência de trabalhos desenvolvidos entre os anos de 2001 e 

2018 apresenta uma taxa de 3,8 a cada ano, ou seja, quase quatro artigos desenvolvidos ao ano. 

Pode-se verificar esta frequência observando o gráfico a seguir: 
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Gráfico 3.1.1 – Quantidade de artigos publicados nos periódicos analisados, por ano. 

Fonte: próprio autor 

 

O gráfico 3.1.1 apresenta que os picos de maior produção relacionando “Física e Arte”, 

aconteceram nos anos de 2015 e 2016 e no ano de 2005 não foram encontrados trabalhos 

publicados sobre o tema. A produção na primeira década permanece tímida, com destaque 

apenas para o ano de 2007 ano em que a Revista Física na Escola registra 3 artigos em sua 

produção. A justificativa pode estar no início tardio de produções pela revista Brasileira de 

Ensino de Física, que começaram a ser registradas a partir de 2008. 

As produções de forma geral passaram a se destacar a partir do ano de 2015 quando o 

número de artigos somado nos três periódicos foram 8 artigos, e nos anos seguintes mantiveram 

com números semelhantes: 2016 também com 8, 2017 foram 5 e encerrando em 2018 com 7 

artigos. 

Ao relacionar os artigos encontrados com o tema “Física e Arte” é possível analisar a 

produção por área-artística em cada periódico. A seguir apresenta-se gráficos que descrevem a 

quantidade de artigos agrupados por áreas artísticas, observa-se que não foram encontrados em 

todas as áreas artísticas esta relação, assim os gráficos apresentam apenas as áreas: literatura, 

teatro, música, pintura, cinema, fotografia e quadrinhos.  
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Gráfico 3.1.2 –Publicação dos periódicos por área artística. 

Fonte: próprio autor 

 
O gráfico 3.1.2 apresenta somente as áreas artísticas encontradas que fazem uma relação 

da Física com a Arte, destacando as publicações voltadas para as áreas de música e fotografia 

que correspondem juntas a 48% dos artigos encontrados, ambas com 24%; os 16% que 

relacionam a Física com a pintura e os 15% dos artigos relacionados com literatura. As outras 

áreas possui um percentual tímido permanecendo menor que 10%. 

 

 Gráfico 3.1.3 – Publicações relacionados a literatura 

Fonte: próprio autor 
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Gráfico 3.1.4 – Publicações relacionados a teatro. 

 

Fonte: próprio autor 

 

Na área de literatura, representada pelo gráfico 3.1.3, o destaque de publicações está na 

Revista A física na escola cuja as publicações correspondem a 60% e nesta área a Revista 

Brasileira de Ensino de Física não possui publicações. O mesmo acontece com o gráfico 3.1.4 

que relaciona as publicações em Física com a área de teatro. 

 

Gráfico 3.1.5– Publicações relacionados a música. 

Fonte: próprio autor 
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O gráfico 3.1.5 apresenta as publicações que relaciona a música como ferramenta 

educacional para o ensino de Física, onde a Revista Brasileira de Ensino de Física possui maior 

publicação com 70%, os 30% restante se distribui entre as outras duas revistas, sendo 12% 

atribuído ao Caderno Brasileiro de Ensino de Física e os 18%  com a revista A Física na escola. 

 

Gráfico 3.1.6– Publicações relacionados a pintura. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: próprio autor 

 

A área de pintura, gráfico 3.1.6, apresenta destaque para a Revista A Física na escola 

com 64% das publicações nesta área em seguida tem-se o Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física com 27% e a Revista Brasileira de Ensino de Física com 9%. 
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Gráfico 3.1.7– Publicações relacionados a cinema. 

Fonte: próprio autor 

 

Na representação da área de cinema, gráfico 3.1.7 apresenta 80% das publicações desta 

área está dividida igualmente entre o Caderno Brasileiro de Ensino de Física e a Revista A física 

na escola, ambos com 40% e os 20% restante representa as publicações da Revista Brasileira 

de Ensino de Física. 

 

Gráfico 3.1.8– Publicações relacionados a fotografia.  

Fonte: próprio autor 
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O gráfico 3.1.8 apresenta as publicações dos três periódicos relacionado a área de 

fotografia, onde o maior número de publicações está na Revista Brasileira de Ensino de Física 

com 47%, 24% com o Caderno Brasileiro de Ensino de Física e os 29% restante com a Revista 

A Física na escola. 

 

Gráfico 3.1.9– Publicações relacionados a quadrinhos. 

Fonte: próprio autor 

 

A área de quadrinhos, gráfico 3.1.9, divide-se em apenas duas revistas, sendo que a 

maior publicação é por parte do Caderno Brasileiro de Ensino de Física com 60%, o restante 

40% fica por parte da Revista Brasileira de Ensino de Física, e a Revista física na escola não 

possui publicações com o tema de quadrinhos. 
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Gráfico 3.1.10 – Produção da revista a física na escola. 

 
Fonte: próprio autor 

 A revista a física na escola apresenta em suas publicações, artigos que correspondem as 

seguintes áreas artísticas: 27% representam a pintura correspondendo a maior área de 

publicações, 23% literatura, 19% fotografia, 12% música, 11% teatro, 8% de cinema e não 

possui artigos publicados na área de quadrinhos. 

