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Conteúdos Programáticos Trabalhados no Clube Juvenil :  

Nesta aula demos continuidade ao trabalho da aula anterior (conceito de onda mecânica 

e onda sonora: definições e problematização), utilizando questões conceituais sobre som 

para problematizar e reforçar o que havia sido discutido na semana anterior.  

 

Metodologia: 

Visto que na aula anterior os alunos reclamaram a falta de exercícios sobre o tema 

abordado, nesta aula as bolsistas Tayná e Aline pediram para que os alunos se dividissem 

em grupos e propuseram uma série de questões para que pensassem sobre e utilizassem 

os conceitos trabalhados na aula anterior para chegar a uma resposta. As questões foram 

escolhidas cuidadosamente para que estivessem no nível de conhecimento dos alunos, ao 

mesmo tempo em que apresentassem algum desafio (principalmente aos alunos do 1º ano, 

que não haviam trabalhado o assunto ondas em sala de aula ainda). A proposta era que os 

jovens debatessem em grupo, de forma que a discussão conjunta chegasse à resposta mais 

adequada. As bolsistas rodavam os grupos, acompanhando e ajudando nas discussões. 

Três das seis questões propostas foram: 



 

 

 

Conteúdo Programático Detalhado:  

Olhar geral da bolsista Tayna: 

A proposta da aula foi muito bem aceita pelos alunos do 1º ano. Estes se dividiram em 

dois grupos e ambos foram bastante participativos, levantando diversos questionamentos 

e requerendo a ajuda das bolsistas diversas vezes para esclarecer dúvidas que surgiam em 

suas discussões. Em relação aos alunos do 2º ano, muitos tiveram que deixar a sala para 

se dedicarem a outras atividades da escola; dos que sobraram, muitos se encontravam 

dispersos, devido à semana de provas em que estavam.  



Como deixamos os alunos bastante livres para discutir, muitas questões apareceram, 

algumas levando a situações interessantes. Por exemplo, a questão 4, que trata de eco, 

despertou a curiosidade de um dos grupos, resultando numa série de perguntas para uma 

das bolsistas, que acabou esclarecendo o fenômeno muito além do necessário para 

responder à questão. Já noutro grupo, uma das alunas não conseguia entender a relação 

de um som grave ou agudo e sua relação com o comprimento de onda/frequência. Então, 

a bolsista abriu em seu celular o aplicativo “Oscilloscope”, que capta o som ambiente e 

retorna a onda transversal correspondente a ele, e pediu para os alunos emitirem sons 

graves e agudos. Em seguida, comparou a onda exibida pelo aplicativo para ambos os 

casos e mostrou que o comprimento de onda do som agudo era muito menor, e como a 

velocidade do som no ar era constante a frequência do som agudo era maior (v=λf). Ainda, 

foi possível calcular a frequência emitida pelos alunos através do período de oscilação 

fornecido pelo aplicativo, além de ficar mais claro o conceito de timbre, uma vez que a 

onda fornecida não era um “seno perfeito”. Houve outro grupo que questionou uma das 

bolsistas dobre decibéis, dizendo não entender muito bem como funcionava e como 

utilizar a equação característica do assunto, aprendida em sala de aula – fora do clube 

juvenil. Coube à bolsista esclarecer as dúvidas em relação à matemática e explicar o que 

era a escala decibel.  

Em certo momento recebi uma crítica em relação às questões propostas. O grupo dizia 

que se tratavam de questões muito conceituais, e eles “não sabiam fazer questões 

conceituais, só sabiam fazer conta”. Não acredito ser coincidência o fato desta crítica ter 

vindo de um grupo composto por alunos do 2º ano, enquanto que os alunos do 1º se 

dedicavam em discutir as mesmas questões. Os alunos do 2º ano parecem estar muito 

mais focados em se preparar para o vestibular e o Enem, e, aparentemente, esperam que 

nós ensinemos a eles macetes para resolver exercícios numéricos típicos destas provas. 