Gráfico 3.1.11 – Produção da revista brasileira ensino de física. 

  

Fonte: próprio autor 
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 Na Revista Brasileira de Ensino de Física, apresenta metade das publicações 

relacionando a área de música com assuntos de física ou ciências, 34% temas utilizando a 

fotografia, 8% com quadrinhos, cinema e pintura apresentam ambos 4%, e não possui 

publicações na área de teatro e literatura. 

Gráfico 3.1.12 – produção do Caderno brasileiro de ensino de física 

 

Fonte: próprio autor 

 

O Caderno Brasileiro de Ensino de Física apresenta publicações que relaciona todas as 

áreas artísticas, o destaque deste periódico nos ambos 20% que relacionado com literatura e 

fotografia sendo as maiores publicações. Os outros 30% ficam divido entre pintura, e 

quadrinhos ambos com 15% e os restantes 30% se dividem igualmente em música, cinema e 

teatro.  
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5. TÓPICOS DE ONDAS RELACIONADO COM A ARTE 

 

 

Estamos rodeados por ondas: Ondas mecânicas, sonoras, eletromagnéticas entre outras 

e o homem sempre sentiu fascínio e curiosidade pelas ondas do mar, assim grandes cientistas 

dedicaram se ao estudo delas, entre eles podemos citar: Christian Huygens (1629-1695), Robert 

Hooke (1635-1703), Isaac Newton (1643-1727), Hertz (1857-1894), Guglielmo Marconi 

(1874-1937), Dooppler (1803-1853). E são graças ao estudo desses grandes nomes, hoje temos 

muitas maravilhas do mundo moderno, televisão, rádio, telecomunicação via satélite, radar, 

fornos a micro-ondas e muitas outras invenções que facilitam nossa vida diária. 

 

 

5.1.CONCEITO DE ONDULATORIA E ACUSTICA UTILIZANDO LITERATURA DE 

CORDEL, PINTURA E MUSICA  

 

 

O cordel dos poetas: Josenildo Maria de Lima, Jean Moises de Souza e Samuel Dos 

Santos Feitosa, traz um diálogo de pai (Pitelim) e filho (Ciba), onde o filho transmite o 

conhecimento adquirido durante a aula, e tenta responder as perguntas de seu pai, de forma 

bastante didática. (O cordel completo está disponível no apêndice A). 

Imagem  4.1.1 – Capa do folheto utilizado 

 

Fonte: https://issuu.com/jean.sousa/docs/ondas 

https://issuu.com/jean.sousa/docs/ondas
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Ciba apresenta algumas definições contextualizada com linguagem simples que utiliza 

em seu dia a dia. No desenrolar da história são apresentados conteúdos de ondas, suas 

classificações, tipos e elementos que a compõem. 

[...] 

Para entender essas coisas 

Ouça o que vou dizer 

A onda é feita de pulsos 

Que pode subir e descer 

Um pulso é uma perturbação 

Ouça bem pra entender 

 

Na estrofe acima, podemos observar que Ciba chama atenção do seu pai para o que ele 

vai falar, a definição de onda.  

Podemos observar esta definição ao analisar a obra de Vicent Van Gogh, Trigal com 

corvos (1890). 

 

Imagem 4.1.2 – Campo de Trigal com corvos 

 

Fonte: https://arteref.com/arte/curiosidades/a-ultima-obra-de-van-gogh/ 

 

 É possível ver que as hastes de trigo ao serem tocadas pelo vento, inclinam-se, 

empurrando as hastes vizinhas e estas também se inclinam, empurrando as hastes seguintes e 

https://arteref.com/arte/curiosidades/a-ultima-obra-de-van-gogh/


59 

 

 

 

assim sucessivamente, notamos que uma perturbação produzida em um ponto de um meio 

propaga-se progressivamente a todos os pontos desse meio, e a essa perturbação ou distúrbio, 

denominamos de onda. 

[...] 

“O professor também disse: 

As ondas levam energia 

Sem carregar matéria  

Seja noite, ou seja, dia” 

Pitelim ficou perdido. 

 

Os fenômenos ondulatórios são muito comuns e são observados constantemente em 

nosso cotidiano. Por exemplo, os pequenos objetos – uma folha, um pequeno galho, uma leve 

bola, etc – que flutuam sob a água. Esse comportamento também pode ser observado em um 

barco ancorado no meio de um rio ou mar. 

Imagem 4.1.3 – Comportamento ondulatório em barco ancorado 

 

Fonte: https://slideplayer.com.br/slide/5653576/  

 

Notamos na figura a cima, que o barquinho com o pescador, flutuam sob água, 

observamos que o barquinho se movimenta sem ser transportado pela onda do rio. Assim a 

onda, ao atigir o barquinho faz com que ele apenas oscile, subindo e descendo numa mesma 

vertical, sem que ocorra deslocamento horizontal 
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Embora não sejam arrastados pelas ondas, os corpos flutuantes recebem delas energia 

mecanica. Então podemos concluir que as ondas se formam a partir de uma série de pulsos, 

distúrbios que se propagam através de um meio, transportando energia, sem transportar matéria. 

Na estrofe seguinte ele apresenta algumas propriedades físicas utilizadas na classificação das 

ondas. Podem ser classificadas de acordo com sua natureza e com a direção de vibração e de 

propagação. 

Quanto a natureza, temos as ondas: 

Mecânicas: são aquelas que precisam de um meio para se propagarem. Por exemplos as 

ondas em uma corda ou as ondas sonoras. 

Eletromagnéticas:  são aquelas que não necessitam de um meio material para se 

propagarem. Por exemplo ondas de rádio, a luz e os raios X. 

No poema, o menino ainda apresenta com clareza, alguns exemplos: 

[...] 

Mostrou as ondas mecânicas 

Como a buzina do caminhão 

Que se propaga no ar 

Pra fazer a vibração 

E levar de um lugar pra outro 

A nossa conversação  

[...] 

Essas ondas meu pai 

Viajam pelo espaço 

Sem precisar da matéria 

Sempre no mesmo compasso 

São eletromagnéticas 

Igual do Sol, o mormaço 

Quanto a direção de vibração, podem se apresenta como ondas transversais e as 

longitudinais  

[...] 

Ciba muito empolgado  

Continuou explicação  

Sobre ondas longitudinais  
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Que seguem a mesma direção 

Falou das ondas transversais 

A qual segue outra noção 

 

Em outras palavras, as ondas transversais são aquelas cujas vibrações são 

perpendiculares a direção de propagação. E quando as vibrações dos pontos coincidem com a 

direção de propagação, classificamo-las em longitudinais. 

Assim Ciba apresenta como exemplo ao seu pai: 

 

[...] 

E falou com dedicação 

“O som é daquelas ondas 

Que vai na mesma direção  

Ondas longitudinais 

Que já falei na introdução 

 

Podem ainda ser classificada quanto a direção de propagação: 

Unidimensionais: se propagam em uma só direção; Ex.: ondas em uma corda. 

Bidimensionais: se propagam em um plano; Ex.: superfície de um lago. 

Tridimensionais: se propagam em todas as direções; Ex.: ondas sonoras. 

Para estudar uma onda unidimensional que se propaga horizontalmente, considere uma 

corda que não pode sofrer deformação quando esticada. Essa corda possui uma massa 𝑚, 

comprimento 𝑙 e encontra-se sob a ação de uma força 𝑇. Imagem4.1.4. 
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Imagem 4.1.4 – Propagação de uma onda em uma corda 

 

Fonte: http://fisicaevestibular.com.br/novo/ondulatoria/acustica/cordas-vibrantes/ 

 

Se esta corda for submetida a uma perturbação em algum ponto, teremos a propagação 

de uma onda na corda. A velocidade de propagação pode ser calculada por: 

 

 𝑣 = √
𝑇

𝜇
 (4.1) 

 

Em que: 

𝑣 = velocidade de propagação (m/s); 

𝑇 = força de tração na corda (N); 

𝜇 = densidade linear da corda (kg/m), que pode ser obtida por meio da equação  

 

 𝜇 =
𝑚

𝑙
 (4.2) 

 

Onde  

𝜇 = densidade linear da corda (kg/m); 

𝑚= massa da corda (kg); 

http://fisicaevestibular.com.br/novo/ondulatoria/acustica/cordas-vibrantes/
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𝑙= comprimento da corda (m). 

Dessa forma, a velocidade de propagação da onda dependerá da intensidade da força 

que estica a corda. Quanto maior for a intensidade da força, maior será a velocidade de 

propagação, e quanto maior a massa de cada pedaço da corda, maior será a sua inércia. 

Ciba continua sua explicação apresentando características e componentes de uma onda: 

[...] 

“As ondas se caracterizam  

Como o professor falou: 

Amplitude, intensidade,  

Comprimento sim sinhô 

Também tem a frequência  

Assunto que me intrigou” 

 

Imaginamos agora, uma pessoa que segura uma das extremidades de uma corda cuja a 

outra fixa, e execute movimento vertical com intervalos de tempo iguais. Esses pulsos que se 

propagam também em espaços iguais, chamamos de ondas periódicas. 

Assim em uma sequência de pulsos, temos: 

 

Imagem 4.1.5 – Elementos de uma onda periódica. 

 

Fonte: http://ww2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/ondas.htm 

 

A parte elevada denomina-se crista da onda e a cavidade entre duas cristas, chamamos 

de vale. Assim o tempo necessário para que duas cristas passem por um mesmo ponto, 

denominamos de período, e o número de cristas consecutivas que passam por um mesmo ponto 

em cada unidade de tempo chama-se frequência. Para essa relação de frequência (Hz) e período 

(s), temos: 

http://ww2.unime.it/weblab/awardarchivio/ondulatoria/ondas.htm
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𝑓 =

1

𝑇
 (4.3) 

 

Podemos ainda relacionar a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, é o 

denominamos comprimento de onda ou amplitude de onda. Então, como um pulso se propaga 

com velocidade constante, vale a expressão: 

  

 𝑠 = 𝑣. 𝑡 (4.4) 

 

Fazendo 𝑠 =  𝜆 e  𝑡 = 𝑇, substituindo na equação (4.4), temos 

 

 𝜆 = 𝑣. 𝑇 (4.5) 

 

Substituindo (4.3) em (4.5): 

 
𝜆 = 𝑣.