Acho interessante levar para estes alunos questões conceituais destas provas, a fim de 

mostrar que saber o conceito é tão importante quanto o formalismo matemático (se não 

mais). Entretanto, devido à dificuldade em matemática que não raramente surge no clube, 

trabalhar o uso de equações não deve ser deixado de lado. 

Em relação à questão 4 apresentada, uma breve análise nos leva a perceber que não é 

necessário nenhum conhecimento específico de ondulatória para respondê-la, sendo 

possível resolvê-la apenas com conceitos de cinemática – movimento retilíneo uniforme. 

Entretanto, os alunos do 1º ano (que não haviam visto ondulatória em sala de aula, mas 



tinham estudado cinemática), não conseguiram fazer a associação entre os dois assuntos 

sem ajuda das bolsistas, tendo dificuldades de resolver o problema. Achei curiosa esta 

dificuldade deles de relacionar diferentes assuntos, e acredito que este aspecto pode ser 

mais trabalhado ao longo do clube juvenil.  

Em resumo, deixar os grupos livres para debater questões propostas teve seus aspectos 

positivos e negativos. Se por um lado a liberdade deu espaço para que cada grupo se 

identificasse com diferentes assuntos, despertando a curiosidade, levando a 

questionamentos interessantes; por outro lado alguns alunos não se motivaram em 

resolver as questões conceituais e se dedicaram a outras tarefas (algumas parcialmente 

relacionadas ao assunto trabalhado no clube, outras não). 

 

Olhar geral da bolsista Aline: 

A iniciativa de trabalhar questões teóricas é muito interessante, a meu ver, pois possibilita 

o enriquecimento da aula a partir de contribuições individuais que vão se somar em cada 

aluno, possibilitando a construção do conhecimento.  

Um exemplo disso foi a discussão propiciada pela questão 5.  Inicialmente falamos sobre 

a questão da propagação no espaço e um dos comentários mais interessantes surgiu foi: 

“Eu sabia que o som não se propagava no espaço” – disse uma das alunas do primeiro 

ano – “ todo mundo já ouviu falar isso, mas eu não conseguia entender o porquê”. De 

acordo com a aluna, ela achava que, em suas palavras, que acontecia assim e pronto, sem 

maiores explicações, mas hoje descobriu que havia estudos que propunham modelos e 

análises que explicam a propagação do som de forma qualitativa e quantitativa.  

Quanto ao item b), unanimemente, os alunos responderam que estava correto e, mais uma 

vez, surpreenderam-se quando a bolsista explicou que a luz se propaga no espaço, mas 

não pode ser vista como expostos nos filmes a menos que reflitam em algo. Como no 

espaço não há matéria para que reflita, os filmes trazem este efeito de forma incorreta. 

Aproveitando o tema, foi citado pelos alunos o filme Gravidade, no qual a atriz Sandra 

Bullock, interpreta uma pesquisadora que fica à deriva no espaço após perder o 

companheiro de trabalho e sua nave devido a colisão com detritos de uma nave espacial 

que orbitavam a Terra. Foram trazidas questões sobre o uso da roupa de astronauta, a 



temperatura no espaço, adaptação motora dos astronautas quando regressam a Terra, entre 

outros. 

Como podemos perceber, mesmo arriscando perder o foco da aula ou ser colocado em 

alguma situação mais complexa pelos alunos, a discussão promovida agregou alto valor 

na atividade de hoje. Pudemos perceber que ao discutir sobre o tema proposto os alunos, 

não só aprenderam coisas novas, mas sentiram, naquele espaço de discussão, abertura 

para compartilhar seus conhecimentos e falar sobre um tema que apreciam, fazendo dessa 

atividade muito produtiva. 

A atividade prendeu a atenção dos alunos na maior parte do tempo, pois cada um deles 

queria dar sua contribuição e falar sobre suas experiências com os filmes assistidos cuja 

temática é ciência, em especial, astronomia. Enfim, a meu ver, foi muito positivo e teve 

muito valor agregado na construção do conhecimento por parte dos alunos, como no 

desenvolvimento das bolsistas. 

 