1

𝑓
 (4.6) 

 

Podemos escrever: 

 

 𝑣 = 𝜆. 𝑓 (4.7) 

 

Onde temos que  

𝑣= velocidade de propagação (m/s); 

𝜆= comprimento de onda (m); 

𝑓= frequência (Hz). 

A equação acima é a equação fundamental da ondulatória, estabelece relação entre a 

velocidade de propagação, frequência e comprimento de onda. Então em um mesmo meio, o 

comprimento de onda é menor para frequências mais elevadas e maior em frequências mais 

baixas. 

Entre os estudos das ondas tridimensionais, a Física possui uma parte que estuda a 

relação entre o som e a mecânica, chamada de Acústica. E é com este tema que o poema, 

continua. 

[...] 
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Aí quando a gente fala 

O som se agarra no ar 

Causa uma compressão 

Empurra o que tiver lá 

Depois ele se expande 

Fazendo o ar se movimentar 

 

Isso é tudo bem ligeiro 

Fica nesse vai e vem 

Chega nos nossos ouvidos 

O qual uma membrana tem 

Que percebe a vibração 

E começa a vibrar também. 

 

Quando entre na orelha 

Tem uns ossim arretado 

Que percebe a vibração 

E também vibra um bocado 

Transmite essa informação  

Pro cérebro entender o recado. 

 

Todos os sons produzem vibrações que são transmitidas às moléculas do meio, 

resultando uma onda de pressão que se propaga. Quando essa onda atinge nosso ouvido, é 

coletado por nossas orelhas e levado até um conjunto de osso minúsculos (tímpano, martelo, 

bigorna e estribo) conforme a Imagem 4.1.6 que transforma essa onda sonora em vibrações, em 

seguida essa energia é transformada em impulsos nervosos que são transmitidos ao cérebro, 

produzindo-se a sensação sonora. 
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Imagem 4.1.6 – Esquema do ouvido humano

 

Fonte: http://surdez.org.br/como_escutamos.asp 

 

As ondas sonoras podem se propagar com diversas frequências, porém o ouvido humano 

é sensível à somente quando elas estão entre aproximadamente 20 Hz e 20 000 Hz, acima deste 

valor tem-se o ultrassom e abaixo infrassom, conforme demostra a Imagem 4.1.7. 

 

Imagem 4.1.7 – frequência sensível ao ouvido humano. 

 

Fonte: http://www.prosek.com.br/dicas/89/Prote%C3%A7%C3%A3o-Auditiva 

 

As ondas possuem características, que qualificam os sons que são possíveis de serem 

distinguidos pelo ouvido humano, fazem parte da qualidade do som: altura, intensidade, timbre. 

Neste trecho do poema, Pitelim está intrigado com as variedades de sons que ouvimos, tem 

pessoas que falam grosso, outras muito fino, vezes são agradáveis em outras fazem mal, e Ciba 

responde apresentando as características da qualidade do som. 

[...] 

http://surdez.org.br/como_escutamos.asp
http://www.prosek.com.br/dicas/89/Prote%C3%A7%C3%A3o-Auditiva
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Olhe, essas diferenças 

São umas propriedades 

Que depende do timbre 

Frequência e intensidade 

Vou falar de cada um 

Com uma certa brevidade 

  

Começando pelo timbre 

Ouça o que vou dizer 

Ele depende da fonte 

Que emite o som pra você 

Por isso é que nós conhece 

Que fala antes de ver. 

Para sons com mesma intensidade e altura quando emitidos de fontes diferentes, são 

identificados através do timbre, que relaciona com a forma da onda. Isso acontece com notas 

musicais emitida por um piano e um violão a uma mesma altura, ou com a voz humana. A 

Imagem 4.1.8 demostra alguns tipos de timbres de acordo com a fonte. 

 

Imagem 4.1.8 timbres emitidos de diferentes fontes. 

 

Fonte: http://boltz.ccne.ufsm.br/st12/?q=node/72 

 

[...] 

http://boltz.ccne.ufsm.br/st12/?q=node/72
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Também falei da frequência  

Essa causa a vibração  

Quanto mais alta for ela 

Mais aguda a sensação 

Porém se diminuir 

Fica grave a entonação 

 

A frequência característica que depende da altura, podendo ser grave ou agudo. Quanto 

maior for a frequência, mais agudo é o som, em frequências menores resultam sons mais graves. 

A altura do som classifica as notas musicais, assim as notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, são 

diferenciadas por suas frequências, onde dó é a nota mais grave e si a mais aguda. 

  

[...] 

Agora a intensidade 

É algo que tá ligado 

A amplitude sonora 

Que aperreia um bocado 

Pra medir a intensidade 

O decibel é usado 

 

A intensidade é a qualidade que depende da amplitude do som e permite distingui-lo 

como forte ou fraco. Pode ser calculada pela equação: 

 

 
𝐼 =

𝑃

𝐴
 (4.8) 

 

𝑃= potência da fonte (watt); 

𝐴= área da frente de onda em um ponto considerado (m2). 

Para quantificar o nível sonoro produzido por uma fonte sonora, utiliza-se o Sinometro, 

em unidades de Bel(B) ou deciBel(Db) que também pode ser calculado pelo algoritmo:  
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𝛽 = 10. log

𝐼

𝐼0
 (4.9) 

 

A Imagem 4.1.9 apresenta uma comparação dos níveis sonoros em diferentes situações. 

 

Imagem 4.1.9 – Níveis sonoros em decibéis (dB) 

 

Fonte: http://www.cochlea.org/po/som/campo-auditivo-humano 

 

O poema é concluído com uma explicação curiosa em relação ao trovão. 

[...] 

Meu filho tem outra coisa 

Que me deixa intrigado 

Quando acontece uma chuva  

Que o trovão é escutado 

Primeiro vemo o clarão  

Depois se escuta o danado. 

 

O som precisa de um meio 

Pra poder se propagar 

E essa propagação 

http://www.cochlea.org/po/som/campo-auditivo-humano
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Também depende do lugar 

Já a luz é diferente  

Vem do espaço ciderá 

 

O meio mais comum de propagação do som é o ar, mas também se propaga por meio de 

outro gás, liquido ou solido. Mas não se propaga no vácuo, devido à ausência de moléculas. Já 

a luz não necessita de moléculas assim pode se propagar no vácuo. 

Observando o quadro a baixo, concluímos que a velocidade do som é maior em meio 

solido, já a luz possui maior velocidade de propagação em meio gasoso. Também notamos que 

a velocidade de propagação da luz no vácuo é o mesmo que no ar, e que o som não se propaga 

no vácuo. 

 

Tabela 4.1.1 – Relação entre a velocidade do som e da luz em corpos sólidos, líquidos e gasoso. 

Meio 
Velocidade de propagação do som 

(m/s) 

Velocidade de propagação da luz 

(m/s) 

Vácuo - 300.000.000 

Ar a 15°C 340 300.000.000 

Água a 20°C 1.482 225.407.863 

Vidro 5.570 180.000.000 

Fonte: próprio autor 

Assim, temos: 

• Para o som  𝑉𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 > 𝑉𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 > 𝑉𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑜 

• Para a luz  𝑉𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 < 𝑉𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 < 𝑉𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑜 

 

Dessa maneira, Pitelim explica ao seu pai o fenômeno que ocorre na natureza  

[...] 

A velocidade é grande 

Da do som da um milhão 

Por isso que a gente ver 

No céu primeiro o clarão  

E depois de um certo tempo  

É que ouvimos o trovão. 

[...]  
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6. PROPOSTAS DE AULA DE FÍSICA BASEADO EM ARTES 

 

 

Pensando na dificuldade em abordar a física de maneira didática, levando os jovens a 

enxergar seus princípios no cotidiano, procurou-se buscar novas metodologias que utilizem a 

ferramenta da interdisciplinaridade de artes populares como uma ponte facilitadora do ensino-

aprendizagem. 

Podendo apresentar vários aspectos das artes populares, na letra de uma música, ou em 

um poema, até mesmo no teatro, oferecendo variáveis culturais importantes para o ensino de 

física. Essa relação já vem sendo explorada por vários autores que acreditam que esse encontro 

despertam a criatividade, a imaginação, explora a leitura e a interpretação com o ensino de 

física. 

A proposta é utilizar em cada aula de física um trecho do cordel para abordar os assuntos 

desejados. Porém para iniciar um diálogo, começamos observando o quadro Trigal com corvos, 

e questionando: O que percebemos no quadro? Que elementos da física podem ser encontrado? 

Programe um tempo para que os alunos exponham suas respostas e dúvidas, a partir deste 

diálogo, apresenta-se a música de Lulu Santos “Como uma onda no mar” para continuar o 

discurso, pode-se perguntar: O que é uma onda? Onde encontramos as ondas? Qual a 

importância delas no nosso dia a dia? Assim por meio destas indagações o professor terá um 

feedback do conhecimento empírico que os alunos possuem a respeito do conteúdo. 

A utilização de pintura e a música, mostra como essa ciência não só faz parte do nosso 

dia a dia, mas também da construção humana, sendo encontrado elementos nas obras de arte, 

nos poemas e em muitas outras literaturas, em músicas, etc. Assim estaremos ajudando a criar 

um ser humano com olhar crítico e analítico. 

Após essa introdução, utiliza-se um primeiro trecho do poema, que vai da estrofe 01 até 

a 14, com o poema impresso distribui-se para cada aluno, pede-se que leiam individualmente 

com atenção. Após a leitura individual, parte para declamação do trecho, que pode ser feito pelo 

professor ou por um estudante. É importante que seja lido pausadamente, debatendo e 

questionando acerca dos conteúdos científicos, bem como aspectos culturais, fazendo uma 

análise de cada verso do respectivo cordel. 

O folheto será utilizado como suporte para aprendizagem do conteúdo, assim durante as 

pausas para análise do verso, o professor pode lançar questionamentos que norteiem a relação 
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do poema com o conteúdo que está sendo estudado, com base no que estava sendo debatido, 

bem como ampliar, reforçar e até mesmo corrigir, quando necessário, os conteúdos abordados 

nos folhetos.  

Assim para explicar os conceitos de forma mais profunda, é necessária elaboração de 

uma aula expositora, com slides por exemplos, utilizar figuras e gifs para melhor exemplificar, 

desse modo a proposta não substitui a aula do professor, mas utiliza uma metodologia 

interdisciplinar de apresentar o conteúdo. Na aula o professor pode abordar que uma onda é 

perturbação produzida em um ponto de um meio propagando-se progressivamente a todos os 

pontos desse meio transportando energia porém sem trasnportar materia. As formas de 

classificá-las e como calcular a velocidade de propagação de uma onda numa corda, as ondas 

periódicas e seus elementos. E para fixar o conteúdo teórico pode-se utilizar uma cruzadinha e 

aplicar exercícios com cálculos matemáticos relacionados a propagação de uma onda numa 

corda. 

O poema não apresenta estrofes com relação aos fenômenos ondulatórios, dessa forma 

buscando melhor interação entre as disciplinas o professor poderá propor juntamente com o 

professor de língua portuguesa a confecção de estrofes deste tópico. O professor expõe o 

conteúdo aos alunos, abordando exemplos e buscando um diálogo didático e em seguida divide-

se a turma em duplas ou trios, informando-os da atividade de confecção de estrofes do cordel. 

Essa atividade, busca explorar a criatividade do educando.  

Essa parte pode ser realizada em conjunto com o professor (a) de Língua Portuguesa, e 

enquanto um analisa a forma como o conceito físico é apresentado o outro fará a correção da 

escrita bem como a organização em cordel. A avaliação pode ser realizada tanto no processo de 

produção como no produto final, que poderá ser exposto a comunidade escolar ou externa com 

apresentação de cartazes, vídeos ou declamações. 

A segunda parte do poema aborda a acústica, começa a partir da estrofe 15, e trata-se do 

estudo das ondas sonoras, a forma que esta onda se propaga; as características que qualificam 

os sons: altura, intensidade, timbre; a velocidade de propagação e como elas são percebidas 

pelos seres humanos.  

 

Utilizando a indagação que Pitelim fez ao seu pai 

[...] 

Aí Pitelim se aproximou  
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Quis saber como fazia 

Pro povo poder falar 

Tao longe sem agonia 

Com qualquer lugar do mundo 

A qualquer hora do dia 

 

O professor promoverá um debate com a turma, que poderá ser dívida em dois grandes 

grupos, e apresentará respostas concretas referente a dúvida de Pitelim. Essa segunda parte é 

distribuída impressa aos alunos pode ser trabalhada da mesma forma da primeira (com a leitura 

individual, a declamação do trecho e uma nova leitura pausadamente, debatendo e questionando 

acerca dos conteúdos científicos, bem como aspectos culturais, fazendo uma análise de cada 

verso do cordel) ou da maneira que o professor achar mais conveniente. 

Questionamentos como: Vocês sabem como os sons chegam em nossos ouvidos? 

Porque sentimos desconforto ao ficar expostos a sons alto? Será que escutamos todos os sons 

que existem a nossa volta? Fará os alunos perceber exemplos do seu cotidiano e provocar a 

curiosidade acerca do conteúdo. 

Para continuar o conteúdo o professor poderá utilizar um trecho do documentário A Cor 

do Som (TV ESCOLA) para introduzir o estudo das ondas sonoras, mostrando a necessidade 

que o som tem nas vidas humanas.  A Cor do Som releva o gigantesco e, muitas vezes, pouco 

analisado universo do que podemos escutar. O filme aborda a configuração das ondas sonoras 

e utiliza computação gráfica para explicar como nosso aparelho auditivo capta e nosso cérebro 

decodifica as vibrações. Para avaliar este assunto, é possível aplicar problemas e testes rápidos 

tantos em sala de aula como atividades extraclasse. 

O último assunto promove ainda, um encontro entre a física e a biologia, ao falar da 

nossa audição, este tópico permite ser explorado de várias formas entre os representantes destas 

duas áreas, uma forma de avaliar é propor uma palestra para a comunidade escolar com uma 

apresentação em cartazes, PowerPoint, maquetes ou vídeos  dos elementos que compõem o 

nosso sistema auditivo bem como seu funcionamento ao perceberem os sons e os cuidados que 

devemos ter com os órgãos auditivo e com a poluição sonora. 

Através do cordel apresentado, é possível abordar: 

• Gênero textual; 

• Classificação das Ondas; 
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• Velocidade de propagação  

• Ondas Periódica. 

• Ondas sonoras; 

• Sistema auditivo; 

 

Sabe-se que o método avaliativo tradicional é o centro da vida escolar, assim ela mexe 

no campo psicológico dos alunos, pais, professores e todos da comunidade escolar, gerando 

medo e ansiedade no aluno, resultando em erros banais e falhas na memória, assim ir mal na 

prova não significa exatamente que o aluno não aprendeu o conteúdo, pois o tempo de 

aprendizagem nem sempre coincide com o tempo didático.  

Dessa maneira a diversificação nos instrumentos avaliativos apropriando da avaliação 

contínua provoca um melhor aproveitamento da aprendizagem, pois o aluno deixará de se 

preocupar com a própria avaliação e passará a participar do processo adquirindo de forma 

significativa e definitiva o conhecimento ministrado. 

Assim o conteúdo abordado por meio do cordel pode ser avaliado de forma diversa, 

como por meio de leitura e interpretação de textos científicos em grupos com exercícios, 

problemas e atividades em sala ou extraclasse, relatórios de atividades práticas, realizadas em 

laboratórios experimentais e/ou em programas de simulações científicas, debates, seminários e 

outras manifestações orais que sendo capaz de ser estendido a comunidade escolar ou externa 

por meio de apresentações teatrais, musicais, experimentais ou através dos versos produzidos.  

Pode-se ainda utilizar os aspectos culturais, para fazer uma relação com outras áreas de 

ensino, como geografia e história para trabalhar características físicas ou naturais, como relevo, 

clima, vegetação, hidrografia, bem como as atividades econômicas. E também a possibilidade 

de trabalhar artes por meio de xilogravuras, forma de ilustrar a literatura em cordel. 

O projeto busca através dessa ligação multidisciplinar, como as disciplinas citadas 

acima, a Língua Portuguesa, Arte, Geografia, História, Biologia; resgatar a relação entre a 

cultura das humanidades e a cientifica, e criar condições para que as competências e habilidades 

em física – Representação e Comunicação; Investigação e Compreensão e Contextualização 

sociocultural – se desenvolvam. 

  



75 

 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos dados apresentados na presente pesquisa bibliográfica foi possível 

constatar que a Arte assim como a Física fazem parte do processo de construção da humanidade 

atual.  

Essas duas áreas se relacionam em vários momentos, desde os renascentistas que 

imaginava que o homem deveria conhecer todas as áreas das ciências e da arte para atingir o 

mais alto patamar de ser humano, no impressionismo e a forma de registrar os efeitos da luz 

solar, no futurismo e a expressão do movimento de figuras no espaço. Assim como as correntes 

artísticas buscavam representar descobertas e avanços tecnológicos e científicos, também 

apresentava crítica ao fracasso da ciência. 

Assim como a existem diversas publicações que avaliam positivamente a aplicação de 

experimentos, phets e/ou jogos no ensino de física, citando-os como dispositivos que facilitam 

o ensino-aprendizagem, o trabalho também mostra que a física permite ser explorada de forma 

mais abrangente, admitindo realizar uma comunicação entre as áreas artísticas, as linguagens 

populares que formam a nossa cultura, e acontecimentos científicos de várias épocas, bem como 

empregar a interdisciplinaridade em conjunto com demais disciplinas. A pesquisa demostrou 

diversas formas desta relação, como o trabalho de MEDEIROS e AGRA (2010) que utiliza a 

literatura em cordel relacionando os conceitos de astronomia trazendo informações e 

curiosidades acerca do cometa Haley e do planeta Saturno, ANDRADE, NASCIMENTO e 

GERMANO (2007) faz uma relação com as obras de Salvador Dalí especificamente “A 

persistência da Memória” com a Física Moderna fazendo menção da dilatação do tempo; esses 

trabalhos pretendem levar o aluno a ver a Física através da cultura. 

De acordo com a pesquisa, as três revistas apresentam picos e declínios no volume de 

publicações ao logo do período pesquisado, 2001 a 2018, e tem se destacado nos últimos quatro 

anos chegando a 7 ou 8 artigos por ano. Ao relacionar da Física e Arte, algumas áreas artísticas 

não foram encontradas, como escultura, dança, games e arte digital, observa-se ainda que as 

publicações se destacam em apenas 4 áreas: pintura, literatura, música e fotografia.  

Desse modo a proposta apresentada, busca mostrar que as aulas de física não devem ser 

baseadas apenas na relação professor-aluno e formulas-caderno, mas como uma área de 

conhecimento que se relaciona com o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e político 
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bem como as transformações sócio-políticas, econômicas e ideológicas desse período. Para 

isso, apresentou-se uma nova metodologia para estudar alguns conceitos da ondulatória e 

acústicas utilizando a literatura em cordel “A Física em Cordel” de Josenildo Maria de Lima, 

Jean Moises de Souza e Samuel Dos Santos Feitosa; a obra de Vicent Van Gogh “Trigal com 

corvos” e a música “Como uma onda no mar” de Lulu Santos. 
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APENDICE A  

 

Pitelim e o estudo das ondas 

Por: J. Lima, J. Souza e S. Feitosa 

 

Pitelim saiu pra feira 

E lá ficou conversando 

Foi comprando os alimentos  

E o tempo se passado 

A sacola ficou pesada 

E o pobre foi se cansando 

 

Se aproximou da escola  

Entrou e foi procurar 

A sala que seu filho  

Estaria a estudar 

Logo viu o professor  

E se pôs a prosear 

 

“Boa tarde professor 

Como anda a nossa escola? 

Vim buscar meu menino 

Pra me ajudar com a sacola 

Se ele ainda num largou 

Vamo ter uma parola” 

 

“Por aqui ta tudo bem 

Os meninos dedicados  

Principalmente seu filho 

Um guri muito esforçado 

Se ele continuar assim  

Já sai daqui empregado” 

 

Nessa hora apareceu  

Ciba descendo o batente 

Quando avistou Petelim 

Ele ficou tão contente 

Mostrou a tarefa e saiu 

Com o veim sorridente 

 

No caminho seu pai falou 

Como o tempo ta mudado 

Que hoje é tudo ligeiro, 

O povo é muito apressado 

Depois perguntou a Ciba  

Como o som é gerado 

 

Ciba olhou para Pitelim 

E disse com atenção 

“O som é uma onda 

O qual possui vibração 

E foi o mesmo assunto 

Que vi hoje na lição” 

 

Para entender essas coisas 

Ouça o que vou dizer 

A onda é feita de pulsos 

Que pode subir e descer 

Um pulso é uma perturbação 

Ouça bem pra entender 

 

Pitelim num entendeu bem 

O que Ciba quis dizer 

Como o som era uma onda 
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Se ele nem pode ver 

Pediu pra Ciba explicar 

Até conseguir entender 

 

“As ondas se caracterizam  

Como o professor falou: 

Amplitude, intensidade,  

Comprimento sim sinhô 

Também tem a frequência  

Assunto que me intrigou” 

 

“O professor também disse: 

As ondas levam energia 

Sem carregar matéria  

Seja noite, ou seja, dia” 

Pitelim ficou perdido  

Parecendo um cao sem guia 

 

Ciba muito empolgado  

Continuou explicação  

Sobre ondas longitudinais  

Que seguem a mesma direção 

Falou das ondas transversais 

A qual segue outra noção 

 

Mostrou as ondas mecânicas 

Como a buzina do caminhão 

Que se propaga no ar 

Pra fazer a vibração 

E levar de um lugar pra outro 

A nossa conversação  

 

Aí Pitelim se aproximou  

Quis saber como fazia 

Pro povo poder falar 

Tao longe sem agonia 

Com qualquer lugar do mundo 

A qualquer hora do dia 

 

Essas ondas meu pai 

Viajam pelo espaço 

Sem precisar da matéria 

Sempre no mesmo compasso 

São eletromagnéticas 

Igual do Sol, o mormaço 

 

Pitelim já muito nervoso 

Por não entender a prosa 

Pediu logo a Ciba 

De forma bem carinhosa 

Pra ele falar com calma 

De maneira vagarosa 

 

E falou com dedicação 

“O som é daquelas ondas 

Que vai na mesma direção  

Ondas longitudinais 

Que já falei na introdução 

 

Aí quando a gente fala 

O som se agarra no ar 

Causa uma compressão 

Empurra o que tiver lá 

Depois ele se expande 
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Fazendo o ar se movimentar 

 

Isso é tudo bem ligeiro 

Fica nesse vai e vem 

Chega nos nossos ouvidos 

O qual uma membrana tem 

Que percebe a vibração 

E começa a vibrar também. 

 

Quando entre na orelha 

Tem uns ossim arretado 

Que percebe a vibração 

E também vibra um bocado 

Transmite essa informação  

Pro cérebro entender o recado. 

 

Ciba isso é tão bonito 

Mai fiquei mei incucado 

Como acontece tão ligeiro 

A pessoa fala e é escutado 

Como é que isso acontece  

Me ensine esse danado 

 

Meu pai não se aperrei não 

Que agora vou lhe contar 

O som tem velocidade 

Que é grande pra danar 

Amais de trezentos metros 

Num segundo pode andar 

 

Daí o senhor já tira 

Como o danado é ligeiro 

Sai da boca da gente 

Já chega no companheiro 

E essa velocidade muda  

Com o meio hospedeiro. 

 

Caiba num sei se tu sabe 

Por que o som é diferente 

Tem gente que fala grosso 

Outros meio finamente 

Tem uns sons bom de ouvir 

E uns que nos deixa doente 

 

Olhe, essas diferenças 

São umas propriedades 

Que depende do timbre 

Frequência e intensidade 

Vou falar de cada um 

Com uma certa brevidade 

 

Começando pelo timbre 

Ouça o que vou dizer 

Ele depende da fonte 

Que emite o som pra você 

Por isso é que nós conhece 

Que fala antes de ver. 

 

Também falei da frequência  

Essa causa a vibração  

Quanto mais alta for ela 

Mais aguda a sensação 

Porém se diminuir 

Fica grave a entonação 
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Agora a intensidade 

É algo que tá ligado 

A amplitude sonora 

Que aperreia um bocado 

Pra medir a intensidade 

O decibel é usado 

 

Meu filho tem outra coisa 

Que me deixa intrigado 

Quando acontece uma chuva  

Que o trovão é escutado 

Primeiro vemo o clarão  

Depois se escuta o danado. 

 

O som precisa de um meio 

Pra poder se propagar 

E essa propagação 

Também depende do lugar 

Já a luz é diferente  

Vem do espaço ciderá 

 

A velocidade é grande 

Da do som da um milhão 

Por isso que a gente ver 

No céu primeiro o clarão  

E depois de um certo tempo  

É que ouvimos o trovão  

 

Meu filho por hoje tá bom 

Eu num aguento mais não 

Vamos se embora pra casa  

comer aquele feijão. 

Vamos se embora meu pai 

Que fazer a lição. 
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